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Door de economische crisis vinden veel mensen het 
moeilijk om aan al hun financiële verplichtingen te 
voldoen. Zoals het betalen van de huur. Niets doen 
leidt tot grote problemen. Om dat te voorkomen zet 
Havensteder sinds februari 2015 budgetcoaches in. 
Maar wat is precies hun rol? Een verhelderend gesprek 
met budgetcoach Brenda Slot.

Brenda, je begeleidt huurders bij huurachterstand en 
bent een van de drijvende krachten achter deze vorm 
van dienstverlening binnen Havensteder. Waarom is die 
begeleiding belangrijk?
“Iedereen kan een huurachterstand oplopen en het 
treffen van een regeling is zo geregeld. Maar door 
allerlei oorzaken lukt het een grote groep mensen niet 
om orde op zaken stellen. Ze hebben geen idee wie de 
schuldeisers zijn en hoe groot de schulden zijn. Een 
budgetcoach kan uitkomst bieden. Niet alleen door de 
financiële problemen te inventariseren, maar ook door 
naar de achterliggende problemen te kijken.” 

Stel, er is sprake van huurachterstand. Wat is dan het 
eerste dat je als budgetcoach doet?
“Ik zoek eerst telefonisch contact met de betreffende 
huurder. Lukt dat niet, dan ga ik op huisbezoek. 
Huurders vertellen in zo’n eerste gesprek al heel veel. 
Vaak spelen er hele verdrietige dingen, zoals een 
echtscheiding, werkloosheid, een ziekte of overlijden. 
Dat is natuurlijk erg, maar het blijft belangrijk om je 
zaakjes op orde te hebben. Anders krijg je te maken 
met een incassobureau, deurwaarder of zelfs een 
woningontruiming.”

Hoe voorkom je zulke verstrekkende gevolgen?
“Ik inventariseer waar behoefte aan is, help bij het op 
orde brengen van de administratie en stel samen met 
de huurder een budgetoverzicht op. Hierin staan alle 
inkomsten en uitgaven: van uitkeringen en belasting-
toeslagen tot boodschappen en cadeautjes. Ook alle 
schuldeisers, openstaande bedragen en lopende beta-
lingsregelingen worden genoteerd. Zo wordt inzichtelijk 
hoe ernstig de situatie is, maar ook welke schulden prio-
riteit hebben. Als bijvoorbeeld de elektriciteit afgesloten 
dreigt te worden, dan gaat de eerste zorg hiernaar uit.”

Belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe komen huurders 
van hun schulden af?
“Aan de hand van het budgetoverzicht stel ik een plan 
van aanpak op. Ik probeer altijd een betalingsregeling 
voor te stellen die kans van slagen heeft. Indien moge-
lijk voor een half jaar. Daarnaast geef ik tips om kosten 
te besparen. Wij nemen de administratie overigens niet 
over. De huurder moet het zelf doen en op die manier 
zelfstandiger worden. Bewustwording is minstens zo 
belangrijk. Je kunt geen nieuwe flatscreen kopen als je 
hierdoor de huur en energierekening niet kan betalen. 
Als dat doordringt, is er een belangrijke stap gemaakt.”
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symposium ‘toekomst voor 
tuindorpen’ in Vreewijk

Gerdien de Lange, adviseur Communicatie van 
Havensteder en nauw betrokken bij Vreewijk, was ook 
bij het symposium aanwezig. Ze vertelt: “In de ochtend 
werden de symposiumbezoekers rondgeleid door ver-
schillende delen van de wijk. Een van de rondleidingen 
werd geleid door architect Joris Molenaar, die voor 
Havensteder waakt over de cultuurhistorische kwaliteit 
van de renovatie aan het Reigerpad en de Weimansweg. 
Deskundig en bevlogen wees hij op de details die 
Vreewijk zo bijzonder maken. Bij het ene type huis hoort 
bijvoorbeeld een zinken dakgoot, bij het andere een 
houten. Ook de kleur van de dakpannen is belangrijk. Bij 
eerdere renovaties werden zulke details nogal eens door 
elkaar gehaald. Volgens Molenaar is dit jammer, want 
juist de details vertellen het verhaal van de wijk.”

STAP VOOR STAP
Hoe gaat het verhaal van Vreewijk verder? Kan de wijk 
een tweede eeuw mee? Dat waren belangrijke vragen 
tijdens het symposium. Gerdien: “De arbeiderswoningen 
voldoen in weinig opzichten aan de eisen van deze tijd en 
daarom is over één ding iedereen het eens: er moet iets 
gebeuren. Het leidde ertoe dat de Huurdersvereniging 
Vreewijk, Bewonersorganisatie Vreewijk, bewoners, 
gemeente Rotterdam en Havensteder de handen ineen-
sloegen en gezamenlijk werkten aan een plan voor 
verbetering. Met dat plan wordt Vreewijk stap voor stap 
aangepakt, maar die aanpak is alles behalve vaststaand. 

Renoveren kost nu eenmaal geld, zeker als het om het 
behoud van cultuurhistorische details gaat.”

SPANNENDE DISCUSSIES
“Bij de renovatie van de Weimansweg en het Reigerpad is 
de verbetering wel volgens het oorspronkelijke plan door-
gegaan”, vervolgt Gerdien. “Het is qua kosten helaas niet 
mogelijk om alle 1.300 woningen op deze manier te verbe-
teren. Althans, niet binnen de huidige financiële construc-
tie.” Op het symposium discussieerden en filosofeerden 
deelnemers over alternatieven. Moet de gemeente bij-
springen? De huizen in Vreewijk zijn immers monumenten 
en vertegenwoordigen de gemeenschappelijke waarde. 
Vreewijk, zo luidde de stelling, is cultureel erfgoed en dus 
van ons allemaal. Of is die monumentale waarde te gering 
en moeten de huizen gerenoveerd worden met minder 
aandacht voor detail? Een eenduidige conclusie leverde 
het symposium niet op, maar de verschillende inzichten 
zorgden wel voor spannende discussies.

VERLEDEN EN TOEKOMST VERBINDEN
“Het symposium liet zien hoe moeilijk het is om verleden  
en toekomst op een goede manier met elkaar te verbin-
den”, concludeert Gerdien. “Tegelijkertijd bood deze  
prachtige dag ook alle gelegenheid om van Vreewijk te 
genieten en het 100-jarig bestaan van deze schitterende  
wijk te vieren.”

budgetcoach Brenda Slot van Havensteder Deelnemers symposium tijdens rondleiding.

Heeft u een huurachterstand of bent u het overzicht 
over uw financiën kwijt? Maak een afspraak met de 
budgetcoach. Bel 010 – 890 25 25 of stuur een e-mail 
naar brenda.slot@havensteder.nl

| Ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van Vreewijk vond 
op 14 april 2016 het symposium ‘toekomst voor tuindorpen’ 
plaats. Tijdens dit feestelijke event haalden bezoekers niet alleen 
herinneringen op; er werd vooral ook naar de toekomst gekeken.  |
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