
 

 
 

Ervaren bewindvoerder – franchisenemer  
regio Betuwe/Bommelerwaard 

 
ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkende organisatie met onafhankelijke 
beschermingsbewindvoerders. Bewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk 
ondersteunen bij hun financiële privé-administratie.  
 
Bij de franchiseformule ZEKER Financiële Zorgverlening bent u als bewindvoerder zelfstandig 
ondernemer, met focus op een specifieke regio. Dit geeft de klant de voordelen van een persoonlijke 
bewindvoerder met regionale kennis in combinatie met de voordelen van een grote solide 
organisatie. Werken als beschermingsbewindvoerder is sociaal, gevarieerd, uitdagend en 
verantwoordelijk werk!  
 
De huidige bewindvoerders in regio Betuwe/Bommelerwaard hebben hun portefeuille zover 
opgebouwd, dat er ruimte is voor een extra bewindvoerder in deze regio. Als franchisenemer kun je 
meeliften op de bestaande netwerken,  wat kan bijdragen aan een snellere basis-portefeuille.  
 
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; 
- Regie voeren en verrichten van alle uit de bewindvoering voortvloeiende werkzaamheden; 
- Administratieve taken (financieeel, juridisch en fiscaal); 
- Aanspreekpunt zijn voor- en onderhouden van contacten met ketenpartners, rechtbanken, 

notarissen enz. over de status van klantdossiers en/of de specifieke situatie van de klant. 
- Periodiek contact onderhouden met de klant en deze 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 

- Je hebt een afgeronde passende HBO Bachelor-opleiding of twee jaar ervaring als assistent 
bewindvoerder met een passende MBO 4 diploma. Zie rechtspraak.nl  
- 2 jaar werkervaring is een pré.  
- 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 

 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ba9a8840-b8a5-4b22-a52f-8f62452d1e48e499fa24-c96b-4996-8075-160f7c03be1612


 

 
 
 
 
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. U 
bouwt naar eigen voorkeur een portefeuille aan klanten op.  
 
De voordelen van de franchiseformule zijn onder andere kwaliteitswaarborging, permanente 
educatie, (juridische) helpdesk, 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. Zo wordt in de basis de post centraal én digitaal 
verwerkt, waardoor je als bewindvoerder je meer kunt focussen op je klanten en netwerk. Kortom, 
een goede uitvalsbasis!   
 
Heeft u al 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 in zou kunnen stromen en per wanneer. 
 
Interesse? 
Stuur je CV en een korte motivatie naar jeroen@zekerfz.nl.  

mailto:jeroen@zekerfz.nl

