
 

2 ervaren (assistent) bewindvoerders/ 
budgetbeheerders (m/v) gezocht 

Vanwege groei van de portefeuille is SBB Zorginstellingen op zoek naar 2 
ervaren (assistent) bewindvoerders / budgetbeheerders. 

Je bent verantwoordelijk voor een eigen cliëntenbestand en verricht hiervoor alle financiële, juridische, fiscale 
en administratieve handelingen. In deze zelfstandige rol communiceer je vanzelfsprekend veel met je cliënten 
en instanties zoals rechtbanken, schuldeisers, gemeenten en zorgverleners. Je werkt accuraat en bent in staat 
om daadkrachtig en rustig alle voorkomende situaties op te lossen. Uiteraard sta je er niet alleen voor, maar 
werk je in een team van 9 (assistent) bewindvoerders en budgetcoaches en één coördinator. Casuïstiek wordt 
gezamenlijk besproken en er is volop ruimte voor collegiale ondersteuning en afstemming. 

SBB Zorginstellingen 

SBB Zorginstellingen is een volledig onafhankelijke instelling voor inkomensbeheer en bewindvoering. Wij 
helpen bewoners van zorginstellingen zoals Dichterbij, Pluryn en Zideris om op een goede manier met hun geld 
om te gaan. SBB Zorginstellingen is een middelgrote speler met een cliëntenbestand budgetbeheer en 
bewindvoering van ruim 1.400 cliënten 

Functie-eisen 

 Passend HBO-diploma (relevant MBO4+ in combi met ruime werkervaring is bespreekbaar) 

 Tenminste drie jaar recente werkervaring als (assistent) bewindvoerder / budgetbeheerder) 

 Rijbewijs B en zelfstandig vervoer 

Competenties 

 Goede contactuele eigenschappen 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk) 

 Samenwerker maar ook onafhankelijke zelfdoener 

 Klantgericht en omgevingsbewust 

 Integer  

 Accuraat 

 Sensitief en flexibel 

 Empathisch en tegelijkertijd consequent 
(hard on the matter and soft on the person) 

Locatie en aantal uren 

Fulltime functie voor 36 uur per week (minimaal 32 uur is bespreekbaar). Standplaats Gennep.  
Aanstelling zal in 1e instantie plaats vinden voor een periode van één jaar met de intentie van een vast 
dienstverband. 

Wat heeft SBB Zorginstellingen u te bieden? 

 Afwisselend en uitdagend werk in een leuk team met een brede doelgroep 

 Eigen verantwoordelijkheid en hoge mate van vrijheid van handelen 

 Een passend salaris en dito arbeidsvoorwaarden conform de cao Gehandicaptenzorg 

Interesse? 

Mail dan naar de coördinator front office mevr. R. Arntz rarntz@SBBzorg.nl met vermelding van motivatie en 
een CV. Voor nadere info over SBB Zorginstellingen zie www.SBBzorg.nl . 
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 5 mei 2017 tegemoet. 
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