
 
 

Jij wilt toch ook werken bij dé woningcorporatie van Rijswijk? 
 
Rijswijk Wonen biedt goed en betaalbaar wonen voor mensen die elders op de vrije huur of 
koopmarkt niet kunnen slagen. Dat gaat verder dan de woning alleen. Bij Rijswijk Wonen staat de mens 
en zijn situatie centraal. Onze producten en dienstverlening stemmen we daar zo goed mogelijk op af. 
We zijn ‘gewoon’ dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar en luisteren met aandacht en begrip naar wat 
nodig is. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dit willen wij ook voor ons huurincasso 
proces! Om dichter bij onze huurders te kunnen staan besteden dit proces niet meer uit en gaan we het 
zelf doen!   
 
Voor onze afdeling Wonen zoeken wij:   
 

twee medewerkers Huurincasso 
36 uur per week 

 
die deze uitdaging met beide handen gaan oppakken! 
 
Wat ga jij doen?  

De functie van medewerker Huurincasso is nieuw binnen onze afdeling Wonen. Samen met je collega 

medewerker Huurincasso ga je het huurincasso proces, waarbij de huurder centraal staat, 

vormgegeven. Jullie ultieme doel is het voorkomen van huurschulden én huisuitzettingen door 

huurachterstand. Dat vraagt van jou een antenne voor het signaleren van mogelijke problemen die 

een huurder kan hebben. In de vele (bewoners)contacten ben je een kei in het doorvragen op een 

empathische wijze, waardoor je achter het probleem van de schuld komt en zo in staat bent om met 

de bewoner een goede creatieve oplossing te zoeken. Je neemt hiervoor initiatief en pleegt op het 

juiste moment een interventie. Samenwerking met onze netwerkpartners is hierin cruciaal. Kun je de 

ontruiming toch niet voorkomen? Dan begeleid je ook dat proces. Je werkt nauw samen met je 

collega’s Wijk- en Huurconsulenten en Wijkbeheerders en zoekt actief contact met externe 

organisaties. Ook houd je actief in de gaten of het proces soepel loopt en zoek je voortdurende naar 

mogelijkheden om dit waar nodig te verbeteren. Om grip te houden op de situatie verzorg je 

maandelijks een rapportage met huurachterstanden en ondernomen acties. Kortom, een uitdagende 

functie waarbij je kunt bouwen aan onze dienstverlening!  

 
Jij bent   

• Iemand die duidelijk is in de communicatie, die behulpzaam is, maar ook richtinggevend is als dat 
nodig is. 

• Iemand met lef en initiatief.  

• Iemand die goed weet te schakelen met verschillende partijen. 

• Direct, open, eerlijk en kritisch. 

• Iemand met een sociaal hart. 

• Afgestudeerd en in het bezit van een minimaal een MBO diploma en tenminste 3 jaar. 
aantoonbarre ervaring met schuldhulpverlening en/of incasso. 
 

Goed om te weten: om bij ons te komen werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.   
 
Jij krijgt  

• Een ontzettend fijne werkomgeving (net achter station Rijswijk) met gemotiveerde collega’s. 

• Diverse opleidingsmogelijkheden om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te blijven 
ontwikkelen.  

• Volop kansen om je verder te ontwikkelen.  

• Een baan voor 36 uur per week met flexibele arbeidstijden. 

• Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Een goed salaris in schaal G van de CAO woondiensten (min € 2934,- / max € 3.754,-). 

• Een laptop/iPad, mobiele telefoon en een werkplek met zit/sta bureau. 



• De mogelijkheid om vanuit huis te werken.  

• Een tegemoetkoming in de reiskosten en thuiswerkvergoeding. 

• Een “Vol Energie (Vitaliteits)budget” van € 350,- per jaar. 

• Echt goede koffie en dagelijks fruit. 
 
 
Interesse 
Wil jij bijdragen aan het oplossen van betaalbaarheidsproblematiek en zie jij er een uitdaging in het 
proces intern goed op te zetten?   Stuur dan jouw curriculum vitae en motivatie via 
werken@rijswijkwonen.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Wilko Vermeulen (teamleider 
Wonen) via 070- 33 64 200 of kijk op onze website: www.rijswijkwonen.nl. 
 
De vacature staat zowel in- als extern open en bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de 
voorkeur. 
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