
 
Functie: WSNP bewindvoerder voor dossiers rechtbank Amsterdam 
Aanstelling: 1 fte (40 uur, 32 bespreekbaar) 
Per:  1 december 2017 
Locatie: Noord-Scharwoude (gemeente Langedijk) 
 
Over ons bedrijf  
HEIJNE is in 2004 gestart als WSNP kantoor, werkzaam voor de rechtbanken Amsterdam en 
Noord-Holland.  
Per 2007 is de tak beschermingsbewind aan het bedrijf toegevoegd, HEIJNE Bewindvoering 
Beheer & Advies (HBBA). 
Per 2015 is de dienstverlening uitgebreid met: 

- HEIJNE Zorg voor Later, hulp bij levenstestamenten en nalatenschappen en 
- HEIJNE Administratie, hulp aan zzp ‘ers 

Per 2017 is de dienstverlening verder uitgebreid met: 
- HEIJNE Herstelwerk, re-integratie en schuldenpreventie.  

 
HEIJNE is een professioneel werkende organisatie, aangesloten bij de brancheverenigingen BBW 
en BPBI. 
 
Over de functie 
Wij zoeken, per 1 december 2017, een zelfstandig werkende WSNP bewindvoerder om alle 
voorkomende WSNP werkzaamheden uit te voeren. De WSNP bewindvoerder zal ondersteuning 
krijgen in het verwerken van de post, de crediteurenadministratie en de financiële afwikkeling. 
Als ondersteuning wordt verder gebruik gemaakt van het state-of-the-art software pakket 
Fineaid. De administratieve verwerking is verregaand gedigitaliseerd. 
 
Van de WSNP bewindvoerder wordt verwacht om open te staan voor nevenwerkzaamheden in 
andere bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld in HEIJNE Zorg voor Later. 
 
Profiel van de functie 
 
Kennis 
HBO / WO juridisch werk- en denkniveau. 
Opleiding tot WSNP bewindvoerder (OSR). 
 
Specifieke vaardigheden 
Is accuraat, voert nauwgezet werkzaamheden binnen de gestelde afspraken en volgens geldende 
procedures uit. 
Mondeling, schriftelijk en cijfermatig  vaardig. Aantoonbaar ervaring met juridisch taalgebruik.  
Feeling hebben mét en begrip hebben vóór de doelgroep. 
Is praktisch ingesteld en is beslissingsvaardig. 
Is collegiaal en begrijpt het belang van overleg met collega’s. 
Houdt actief wijzigingen in wet- en regelgeving bij. 
Kennis van Microsoft Office, affiniteit voor automatisering. 
 
Naar wie zijn wij op zoek 
Een (ervaren) professional die van aanpakken weet. 
Iemand die in staat is om zich de werkwijze van HEIJNE snel eigen te maken en die blijft zoeken 
naar mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren.  
Iemand met een gezond gevoel van loyaliteit voor de organisatie. 
 
 
 



Wat bieden wij 
Een prettige werkplek met leuke collega’s in een bedrijf dat gericht is op het verbreden van de 
dienstverlening. 
De kans om mee te denken over de manier waarop het bedrijf zich ontwikkelt. 
Een no-nonsense mentaliteit. 
Standplaats gemeente Langedijk en waarschijnlijk  te zijner tijd Amsterdam.  
Mogelijkheid om deels vanuit huis te werken. 
Administratieve ondersteuning in de (gedigitaliseerde) werkprocessen. 
Persoonlijke ondersteuning in het functioneren binnen de organisatie. 
Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Lidmaatschap van de BBW. 
 
Je sollicitatie (cv en motivatie /evt. referenties) kan worden gezonden aan: 
a.g.heijne@heijne.com  
Bellen kan naar 0226-340102 (keuze 2) 
 
Onderdeel van de selectieprocedure is het natrekken van referenties en het verkrijgen van een 
Verklaring omtrent het Gedrag. 
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