Nauw betrokken bij huurders in de knel
Als puur Haagse corporatie zijn we nauw betrokken bij onze huurders. Ook bji
bewoners die moeite hebben om op sociaal en/of financieel vlak het hoofd boven
water te houden. Hun problemen mogen geen reden zijn om hun huurwoning te
moeten verlaten, stelt Haag Wonen.

Met ons Sociaal Incassoproces bieden wij samen met tal van partners een palet
aan sociale voorzieningen om te voorkomen dat huurders in de financiële
problemen komen. Daarnaast ondersteunen wij onze bewoners die toch moeite
hebben om rond te komen. In 2011 breiden we daarom samen met de Kessler
Stichting en de gemeente Den Haag onze succesvolle Sesam-pilot uit. Met als doel:
onze huurders met financiële of sociale problemen niet verder laten afglijden.

Sesam-pilot groot succes
Haag Wonen werkt aan het rondkomen en vooruitkomen van haar huurders. In
het kader daarvan zetten we de afgelopen jaren stevig in op het terugdringen van
huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand.
Boegbeeld van dit beleid is het pilotproject Sesam: in 2009 en 2010 bezochten we
in één wijk samen met de Kessler Stichting alle huurders die een huurachterstand
hadden. Bleek er dat dieperliggende problematiek oorzaak was van de
huurachterstand, dan bood de Kessler Stichting direct een zorgtraject op maat aan.
Daarmee werd huisuitzetting voorkomen. De woning bleef de vertrouwde
thuisbasis van de huurder en professionele hulpverlening hielp zijn leven weer op
de rit. De pilot bleek een groot succes.

Extra preventief
In 2011 trekken we de Sesam-aanpak door naar alle wijken. We besteedden door
heel Den Haag al intensieve aandacht aan de sociale problematiek van huurders.
Op basis van de Sesam-aanpak maken we ons sociaal incassoproces nu extra
preventief. De samenwerking met maatschappelijk partners vormt hierbij de
sleutel tot succes.

Sesam-aanpak in 2011
Bij twee maanden huurachterstand gaan onze sociaal incassomedewerkers samen
met de Kessler Stichting een persoonlijk gesprek aan met de huurder. Zijn zij –
bijvoorbeeld om financiële, psychische of sociale redenen – in de knel gekomen?
Kunnen zij daarom hun huur niet betalen? En geven ze aan behoefte te hebben
aan persoonlijke begeleiding? Dan biedt de Kessler Stichting in samenwerking met
maatschappelijk partners als Den Haag OpMaat (gemeente Den Haag), de GGD en
het Leger des Heils een persoonlijk zorgtraject aan de huurder.
Zo voorkomen we een derde maand huurachterstand. En belangrijker: we
voorkomen verder afglijden, we bieden de huurder in de knel weer perspectief in
zijn vertrouwde omgeving en we voorkomen het kostbare juridische incassoproces
dat leidt tot huisuitzetting.

Convenant vermindering huisuitzetting
De gemeente Den Haag zette parallel aan onze aanpak met het ‘Convenant
vermindering huisuitzetting’ voor een aantal wijken een project op dat tijdens het
juridische incassoproces hulp biedt aan inwoners van Den Haag. Ook hierin zien we
een onmisbare bijdrage aan de hulp aan huurders in de knel. Waar mogelijk
zoeken we daarom de samenwerking: de specialistische hulp van Den Haag
OpMaat (gemeente Den Haag) kan ook in preventief opzicht van grote waarde zijn
voor onze huurders.

De huurder centraal: het werkt
In 2010 zagen we ons aantal huisuitzettingen met bijna 40% dalen. Ten opzichte
van 2005 is het aantal huisuitzettingen door huurachterstand zelfs met ongeveer
65% afgenomen. Een groot deel daarvan is te danken aan onze zorgvuldige aanpak
van de laatste jaren. Een aanpak die aantoont dat de huurder ondersteunen om
rond- en vooruit te komen, positieve gevolgen heeft voor de huurder zelf, maar
ook voor de stad.

Een huis als thuisbasis
Een preventief sociaal incassoproces voor al onze huurders is een treffend
voorbeeld van de initiatieven die Haag Wonen start en ondersteunt om de stad
vooruit te helpen. Want gaat het goed met inwoners en voelen zij zich
begrepen/gesteund in hun positie? Dan gaat het goed met de wijken en de stad.
Een huis als fijne thuisbasis is dus onmisbaar.

Haag Wonen. Welkom thuis.
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur/bestuurder

