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te regelen. ,,Maar dan blijft het doorgaans 
een ondergeschoven kindje. Ten eerste 
omdat het zeer tijdrovend is. Daarom wijzen 
ze bijvoorbeeld een medewerker aan, die 
er eigenlijk geen zin in heeft. Incassoge-
sprekken voeren is bovendien echt een vak. 
Alleen daarom al is het verstandig om dit uit 
te besteden aan een professionele partner. 
Onze medewerkers weten precies hoe ze 
zulke gesprekken moeten voeren, laatst 
hebben ze nog een cursus gevolgd om de 
kennis up to date te houden”, vertelt Jacque-
line. Rijnland Gerechtsdeurwaarders kan uit 
naam van de klant bellen en is ook al op 
uurbasis in te schakelen. ,,In een uur kunnen 
wij veel belletjes doen, dus het is vaak 
goedkoper dan iemand aannemen!”

Echt iets betekenen voor de klant
Er is nog een punt dat ondernemers kan 
tegenhouden om een incassobureau in te 
schakelen. De angst voor een verslechterde 
relatie met de klant. Zonde en onnodig, als 
het aan Jacqueline ligt. ,,Het is echt beter 
om er op een gegeven moment tussenuit 
te stappen. Als je netjes het product of de 
dienst hebt geleverd, op t i jd en naar 
verwachting, dan mag je ook de betaling 
verwachten. Dat is niet onredelijk”, zegt ze. 
,,Vaak is het vervelender om daar zelf steeds 
contact over te zoeken dan dat je een bureau 
inschakelt, als de afspraken maar helder 
zijn. Dan kun je er zelf buiten blijven en toch 

Voortraject
Rijnland Gerechtsdeurwaarders ziet een 
groeiende behoefte ontstaan aan hulp in het 
voortraject. ,,Als dat goed in elkaar zit, kun 
je ook achterhalen waar het vervolgens 
vastloopt”, weet Jacqueline. ,,Wij hebben 
in de loop der jaren een groot netwerk 
opgebouwd in ons werkgebied. Onze 
database bevat daarom veel waardevolle 
informatie. Als een debiteur daar al in staat, 
levert dat voorkennis op over zijn gedrag. 
Al weet je uiteraard op voorhand niet alles.” 
Het helpt Rijnland Gerechtsdeurwaarders 
wel om de juiste strategie te bepalen, waarbij 
de kortste weg naar het geld centraal staat.

Niet willen of niet kunnen?
De belangrijkste vraag is altijd of iemand 
niet wil of niet kan betalen. Dat heeft invloed 
op de stappen die Rijnland Gerechtsdeur-
waarders zet. ,,Debiteuren die niet willen, 
weten vaak precies hoe het werkt en hoe 
ver ze het kunnen laten komen. Meestal 
gaan ze daarin tot het uiterste. In dat geval 
adviseren wij altijd om te procederen, want 
anders gebeurt er niets”, zegt Jacqueline. 
,,Als mensen niet kunnen betalen, is het een 
ander verhaal. Dan wordt het mensenwerk, 
waarin we met elkaar een oplossing zoeken. 
Soms verwijzen we ook door naar schuld-
hulpverlening. Intern automatiseren wij best 
veel. Van ons belsysteem tot het verzenden 
van berichten en de mogelijkheid om met 
iDeal te betalen. Maar feit bli jft dat de 
deurwaarder persoonlijk op de stoep staat, 
dus er is altijd menselijk contact.”

Een vak op zich
Een opeenstapeling van niet geïncasseerde 
vordering kan, zeker voor mkb’ers, in het 
slechtste geval het einde van de onderne-
ming betekenen. Toch komt het nog vaak 
voor dat ondernemers stellen het zelf wel 

de relatie behouden. Ik geloof erin dat wij 
op dat vlak écht iets voor de ondernemer 
kunnen betekenen.”

Maatwerk
Rijnland Gerechtsdeurwaarders levert altijd 
maatwerk en benadert  de k lant naar 
behoefte. Zij krijgen te maken met vaste 
zaakbehandelaars. ,,Dat wordt vaak als 
prett ig ervaren, want er is  maar één 
aanspreekpunt. Als klanten bellen, krijgen 
ze hun vaste contactpersoon aan de lijn. 
Het gebeurt ook wel dat zij even binnen-
wandelen om iets te vragen. Prima, wij zijn 
een open organisatie waar iedereen van 
harte welkom is. Onze recent verbouwde 
balie straalt dat ook uit”, zegt Jacqueline.

Heeft u openstaande posten waar u geen 
raad meer mee weet? Of bent u nieuwsgierig 
naar de wijze waarop Rijnland Gerechts-
deurwaarders & Incasso u van dienst kan 
zijn? Neem dan gerust contact op met 
Jacqueline of spreek haar eens aan tijdens 
een netwerkevenement.
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RIJNLAND GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO
HELPT ONDERNEMERS BIJ HET 
VOORKOMEN VAN FINANCIËLE SCHADE

Het blijft voor veel ondernemers een heikel punt: het debiteurenbeheer. Natuurlijk, 

die openstaande rekening moet betaald worden. Maar het kost tijd om er weer 

achteraan te gaan. Om nog maar te zwijgen over het vervelende gevoel dat een 

belletje naar een debiteur vaak oproept. Want behoud van de relatie is ook be-

langrijk. Jacqueline Soeteman, accountmanager bij Rijnland Gerechtsdeurwaar-

ders & Incasso, herkent dat beeld. ,,Debiteurenbeheer blijft nog te vaak een on-

dergeschoven kindje. Maar dat kan verstrekkende gevolgen hebben”, waarschuwt 

ze. De redactie sprak met haar over de menselijke wijze waarop Rijnland Ge-

rechtsdeurwaarders ondernemers hierbij kan begeleiden.


