
 
 

Maasvallei heeft een mensgericht incassoproces. Hierbij gaat het betalen van de huur en zicht op de 

persoonlijke situatie hand in hand. We zien dat onze klanten soms gebaat zijn bij een hand in de rug 

of duwtje in de juiste richting om duurzaam aan hun betalingsverplichting te kunnen voldoen. Om 

werk te blijven maken van de ambities op het gebied van incasso is er behoefte aan een ervaren 

medewerker in dit proces. Wij zoeken per 1 december 2020: 

Een processpecialist incasso m/v voor 24 uur p.w. 

Functie-inhoud 

Samen met je collega werk je aan een optimale inrichting van het incassoproces met als doel het 

beperken van huurachterstanden en ontruimingen. Dit doe je o.a. door het op orde hebben van de 

incasso-administratie, continue verbetering van het proces en de inzet van je maatschappelijke 

netwerk. Je stuurt herinneringen, houdt de betalingen in de gaten en houdt proactief contact met 

huurders om te zorgen dat afspraken worden nagekomen. 

In de rol van processpecialist incasso heb je vanuit je nauwe persoonlijke contact met de klanten een 

duidelijke signaalfunctie als het gaat om de sociale situatie van de klant. Je werkt nauw samen met 

de woonconsulenten om samen de situatie van de klant in beeld te brengen en te zoeken naar een 

passende oplossing. In de platte organisatiestructuur van Maasvallei is veel ruimte voor eigen 

initiatief en krijg je veel verantwoordelijkheid. 

Wat maakt deze baan zo leuk? 

Onze collega processpecialist incasso aan het woord: 

“Doordat je met mensen werkt is elke dag anders. In het verleden stond incasso in het teken van zo 

veel en zo snel mogelijk incasseren van achterstanden. Dit pakken wij al jaren met succes anders aan. 

We werken preventief en zoeken zo vroeg mogelijk het persoonlijk contact met de huurder en 

zoeken samen naar de oorzaak van de financiële problematiek. Hierbij maken we intensief gebruik 

van de kennis en ervaring van collega’s en netwerkpartners. Dit maakt de functie heel uitdagend en 

divers. Iedere huurder is uniek en vergt een andere aanpak. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. 

Het geeft ons veel positieve energie als een schuld door onze preventieve aanpak snel kan worden 

ingelopen en de huurder de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. Achterstanden blijven hierdoor laag en 

ontruimingen minimaal.” 

 

Over Maasvallei 

Maasvallei is een woningcorporatie in Maastricht met ca. 4.800 verhuurobjecten in eigendom en 

beheer. Maasvallei biedt mensen met een bescheiden inkomen of in kwetsbare posities, goede en 

betaalbare huisvesting in aantrekkelijke woonmilieus. De omgeving waarbinnen wij werken is zeer 

dynamisch en onze samenleving verandert. Dit vraagt een actieve, flexibele en doelgerichte houding 

van de medewerkers van Maasvallei.  

 

Profiel  

• Je staat stevig in je schoenen; 

• Bent nauwkeurig en streeft naar efficiëntie; 

• Hebt affiniteit met IT; 

• Bent een enthousiaste en stevige teamspeler; 

• Je bent communicatief sterk in woord en geschrift; 

• Bent nieuwsgierig zonder vooroordelen richting de doelgroep; 

• Je bent resultaatgericht met oog voor de mens;  



 
• Je bent zacht waar dit kan, en hard waar dit moet; 

• Bent in staat om snel tot de kern van zaken te komen; 

• Je staat open voor vernieuwing;  

• Je bent oplossingsgericht. 

Functievereisten 

• HBO-niveau; 

• Minimaal 3 jaar ervaring met incassoprocessen;  

 

Competenties 

• Verantwoordelijkheid; 

• Initiatief; 

• Samenwerken; 

• Vakgerichtheid; 

• Resultaatgerichtheid; 

• Voortgangscontrole. 

 

De functie wordt gewaardeerd binnen de schalen F,G,H van de cao woondiensten.  

 

Heb je interesse? Laat dit dan uiterlijk 1 november 2020 aan ons weten door jouw cv en 

motivatiebrief te sturen naar Stefanie Borghstijn via s.borghstijn@maasvallei.nl. Heb je vragen ten 

aanzien van de sollicitatie, neem dan eveneens contact op met Stefanie per mail of via 043 368 37 

45.  
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