
Verbeterpunt Verbetering Status

1. Huurder meer informeren over mogelijkheden huuropzegging. Huur hoeft bijvoorbeeld niet pas eind van de maand 

opgezegd te worden en in overleg is het mogelijk om woning eerder te verlaten. Hierdoor kan een gelijkmatige 

verdeling over de maand worden gerealiseerd en kunnen piekmomenten worden voorkomen.

DOING

2. SiWo plant voor- en eindinspectie in. In de afspraak van de voorinspectie wordt de datum van de eindinspectie ook 

genoemd. Dit zodat ketenpartners direct inzicht hebben in wanneer de sleutels worden ingeleverd en onderhoud 

kan worden ingepland. Voor zover als mogelijk zet Wonion en Sité ook al in de afspraak welke werkzaamheden 

uitgevoerd moeten gaan worden. Dit zodat ketenpartners al een bepaalde voorbereiding kunne treffen, indien 

mogelijk. 

DOING

3. Duidelijke afspraken maken met de huurder bij de voorinspectie. Nu wordt nog te veel 'eigenlijk moet je ...' 

gebruikt. Als je bij de voorinspectie duidelijke afspraken maakt, kun je tijdens de eindinspectie refereren aan de 

afspraken die gemaakt zijn.

DOING

4. Wanneer de asbestinventariseerder terugkoppeling geeft over het asbestonderzoek/werkzaamheden, moeten ook 

de ketenpartners geïnformeerd worden. Nu wordt in sommige gevallen enkel Sité of Wonion op de hoogte 

gebracht, maar wanneer ketenpartner ook meegenomen wordt, zijn zij op de hoogte van de status.

DOING

5. Voor Sité: Lange termijn oplossing: voordeel kan behaald worden als de twee partners meer samenwerken. 

Uitzoeken of het mogelijk is dat Sité/Wonion één keer kan zeggen dat ze de asbestinventarisator nodig heeft en 

dat zij beslissen wie het oppakt.

TO DO

6. Meer tijd besteden aan de eindinspectie. Goede afstemming met de ketenpartner, zodat direct duidelijk wordt wat 

er allemaal gedaan moet worden, zonder dat hier later nog op teruggekomen hoeft te worden. (bijvoorbeeld goed 

stilstaan bij wat voor rekening huurder is.) Weggaan zonder vragen.

DOING

7. Verhuurmakelaar gaat bij twijfel over herstelwerkzaamheden huurder tussen de voorinspectie en eindinspectie 

nogmaals langs de woning om te inventariseren of bewoner eigen werkzaamheden heeft uitgevoerd. In geval dat 

herstelwerkzaamheden niet uitgevoerd zijn, extra dagen mutatieonderhoud inplannen voor rekening huurder.

DOING

8. In plaats van een tijd afspreken met de huurder, een tijdsblok afspreken met de huurder. Eerste afspraak is vast, 

maar de afspraken daarna bijvoorbeeld 'tussen 09.30 en 10.30 uur'. Met dezelfde verhuurmakelaar langs 

woningen.

DOING

9. Overzicht maken van de bonnen: wat valt onder welke kostenpost? TO DO

10. Overnamelijst hardcopy in de woning leggen na afloop van de eindinspectie. DOING

12. In geval van asbestbesmetting wordt huurder direct uit woning 'gezet' en wordt alsnog een mutatiecilinder 

geplaatst. Verhuurmakelaar neemt contact op met werkvoorbereider om mutatiecilinder aan te brengen en 

woning wordt verzegeld. Verbeterpunt: asbestinventariseerder plakt sticker op deur om woning niet te betreden.

DOING

14. Wanneer een woning nog recent (binnen een jaar, naar eigen inzicht) is gemuteerd, dan gaat verhuurmakelaar 

alleen naar de woning zonder werkvoorbereider. Verhuurmakelaar stuurt alle informatie van gebruikelijke mutatie 

naar de werkvoorbereider, alleen met de opmerking dat werkvoorbereider niet aanwezig hoeft te zijn bij de 

voorinspectie. 

DOING

16. Asbestinventarisatie vindt zoveel als mogelijk plaats in bewoonde staat. DOING

TO DO

DOING

DONE


