Vacature
Algemeen bestuurslid
De Beroepsvereniging voor Bewindvoerders Wsnp (BBW) is op zoek naar een algemeen bestuurslid
die van een uitdaging houdt. Zolang je stevig in je schoenen staat en een actieve instelling hebt, krijg
je veel vrijheid binnen deze functie.
Jij denkt mee aan de toekomst van de BBW en geeft vorm aan de vereniging. Het is mede aan jou om
op een planmatige en efficiënte wijze de gang van zaken binnen het bestuur in goede banen te
leiden.
Daarnaast zoeken wij een echte netwerker met goede communicatieve vaardigheden. Belangrijk is
dat je in staat bent compromissen te sluiten zonder het doel uit het oog te verliezen. Immers het
belang van de BBW gaat te allen tijde boven individuele of deelbelangen.
Je primaire werkzaamheden bestaan uit:










Goed voorbereid en actief meedenkend de vergadering bijwonen.
Vraagbaak voor leden.
Projecten leiden.
Gesprekspartner zijn voor ketenpartners.
Ontwikkelen en uitzetten van opleidingen.
Verzorgen van externe communicatie via o.a. social media, nieuwsbrief, website, etc.
Uitwerken en bijhouden van beleidsplannen.
Lobby/pers BBW.
Actief meedenken over de veranderende rol van de bewindvoerders Wsnp.

Profiel BBW
Het bestuur waar jij onderdeel vanuit maakt bestaat uit vier leden (incluis jezelf). Cees van der Linden
is voorzitter van de vereniging, Michiel Noordzij penningmeester/algemeen bestuurslid en Maarten
Nieuwenburg vicevoorzitter. Daarnaast is Petra van Bemmelen als bestuurssecretaris in dienst.
Als algemeen bestuurslid sta je uiteraard achter de missie van de BBW en ben je bereid de
doelstellingen actief uit de dragen. Integriteit en het vermijden van belangenverstrengeling staat
hoog in het vaandel binnen het bestuur en bij de leden.

1

Functie eisen:
De Wsnp bewindvoerders bevinden zich in roerig vaarwater en dat maakt het werk als bestuurslid
juist nu zo interessant en uitdagend. Daarom zoeken wij een betrokken bewindvoerder Wsnp met
oog voor ontwikkelingen die relevant zijn voor de Wsnp. Je ben planmatig, houdt graag een goed
overzicht, werkt secuur, ook onder druk. Om voor de functie in aanmerking te komen, moet je
geregistreerd Wsnp bewindvoerder zijn bij Bureau Wsnp én lid zijn van de BBW. Een pre is ervaring
met Schuldhulpverlening én bestuurlijke ervaring.
Tijdsinvestering/vergoeding
Gelet op de huidige ontwikkelingen in de Wsnp vraagt de functie algemeen bestuurslid veel privétijd
van je. Gemiddeld moet je rekenen op 5 tot 7 uur per week. Je ontvangt hiervoor een
bestuursvergoeding van € 500, - per maand. De reiskosten zijn hierbij inbegrepen.
Structuur vergaderingen
 Wekelijkse bestuurscall van maximaal een uur. Hier worden alle besluiten genomen die niet
kunnen wachten tot de volgende vergadering. Deelname wordt op prijs gesteld, is niet
verplicht.
 Eens per maand een bestuursvergadering gedurende 2 tot 3 uur. De bestuursvergaderingen
worden afgewisseld tussen een call en een fysieke vergadering, waardoor we maximaal 6
keer jaar in Zwijndrecht vergaderen.
 Alle overige vergaderingen houdt het bestuur middels een conference call. 1 tot 2 keer per
jaar plant de secretaris een strategie dag in.
Bijeenkomsten
De BBW organiseert 4 opleidingsdagen, 2 intervisiebijeenkomsten en 2 keer per jaar algemene
ledenvergaderingen gecombineerd met een BBW Café. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij
hierbij aanwezig zijn. Over het algemeen vinden deze bijeenkomsten in Zeist plaats.
Ben je geïnteresseerd?
Kortom een zeer veelzijdige functie binnen een kundig en professioneel bestuur, een grote uitdaging
om de BBW en de Wsnp verder te brengen met veel ruimte om een eigen portefeuille samen te
stellen in samenspraak met de huidige bestuursleden.
Heb jij zin om samen met collega-bestuursleden de toekomst van de BBW leden mede vorm te
geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerd? Stuur dan voor dinsdag 18 september a.s. een motivatiebrief en een CV naar
info@bbwsnp.nl De sollicitatieproedure bestaat uit een gesprek met de voorzitter en
bestuurssecretaris. Alle kandidaten worden voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering op
donderdag 11 oktober a.s. en ter stemming gebracht.
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Petra van Bemmelen, secretaris BBW, via
06 51 02 15 17.
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