
Presentatie Bloei 
huurincasso



Wat doe ik? 

• Verhuur januari 2016 t/m december 2016

• Incasso sinds januari 2017 tot op heden.

• Sociaal beheer van januari 2018 tot op heden.  



Introductie RhW

• Totaal aantal woningen: 3500 

• Aantal op dit moment verhuurd: 3477

• Gemiddelde inkomen €28900 in Leiderdorp

• Aantal inwoners in de bijstand 360

• Gemiddelde inkomen €27800 in Zoeterwoude

• Aantal inwoners in de bijstand 70.



De klantenservice

• Vroegtijdig signaleren problemen (inkomen vervallen, bij overlijden)

• Betalingsregeling treffen bij 1 maand achterstand (in de toekomst)

• Betalingen zijn altijd welkom (ook buiten openingstijden)

• Gesprekken aanbieden tijdens late betalingen ( aan de balie) 

• Huurders die te laat betalen krijgen een slepersbrief mee ( aan de 
balie)

• Aanbod gesprek met incasso medewerker bij late pin betaling

• Contante betalingen (Radia)



Hoe werkt de huurincasso bij RhW?
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Week 1 ( 5e tot en met de 11e)

In de eerste week zoekt de huurincasso medewerkster contact op met 
de huurder op verschillende manieren: 

• - Bellen en smsen

• - E-mail versturen 

• - WhatsApp    

• - Kaartje versturen (contact verzoek)

Het doel is om in gesprek te komen met de huurder.



Week 2 (12e tot en met 21e) 

• Herinneren als het gaat om een huurders die nooit een achterstand 
hebben gehad

• Aanmaning profitletter ( wik bazuin)  

• Wijkbeheerders laten aanbellen

• Huisbezoek 



Week 3 (22e tot 28e) 

Externe partijen inschakelen

• Snelle hulp bij schulden

• Zorg en netwerk

• Incluzio

• Gemeente sociale dienst ( uitkering) 

• Stadsbank (schulden)



Week 4 ( 30e of 31e) 

Bij geen reactie van de huurder of niet nakomen afspraak:

• Huurders ontvangen een BCC

• Aanmelden deurwaarder 



Deurwaarders en afspraken 

- Minnelijk traject 

• Bellen en smsen

• Sommeren

• Huisbezoek  soms ook in de avond 



Gerechtsdeurwaarder Jansen  
( dossiers vetrokken huurders of noorderzon) 

• Onderzoekt en houdt in de gaten wanneer adres registratie is of 
inkomen van de vertrokken huurders. 

• Checkt sociaal media en werkgelegenheden. 

• http://www.deurwaarderskantoorjansen.nl



WSNP/SHV

• Lage afboekingen na 3 jaar

• Als je er boven op zit en de huurders aanstuurt en in gesprek gaat. 
Dan zal je elke maand lage achterstanden hebben en ook minder 
aanvragen voor SHV. 

• Wat zijn de voordelen voor de huurders?
Jaar Aantal Memo

2015 7 Wordt in 2019 gesloten

2016 15

2017 10

2018 7

2019 2 Gesloten

2019 2



Ontruimingen bij RhW

2019 0

2018 1 vrije sector woning

2017 5

2016 1 
In 5 andere gevallen is er sprake geweest van een dreigende ontruiming. Deze 
ontruimingen zijn niet doorgegaan omdat er een oplossing is gevonden voor de 
huurschuld of de huurder de huur zelf heeft opgezegd.

2015 4



Maatwerk betaalbaarheid

• Maatwerk voor huurders met de laagste inkomens met een 
betaalbaarheidsrisico

• Rijnhart Wonen heeft in 2018 een budget gereserveerd voor huurders 
met de laagste inkomens met een betaalbaarheidsrisico. In 2018 zijn 
totaal 19 aanvragen gedaan. Hiervan zijn 13 aanvragen toegekend en 
6 aanvragen zijn afgewezen. Er is in directe zin over het lopende jaar 
gezien circa €2.600,- nodig geweest om aan de hulpvraag van de 
huurders te voldoen.


