
De Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal is een onafhankelijke stichting 
die uitsluitend bewindvoering doet voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal tegen 
een bijzonder laag tarief. Dit laatste is mogelijk omdat onze bewindvoerders 
voor een deel betaald en voor een deel onbetaald werken. Omdat het aantal 
bewindvoerders de afgelopen tien jaar is gestegen van 1 bewindvoerder naar 
7 bewindvoerders zijn wij op zoek naar een bewindvoerder die een aantal 
coördinerende taken kan uitvoeren. Deze bewindvoerder krijgt in tegenstelling tot 
de andere bewindvoerders een volledig betaalde aanstelling.

Coördinerend Bewindvoerder m/v
Voor 24 – 28 uur per week verdeeld over 4 dagen

Als bewindvoerder heb je minimaal enkele jaren ervaring en voldoe je aan de 
benoembaarheidseisen van het Kwaliteitsbureau. Bij voorkeur heb je als bewindvoerder 
gewerkt met het pakket van Stratech. Naast het werk als bewindvoerder ben je voor een 
gedeelte vrijgesteld voor coördinerende werkzaamheden: 

•  Zorgdragen dat bewindvoerders hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten voor 
de organisatie.

•  Randvoorwaarden creëren zodat bewindvoerders onder goede omstandigheden hun 
werk kunnen doen. 

• Het regelen van adequate bijscholing voor bewindvoerders.
• Leiding geven aan het werkoverleg.
• Werving en selectie organiseren.
• Het inwerken van nieuwe bewindvoerders.
• Het coachen van bewindvoerders.

Onze cliënten wonen in de gehele kop van Noord-Holland van Alkmaar tot Den Helder 
en Enkhuizen. De bewindvoerders hebben een eigen cliëntenbestand en nemen voor 
andere cliënten waar bij afwezigheid van collega’s. Alle bewindvoerders werken part-time 
voor maximaal 2 dagen per week. De werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in 
Heiloo, gevestigd in de ‘Willibrordus Stichting’ , Kennemerstraatweg 464.

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, voor 24 - 28 uur per week. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao gehandicaptenzorg. Salariëring in overleg.

Meer informatie bij de voorzitter of penningmeester van het bestuur:
De heer A. Dekker 06- 40506098 resp. de heer J. Steltenpool 06-30573946.

Je sollicitatiebrief stuur je samen met je CV voor 28 juli a.s. naar: 
bewindvoerder@esdege-reigersdaal.nl


