
 

  

 

 

 

Wat doe je als stagiaire? 
Als stagiaire ontwikkel je jezelf tot een beginnend bewindvoerder en werknemer. Je maakt kennis 

met alle voorkomende werkzaamheden van een bewindvoerder, denk hierbij aan: 

 Het beheren van dossiers (dossier opstarten, beheren van dossiers, afwikkelen) 

 Administratieve werkzaamheden (aanvragen bijzondere bijstand, kwijtschelding regelen, 

zorgkosten indien bij zorgverzekeringen, contracten opheffen en aangaan) 

 Bijwonen van zittingen bij de rechtbank 

 Contacten onderhouden (telefonisch, schriftelijk en face-to-face) met cliënten, 

professionals zoals maatschappelijk werkers, ambtenaren, schuldhulpverleners en 

natuurlijk met collega’s van CAV.  

Wie ben jij? 
Je bent bezig met een opleiding Sociale Juridische Dienstverlening. Je hebt een proactieve houding, 

hebt interesse in je medemens, bent een harde werker(ster) en flexibel inzetbaar. 

Wat bieden wij? 
CAV biedt een uitdagende, leerzame en waardevolle stage waarbij de leerstof van leerjaar 1 en 2 
goed aansluit op de werkzaamheden waar je binnen je stage kennis mee zal maken. Daarnaast krijg 
je een stel gezellige collega’s om mee samen te werken. Binnen je stage is het mogelijk om aan je 
schoolopdrachten te werken. Je krijgt een stagevergoeding van € 250,00 bruto per maand bij een 
volledige stage van 4 dagen in de week.  
 
Is dit jouw ideale toekomstige stage? 
Stuur je sollicitatie en CV dan naar Esther Kruik-Woudsma, stage coördinator. Haar emailadres is  
Esther.kruik-woudsma@stichting-cav.nl. Natuurlijk kun je daarop ook terecht met je vragen.   
 

Vacature stagiaire  
 

Wie zijn wij? 
 
Stichting CAV is een maatschappelijke ondernemer die zorginstanties ontzorgt en 
zelfredzaamheid stimuleert voor mensen die zelf hun financiën niet kunnen of 
willen doen. Wij ontzorgen en stimuleren op een pro-actieve, positieve en 
persoonlijke manier.   
 
We zijn al sinds 1968 een stichting zonder winstdoel. Met zo’n 100 professionals 
werken we op verschillende vestigingen in het land.   
 
We hebben regelmatig een vacature voor een stagiair op één van onze locaties in 
Zoetermeer, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Utrecht. 
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