
 

Student-assistent Lectoraat Schulden en Incasso  

Proactieve, nieuwsgierige en leergierige student-assistenten gezocht!  

 

Ben jij bezig met een hbo-opleiding aan de Hogeschool Utrecht en heb je 

affiniteit met onderzoek en financiële vraagstukken? Dan ben jij wellicht 

de toekomstige student-assistent bij het lectoraat Schulden en Incasso!  

 

Over de werkplek 

Het lectoraat Schulden & Incasso is onderdeel van het Kenniscentrum 

Sociale Innovatie (KSI) en houdt zich bezig met de vraag hoe mensen met 

financiële problemen het best ondersteund kunnen worden. 

Schuldenproblematiek is een groot maatschappelijk probleem. Veel 

gemeenten zijn op zoek naar effectieve manieren om burgers te 

ondersteunen. Ook andere maatschappelijke organisaties komen steeds 

meer in aanraking met mensen met schulden. Voor sociale professionals is 

het belangrijk om schulden snel te herkennen en te kunnen ondersteunen 

bij de aanpak. Op dit moment is er echter nog te weinig bekend over wat 

werkt, bij wie en worden goede ideeën te weinig onderzocht en gedeeld. 

Daar wil het lectoraat Schulden & Incasso verandering in brengen.  

 

Onderzoek  

Het lectoraat Schulden en Incasso voert diverse praktijkgerichte 

onderzoeken uit. Dit kan variëren van literatuuronderzoek, 

interventieonderzoek, beleidsonderzoek tot kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. We voeren het onderzoek uit voor diverse opdrachtgevers en 

subsidieverstrekkers.  

 

Jouw taken  

Als student-assistent ondersteun je onderzoekers van het lectoraat 

Schulden en Incasso bij de uitvoering van het praktijkgericht onderzoek. 

De taken die je kunt verwachten:  

 

- Logistieke en administratieve werkzaamheden bijbehorend aan de 

lopende projecten/onderzoeken (bijvoorbeeld organiseren van 

bijeenkomsten); 

- Werving van respondenten en het onderhouden van contacten met 

deze respondenten;  

- Interviews uitwerken (verbatim transcriberen); 

- Samenvattingen maken (onderzoeken en/of interviews);  

- Wegwijs maken van (afstudeer)studenten.  

 



 

 

 

Functie-eisen  

- 2e, 3e of 4e jaars HU student bij voorkeur van een van de volgende 

opleidingen (maar niet uitsluitend):  

o Sociaal Juridische Dienstverlening  

o Journalistiek  

o Communicatie  

- Affiniteit met het thema schulden en incasso  

- Relevante werk/onderzoekservaring is een pré   

- Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden Nederlands 

- Administratieve vaardigheden  

- Proactief, zelfstandig, representatief, nauwkeurig en integer  

 

 

Wat bieden wij  

Een uitdagende en leerzame bijbaan in een dynamisch onderzoeksteam 

van het lectoraat Schulden en Incasso. We bieden je een contract op basis 

van 8 uur per week, ten eerste voor een periode van 6 maanden, 

verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden. 

Het salaris is afhankelijk van het studiejaar, minimaal €2.001,24 bruto per 

maand en maximaal €2.157,57 bruto per maand bij een volledig 

dienstverband (1fte). Omgerekend is dat minimaal € 14,50 per uur en 

maximaal € 15,63. 

 

Meer informatie?  

Voor meer vragen over deze functie kun je contact opnemen met 

barbera.vandermeulen@hu.nl  

 

Solliciteren  

Ben jij meteen enthousiast en geïnteresseerd geraakt? Stuur dan je 

motivatiebrief en CV voor 23 december 2021 10.00 naar 

barbera.vandermeulen@hu.nl  
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