Vacature cliëntmanager bewind en mentorschap
11 maart 2021
Bij Melse & Wassink geloven we dat iedereen recht heeft op hulp en dat wij daadwerkelijk het
verschil kunnen maken in het leven van onze cliënten.
Zoek je een afwisselende functie waarbij je persoonlijke contacten en financiële, persoonlijke,
administratieve én juridische taken kunt combineren? Ben je een “alleskunner” en heb je een
passie voor mensen? Beschik je over een flinke dosis relativeringsvermogen en kun je tegen een
stootje? Ga dan de uitdaging aan en help ons dat verschil te maken!
Dat doen wij door met een fantastische club van 45 medewerkers voortdurend aan de kwaliteit
van onze dienstverlening te werken en niet met minder genoegen te nemen. We doen wat we
zeggen en we zeggen wat we doen!
Functieomschrijving:
Melse & Wassink houdt zich bezig met het waarnemen van financiële en persoonlijke belangen
op respectvolle wijze en met een persoonlijke benadering. We vinden het belangrijk daarbij altijd
de samenwerking te zoeken met betrokken partijen.
Als cliëntmanager van cliënten waarbij de maatregel bewind en mentorschap van toepassing is,
ben je verantwoordelijk voor je eigen cliënten. Behalve dat je zorgdraagt voor alle benodigde
werkzaamheden op financieel vlak neem je als mentor ook de belangen van je cliënt waar met
betrekking tot verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Je coördineert en regisseert
en hebt nauw contact met de hulpverleners van je cliënten. Daarbij zorg je bijvoorbeeld voor
passende zorg en de juiste woonplek en je bezoekt je cliënten minimaal zes keer per jaar.
Je heb een hoge mate van zelfstandigheid en je zoekt creatief naar oplossingen. Je werkt in een
klein team en kunt behalve zelfstandig werken uiteraard ook goed samenwerken, zodat je als
team het beste resultaat behaalt. Je legt rekening en verantwoording af aan de rechtbank en
maakt jaarlijks een mentorschapsverslag.
Functie-eisen:
- Je bent in het bezit van een relevante HBO opleiding (bij voorkeur, MWD of Social Work)
- Je hebt affiniteit met onze doelgroep en een groot empathisch vermogen maar neemt de
problemen van cliënten niet mee naar huis.
- Je bent accuraat maar niet perfectionistisch.
- Je haalt op een planmatige en resultaatgerichte wijze je doelen.
- Je bent als “alleskunner” in staat om financiële problemen op te lossen binnen de juridische
mogelijkheden.
- Op communicatief gebied ben je (mondeling en schriftelijk) in staat oplossingen “over de
bühne” te krijgen voor alle betrokkenen: cliënten, hulpverleners, schuldeisers en rechtbanken.

- Je woont binnen een straal 50 km van Ede.
- Je beschikt over een rijbewijs.
- Ervaring als hulpverlener, bewindvoerder of budgetcoach is een pré
NB: Het heeft alleen zin om te reageren als je een relevante HBO opleiding hebt afgerond (een
van de kwaliteitseisen) en minimaal 32 uur per week kunt werken.
Bedrijfsprofiel:
Melse & Wassink houdt zich bezig met de uitvoering van beschermingsbewind, mentorschap en
curatele. Deze maatregelen zijn bedoeld voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen op
financieel en/of persoonlijk vlak.
Wij zijn er om problemen op te lossen en verdere problemen te voorkomen. Het is een
uitdagend werkveld in een open en informele werksfeer. We zijn trots op ons team van
enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Wat wij jou bieden:
Een fijn team, een goede werksfeer en een mooi kantoor in een bosrijke werkomgeving. Ons
kantoor is gelegen aan de rand van Ede en is op loopafstand van het station. Het is een
afwisselende baan voor 32 – 40 uur per week, tegen een salaris dat tussen de € 2.364,- en €
3.572,- ligt, op basis van 40 uur.
Reageren:
Herken je je in bovenstaande en heb je zin in deze functie? mogelijk. Je mag je sollicitatie
mailen naar Bianca Wassink, b.wassink@melsewassink.nl, of contact met haar opnemen via
telefoonnummer 0318 745 132. We zien je sollicitatie met enthousiasme tegemoet.

