Curriculum Vitae Jasper Horsthuis
Personalia
Naam
Voornaam:
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Adres
Telefoonnummer
E-mail

®

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP
Jasper
15 december 1982
Hengelo
Man
Samenwonend
Eijckerveld 35, 6235 BZ Ulestraten
06-30202887
horsthuis@descheidingsdeskundige.nl

Werkervaring
2010 - heden
Eigen onderneming de ScheidingsDeskundige
Als scheidingsdeskundige en mediator begeleid ik stellen en individuen die geconfronteerd worden
met het verbreken van hun relatie. De begeleiding richt zich zowel op de sociale en emotionele
aspecten als op de juridische en financiële zaken die geregeld moeten worden.
In mijn dienstverlening breng ik mediationvaardigheden samen met kennis op juridisch en financieel
gebied. Hierdoor ben ik in staat begeleiding te bieden in het volledige scheidingsproces. Als MFN
registermediator ben ik geregistreerd bij de rechtbanken van het arrondissement Limburg. Ik sta
verder ingeschreven bij het Register Financieel echtscheidingsadviseur RFEA (zowel particulier als
voor ondernemers), de Federatie voor Financiële Planners (FFP) en het register voor Certified
Financial Planners (CFP®).
2013 - heden
Eigen onderneming de ScheidingsDeskundige-Opleidingen
De ScheidingsDeskundige verzorgt de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA).
In deze tiendaagse opleiding worden professionals opgeleid tot deskundige van het scheidingsproces.
De opleiding richt zich tot financiële, fiscale en juridische aspecten rondom scheidingen en
(mediation)vaardigheden. Als hoofddocent ben ik verantwoordelijk voor het verzorgen van deze
opleiding. Daarnaast verzorg ik bij verschillende organisaties workshops ten aanzien van
deelaspecten van het scheidingsproces, zoals ‘de eigen woning’ en ‘pensioenen’.
2013 - heden
Eigen onderneming de ScheidingsDeskundige BV
Samen met mijn broer heb ik een samenwerkingsverband van scheidingsbegeleiders opgericht.
Hiervoor hebben wij een kenniscentrum opgezet, waarmee wij onze leden een hoogwaardige
infrastructuur bieden voor het begeleiden van scheidingsprocessen. Wij organiseren daarnaast
bijeenkomsten en houden onze leden op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in
scheidingsland. Tevens adviseren wij onze leden, advocaten, mediators en overige
scheidingsprofessionals bij financiële en fiscale vraagstukken omtrent scheidingen.
2012 - 2013
Freelance Docent Lindenhaeghe
Lindenhaeghe is een financiële opleider voor het bank- en verzekeringswezen. Ik ben betrokken
geweest bij de ontwikkeling van de RFEA opleiding, heb de accreditatie verzorgd en heb lessen
verzorgd.
2002 - 2010
Accountmanager ING Assurantie Kantoren Nederland
Bij ING hield ik mij bezig met het adviseren van Bedrijven, DGA’s, IB ondernemers op het gebied van
(collectief) pensioen en financiële planning. In 2010 ben ik een onderneming gestart op het gebied van
scheidingsbegeleiding. De ScheidingsDeskundige.

Opleidingen
2008 - 2011
2008 - 2011
2010 - 2011
2010 - 2011
2007 - 2008
2006 - 2007
2006
2005
2003

Universiteit van Amsterdam (ABS), Master Financiële Planning MSC
Universiteit van Amsterdam (ABS), Master Financiële Planning MFP
Schouten Nelissen University, Deelmaster conflicthantering en mediation
Register Financieel Echtscheiding Adviseur (RFEA)
Federatie Financiële Planners (FFP)
Branche Diploma Levensverzekering
Pensioenpraktijk 1 + 2
Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Assurantie B

Persoonlijkheidskenmerken
Empatisch, betrokken, geïnteresseerd, enthousiast.

