
Functietitel: 

Beschermingsbewindvoerder 

Organisatie:  

ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkende organisatie met onafhankelijke 

beschermingsbewindvoerders. Bewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk 

ondersteunen bij hun privé-administratie. De standplaats is gevestigd in Almere. Je komt in een klein 

team te werken met veel persoonlijke vrijheid, waarbij een uniforme werkwijze van belang is. De 

werkplek en werktijden zijn in overleg flexibel. De organisatie kenmerkt zich door professionele, 

enthousiaste en hard werkende collega's en er is volop ruimte voor eigen ontwikkeling en eigen 

inbreng.  

Functie: 

Als beschermingsbewindvoerder bouw je een eigen caseload op van 60 tot 80 dossiers. Je behandelt 

deze dossiers zelfstandig van begin tot eind. Dit houdt in dat je huisbezoeken doet en 

intakegesprekken afneemt bij cliënten. Je informeert hen over de werkwijze en blijft gedurende het 

traject het aanspreekpunt van de cliënt. Je gaat met de cliënt mee naar de rechtbank en bent in staat 

zeer uiteenlopende financiële vraagstukken op te lossen. Je bent verantwoordelijk voor de 

maandelijkse inkomsten en uitgaven, het nakijken en eventueel aanvragen van toeslagen en 

belastingaangifte. Daarbij zet je extern de benodigde lijnen uit en onderhoud je ook het contact met 

bedrijven of instellingen. Mocht er een schuldhulpverleningstraject nodig zijn, dan neem jij hierin het 

voortouw. Uiteraard behandel je ook de dagelijkse telefoon, e-mail en post. Deze werkzaamheden 

vinden plaats in een klein team van vaste bewindvoerders. 

Functie profiel: 

Als beschermingsbewindvoerder beschik je over de volgende kwalificaties; 

- Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. Bij voorkeur sociaal juridische dienstverlening 

- Of twee jaar ervaring als assistent bewindvoerder met een passend MBO 4 diploma, zoals de 

eis van het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) eist 
- Bij voorkeur minimaal 2 jaar werkervaring als beschermingsbewindvoerder of 

inkomensbeheerder 

- Maatschappelijk betrokken, besluitvaardig, verbaal vaardig, stressbestendig, inlevend en 

integer zijn op jou van toepassing 

- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar 

- Je woont in een straal van 30 km van Nieuwegein 

Aanbod: 

Marktconform salaris. Daarnaast ontvang je een vakantietoeslag en gebruik laptop. Je start met een 

contract van 6-8 maanden met de mogelijkheid tot een vast contract. Vanzelfsprekend ontvang je 

een reiskostenvergoeding. 

Er zal gevraagd worden naar een Verklaring Omtrent Gedrag. Kosten voor de aanvraag worden 

vergoed. 


