
 
 

Eropaf! Ondersteuning zoekt nieuwe bewindvoerders 
 
Eropaf! stelt als onafhankelijke organisatie in het sociaal werk vanzelfsprekendheden hoe 
organisaties en systemen met mensen omgaan ter discussie, vanuit de overtuiging dat iedereen 
meetelt en aangesproken kan worden op talenten. Eropaf! bewindvoerders zijn uitgesproken 
maatschappelijke bewindvoerders. 
 
Onder de vlag van Eropaf! Ondersteuning zijn 7 bewindvoerders door het hele land actief, de meeste 
in het midden en westen.  We streven naar een netwerk van bewindvoerders over het hele land en 
zijn daarom op zoek naar nieuwe collega’s. 
 
Als Eropaf! bewindvoerder staan onze klanten voorop. We doen wat nodig is en zorgen dat in gang 
gezet wordt wat nodig is om onze klanten weer op de rails te krijgen. We maken tijd voor hen en 
zetten een stap extra waar nodig. We gaan respectvol met klanten om en doen dit bij voorkeur 
regelmatig in persoonlijk contact, zowel met klanten als partijen met wie we samenwerken.  Onze 
portefeuilles zijn niet te groot en we sluiten in principe niemand uit. 
 
Wie zoeken we? 
We zoeken bewindvoerders met hart voor mensen in een kwetsbare positie, die het vak van 
bewindvoering in de vingers hebben of het zich eigen kunnen maken.  
We willen dat ons team een goede afspiegeling is van de maatschappij. Een divers team maakt ons 
sterker. We vinden belangrijk van elkaar te leren en gaan er vanuit  dat jij daar ook een bijdrage aan 
levert. 
 
Wat betekent samenwerken met Eropaf!? 
Je werkt als ZZP’er en gaat met ons een samenwerkingsverband aan. Je bouwt je eigen portefeuille 
op. Je collega’s staan altijd voor je klaar voor overleg, ondersteuning of advies. 
Je maakt gebruik van onze procedures en van het bewindvoerderssysteem SMART FMS. Je draagt 
maandelijks 10% van je omzet af aan Eropaf! Hieruit betalen we de kosten van de ICT en overige 
overhead. 
We komen maandelijks in Amsterdam bij elkaar voor intervisie en overleg over hoe we onze 
organisatie verder kunnen brengen.  
 
Taken 
Als bewindvoerder heb je de regie over je eigen klanten. Je kent hun persoonlijke situatie en regelt 
zoveel als mogelijk in overleg met de klant de financiën. Dat kan gaan van het afsluiten van een 
telefoonabonnement of het doen van belastingaangifte, tot de verkoop van een huis. Van het 
afhandelen van een erfenis tot het voorkomen van een ontruiming of het in bezwaar gaan tegen een 
beslissing. Als er schulden zijn, zorg je dat klanten zo snel mogelijk in een schuldregeling terecht 
komen. De werkzaamheden zijn afwisselend, uitdagend en verantwoordelijk.  
 
  



Functie-eisen 

• Je voldoet aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsbureau CBM. Dit betekent o.a. dat je een 
opleiding op HBO-niveau hebt. 

• Je bent goed administratief onderlegd en vindt administratie leuk. Je kunt goed met de computer 
omgaan.  

• Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en systematisch, ook als het druk is. 

• Je kunt goed zelfstandig werken, je bent initiatiefvol en je staat voor onze klanten. 

• Je gaat respectvol en zonder oordeel om met een diverse groep van klanten. 

• Goeie communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift. 

• Je staat stevig in je schoenen, je bent begripvol en je bent duidelijk. 

• Je bent een Eropaf! teamspeler, leert van je collega’s, steunt je collega’s en helpt Eropaf! samen 
met je collega’s verder ontwikkelen en verbeteren. 

 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten als zelfstandig bewindvoerder bij Eropaf! Ondersteuning? 
Dat kan ook als je nog niet bent aangesteld door de rechtbank, maar wel aan de eisen voldoet. 
 
Neem dan contact op met Hanna Nuesink (06-15 21 44 86, hanna@eropaf.nl) of met Anton 
Kwakkenbos (06-21 84 56 65, anton@eropaf.nl) 
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