
Vacature (Ambtelijk) Secretaris
De Beroepsvereniging voor Bewindvoerders Wsnp (BBW) is op zoek naar een 
(ambtelijk) secretaris die van een uitdaging houdt. 

Over de Beroepsvereniging voor Bewindvoerders Wsnp (BBW)
Wij zijn in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke 
belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen. Inmiddels zijn ruim 160 bewindvoerders 
Wsnp aangesloten bij de beroepsvereniging. Een bewindvoerder Wsnp is de schakel tussen 
schuldenaar, rechtbank en schuldeisers. De BBW is er voor de bewindvoerders en 
ketenpartijen. Wij adviseren over het Wsnp beleid, ondersteunen bij casussen, bieden een 
divers opleidingsaanbod dat inspeelt op de actualiteit en we faciliteren verschillende 
netwerkbijeenkomsten. Zo vergroten we elkaars kennis en brengen we kennis bij elkaar.

Over het bestuur
Het bestuur waar jij voor werkt bestaat uit vier leden. Cees van der Linden is voorzitter van 
de vereniging, Michiel Noordzij penningmeester/algemeen bestuurslid en Maarten 
Nieuwenburg vicevoorzitter. Op dit moment lopen de sollicitaties voor een vierde bestuurslid.
Als secretaris ben je de enige werknemer. 

Functie
Jouw werkzaamheden
De Wsnp bewindvoerders bevinden zich in roerig vaarwater en dat maakt het werk als 
secretaris juist nu zo interessant en uitdagend. Daarom zoeken wij een betrokken secretaris 
met oog voor ontwikkelingen die relevant zijn voor de Wsnp op beleidsniveau én ruime 
ervaring in communicatie in de breedste zin van het woord. Als secretaris sta je uiteraard 
achter de missie van de BBW en ben je bereid de doelstellingen actief uit de dragen. Indien 
bijsturen van de missie en doelstellingen noodzakelijk zijn, stuur jij hierop aan. Integriteit en 
het vermijden van belangenverstrengeling staan hoog in het vaandel binnen het bestuur en 
bij de leden. 

Je primaire werkzaamheden bestaan uit:

 Zelfstandig agenda opstellen, bestuurs – en algemene ledenvergaderingen 
organiseren, nazorg voor de actiepunten van het bestuur.

 Sparringpartner voor het bestuur. 
 Vraagbaak voor leden.
 Contacten onderhouden met ketenpartijen en optreden als een volwaardige 

gesprekspartner met ketenpartners. 
 Mede ontwikkelen, uitzetten en communiceren van opleidingen. 
 Verzorgen van externe communicatie via o.a. sociale media, nieuwsbrief, website. 
 Uitwerken en bijhouden van beleids- en communicatieplannen. 
 Lobby/media BBW. 
 Actief meedenken over de veranderende rol van de bewindvoerders Wsnp.
 Je bent planmatig, houdt graag een goed overzicht, werkt secuur, ook onder druk. Je 

bent in staat bestuursleden aan te spreken op hun taken/verantwoordelijkheden. 
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http://www.bbwsnp.nl/bestuur/
http://www.bbwsnp.nl/doelstellingen/
http://www.bbwsnp.nl/doelstellingen/


Functie eisen
Wat vragen wij 

 HBO werk- en denkniveau.
 Je hebt ervaring in het schrijven van beleidstukken.
 Je bent kritisch en recht door zee, je bent in bezit over uitstekende communicatieve 

en sociale vaardigheden en beschikt over een goede pen.
 Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 Bij voorkeur heb je ervaring/affiniteit met Wsnp/Schuldhulpverlening. Communicatieve

vaardigheden wegen echter zwaarder.
 Je hebt een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke context en het maatschappelijke

krachtenveld.
 Je bent actief en ondernemend in het signaleren van, inspelen op, feitelijke 

marktontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid.
 Je werkt doelgericht en bent planmatig ingesteld.
 Je weet je staande te houden binnen een uitdagende, dynamische en ad hoc 

omgeving.
 Je werkt zelfstandig, ben oplossingsgericht en denkt continu mee of neemt zelf 

initiatief. 

Samengevat: een zeer veelzijdige en solistische functie binnen een kundig en professioneel 
bestuur met een grote uitdaging om de BBW en de Wsnp verder te brengen, met veel ruimte 
voor een eigen takenpakket in samenspraak met de huidige bestuursleden. Kortom je bent 
de spil van de BBW!

In beginsel werk je vanuit het kantoor van de voorzitter in Zwijndrecht. Na een inwerkperiode 
is thuis werken bespreekbaar. Wij bieden een marktconform salaris op basis van ervaring en 
opleiding. 

Heb jij zin om samen met het bestuur de toekomst van de BBW leden mede vorm te geven? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerd? Stuur dan voor maandag 10 december a.s. een motivatiebrief en een CV 
naar info@bbwsnp.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met de voorzitter en 
de huidige bestuurssecretaris en een communicatieve opdracht. 

Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Petra van Bemmelen, 
bestuurssecretaris BBW, via 06 51 02 15 17. 
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