
 

 
 

Beschermingsbewindvoerder – franchisenemer 
 
Een beschermingsbewindvoerder beheert en budgetteert de financiën (inkomen, goederen en 
vermogen) van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Denk daarbij aan mensen met lichamelijke of 
psychische problematiek, maar vooral aan ouderen. Zij zijn daarvoor aangewezen op mantelzorg of 
professionele bewindvoerders aangesteld door de kantonrechter.  
 
Bij de franchiseformule ZEKER Financiële Zorgverlening bent u als bewindvoerder zelfstandig 
ondernemer. Werken als beschermingsbewindvoerder is sociaal, gevarieerd, uitdagend en 
verantwoordelijk werk! 
 
Belangrijkste werkzaamheden: 

- Beoordelen van aanvragen en adviseren over toelating van nieuwe klanten; 
- Inventarisatie van persoonlijke en financiële omstandigheden van nieuwe klanten; 
- Opstellen van het intakeverslag en de plan van aanpak; 
- Advisering over de aanvraag bij de kantonrechter; 
- Het bijwonen van zittingen bij de Rechtbank; 
- Acquisitie en commerciële vertegenwoordiging van uzelf en ZEKER; 
- Regievoeren en verrichten van alle uit de bewindvoering voortvloeiende werkzaamheden. 

Deze zullen voornamelijk bestaan uit administratieve taken (financieeel, juridisch en fiscaal) 
voor de klant; 

- Aanspreekpunt zijn voor- en onderhouden van contacten met ketenpartners, rechtbanken, 
notarissen enz. over het gevoerde beschermingsbewind, de status van klantdossiers en/of de 
specifieke situatie van de klant. 

- Periodiek contact onderhouden met de klant en deze door begeleiding beschermen tegen 
bemoeienis van derden en/of tegen zichzelf, waar het zijn of haar inkomen of vermogen 
betreft; 

- Overleg met kantonrechter en jaarlijks indienen van de rekening en verantwoording over het 
gevoerde beschermingsbewind; 

 
 
Eisen 

- HBO diploma (bij voorkeur een sociaal juridische, economische of financiële opleiding) of 
minimaal 2 jaar werkervaring als beschermingsbewindvoerder; 

- Goede communicatieve vaardigheden 
- Uitstekende contactuele eigenschappen 
- Goede typevaardigheid en algemene systeemkennis 
- Representatief, correct, vriendelijk en integer 
- Affiniteit met de doelgroep en inlevingsvermogen 
- Zorgvuldig, flexibel en een signalerende en pro actieve houding 
- Administratief gedisciplineerd, accuraat en stressbestendig 
- Organiseren en structureren 
- Gedreven en ondernemende houding 

 
Basiskennis op het gebied van schuldhulpverlening, persoonlijke financiën, budgettering, sociale wet- 

en regelgeving en de sociale kaart is een pré, maar geen must.  

 



 

 
 
 
 
Franchisenemer bij ZEKER Financiële Zorgverlening 
 
Een bewindvoerder, werkzaam onder de franchiseformule van ZEKER Financiële Zorgverlening heeft 
aantoonbare kwaliteiten en een hoge transparantie naar de markt. Kortom, een betrouwbare partij. U 
bent zelfstandig ondernemer, werkzaam in uw eigen regio en veelal vanuit huis aan het werk.  
 
De voordelen van de franchiseformule zijn onder andere kwaliteitswaarborging, permanente educatie, 
vervanging bij ziekte of vakantie en de wettelijke verplichte controles door bijvoorbeeld rechtbank en 
accountant en gezamenlijk inkoopvoordeel. Veel randzaken worden door het hoofkantoor verzorgd en 
geregeld. Kortom, een goede uitvalsbasis!   
 
Heeft u al minimaal 2 jaar werkervaring als beschermingsbewindvoerder dan is een uitgebreid 
opleidingstraject uiteraard niet meer nodig. We gaan dan graag met u om de tafel om te bespreken 
onder welke voorwaarden u eventueel in zou kunnen stromen en per wanneer. 
 
 
Regio: in overleg te bepalen 
Uren: 32-40 uur per week 
 
 
Interesse? 
Stuur je CV en een korte motivatie naar jeroen@zekerfz.nl  

mailto:jeroen@zekerfz.nl

