
 

 

 

 

Ben jij enthousiast, leergierig, heb je ambitie en wil je werken in een team met leuke en 

betrokken collega’s? Lees dan snel verder!  

 

Stichting SaldoPlus zoekt voor haar locatie in Waalwijk een:  

 

Assistent Bewindvoerder  
20 uur 

  

Als Assistent Bewindvoerder ondersteun je meerdere ervaren bewindvoerders bij de 

uitvoering van hun werkzaamheden.  

 

 

Dit ga je doen:  

Jij ondersteunt cliënten die problemen ondervinden met het goed uitvoeren van hun 

financiële huishouden. Het merendeel van de cliënten heeft een verstandelijke beperking.  

Je hebt veelvuldig contact met deze cliënten, hun zorgverleners en hun familieleden of 

mentoren. Jij inventariseert de vraag van de cliënt, maakt een analyse van de huidige 

financiële situatie en je geeft advies over zijn bestedingspatroon. Daarnaast onderhoud 

je contacten met instanties zoals Prisma, gemeenten, het UWV en mogelijke 

schuldeisers. Je maakt deel uit van een klein zelfsturend team en werkt zowel in 

teamverband als zelfstandig. Na een inwerkperiode behoort gedeeltelijk thuis werken tot 

de mogelijkheden.  

 

Kortom; een hele leuke uitdaging! 

 

Dit ben jij:  

Je hebt kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financiële en administratieve 

procedures. Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast 

werk je graag in een professionele en open werksfeer. Je bent daadkrachtig, 

stressbestendig en je kunt cliënten of zorgverleners van advies voorzien. Ook beschik je 

over de vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten. Je 

werkt accuraat, gestructureerd en zelfstandig en je kunt goed prioriteren.  

 

De uren van de functie worden bij voorkeur over 4 werkdagen per week verdeeld.  

 

Dit neem je mee: 

 Minimaal MBO-4 diploma, maar bij voorkeur een passend HBO diploma conform 

de richtlijnen van het landelijk kwaliteitsbureau. Zie www.rechtspraak.nl  

 

Dit bieden wij: 

 Een passend salaris volgens cao sociaal werk, schaal 6 (min. €2.375,- / max. 

€3.399,- bruto FT).  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantietoeslag en 8,3% 

eindejaarsuitkering, arbeidsmartktoeslag, pensioenopbouw bij PFZW en een 

loopbaanbudget om je (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie te 

vergroten); 

 Tijdelijk dienstverband. Bij gebleken geschiktheid krijg je daarna een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 Doorgroeimogelijkheden tot bewindvoerder.  

 Het is mogelijk om (gedeeltelijk) van huis uit te werken.  

 Je voert je werkzaamheden uit tijdens kantoortijden.  

 

http://www.rechtspraak.nl/


Verklaring omtrent gedrag 

Wij vragen je een VOG te overleggen bij indiensttreding (wij verzorgen de aanvraag en 

vergoeding van de kosten). 

 

Vragen? 

Neem contact op met: Erwin Derks, Directeur via 06-45 30 02 61. 

 

Solliciteren! 

Je schriftelijke motivatie met cv kun je tot en met 10 oktober per mail richten aan 

Sharon Puts: sollicitatie@smo-helmond.nl.  

Referentienummer: Saldo Plus Assistent Bewindvoerder / Budgetconsulent locatie 

Waalwijk. 

 

Wij verwachten onze vacatures zelf in te kunnen vullen en hebben daarom geen behoefte 

aan acquisitie door intermediairs. 

 

 

 

 


