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Waarom Tijdelijk Wonen?

Te weinig (betaalbare) woonruimte, schaarste op de 
woonmarkt leidt tot een groter groeiende groep, met 
name, economisch daklozen.



Doelgroep

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4742141/economisch-dakloos-amsterdam-zelfredzaam-regenboog-groep-vastgoedeigenaren


Doelgroep

Economisch daklozen:
Kort gezegd gaat het over daklozen die in 1ste instantie enkel een 
huisvestingsprobleem hebben, de oorzaak van de dakloosheid is geen 
verslaving danwel psychische problemen. Ze zijn zelfredzaam bevonden en 
worden waar wenselijk begeleid door AO team economisch daklozen.

Wat zijn de oorzaken dan wel?
- 1ste plaats Schaarste betaalbare woningen
- Scheiding en wonen in sociale huurwoning = de ene blijft in de woning met de woonduur, 

de andere (moet)vertrekken en inschrijfduur begint weer vanaf o

- Scheiding /relatiebreuk=  1 inkomen niet toereikend om te huren 

- Inkomen is te hoog voor sociale huur en te laag voor particuliere huur
- Schulden/huurschuld uithuiszetting

- Laag geletterde / niet begrijpen van het systeem

- Onderhuur/ cannabisplantage/ airbnb
- Remigratie 

- ZZP en faillissementen

- Altijd thuis gewoond/ ouders komen te overlijden = geen medehuurder
- …..



Creatieve oplossing DRG

Tijdelijke woonvormen voor economisch daklozen

Voor iemand die zijn huis is kwijtgeraakt, bijv. door een scheiding of 
ontslag, is het dikwijls lastig snel een nieuw huis te vinden. Een beroep 
doen op de gastvrijheid van vrienden of familie is slechts een tijdelijke 
oplossing en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang.  



www.onderdepannen.nl



Opgestart in 2015 in 
samenwerking met de 
ombudsman, De Regenboog, 
Gemeente Amsterdam, 
woningcorporaties, afdeling 
werk en inkomen.

Het project Onder de Pannen 
brengt recent geworden 
dakloze onder bij een andere 
stadgenoot (Amsterdammer/ 
Zaankanter/ Haarlemmer/ 
Amstellander) die een kamer 
ter beschikking heeft. 

Op deze manier wordt elk niet 
gebruikte m2 goed benut.



Win-win

Economisch dakloze/nieuwe huurder: 

• De economisch dakloze kan zich focussen op het zoeken van een 
structurele oplossing voor huisvesting, in plaats van elke dag zijn 
slaapprobleem te moeten oplossen

• Minder kans dat de recent geworden dakloze afglijdt, doordat 
problemen zich opstapelen.



Win-win

De verhuurder:

• De verhuurder helpt iemand.

• De lege kamer(s) worden (weer) gebruikt.

• De verhuurder verdient een extraatje bij en krijgt gezelschap.

• De Regenboog Groep biedt de mogelijkheid om evt. achterstallige 
huurschulden over te nemen.



Win-win

Woningbouwcoöperaties en gemeentes: 

• Elke m2 woonruimte wordt optimaal benut

• Mogelijke oplossing voor verhuurders met huurachterstand: De 
Regenboog groep kan de huurachterstand overnemen

• Maatschappelijk nut; belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing 
voor een groep kwetsbaren in de samenleving, gebruikmakend van 
bestaande middelen. 



Hoe werkt het? 

Er is een kamer die niet gebruikt wordt. De verhuurder vindt het fijn als 
iemand die kamer benut en kan wel extra inkomen gebruiken. Dan is de 
legale onderhuur via Onder de Pannen de uitkomst. De ongebruikte 
kamer is namelijk een uitkomst voor een ander, die even zonder thuis zit. 

Bij (sociale) huur wordt ten alle tijden toestemming gevraagd aan de 
eigenaar / woningcorporatie of de woning deel mag nemen aan het 
project.
- Wordt er niet gesloopt / gerenoveerd

- Geen meldingen op het adres

- Woning groot genoeg etc



Wie komt er in huis? 

De verhuurder beslist samen 
met De Regenboog Groep wie 
er in de kamer komt wonen. De 
Regenboog screent alle 
belangstellenden. Als er een 
geschikte kandidaat is wordt er 
kennis gemaakt. Pas als 
verhuurder het ziet zitten met 
de huurder (en andersom) start 
de verhuur. 



Geen(financiële) risico’s!

• De verhuurder gaat er altijd financieel op vooruit. Op een 

eventuele uitkering en/of toeslagen worden niet gekort. 

• De Regenboog Groep zit als middelende partij tussen de 

huurder en verhuurder in, zodat de verhuurder altijd is 

gegarandeerd van de betaling van de huur. 

• Het huurcontract is altijd maximaal één jaar, de huurder 

bouwt geen woonrechten op. 



Mag dat wel?

De Regenboog Groep heeft afspraken gemaakt met de gemeente, 
grootste woningcorporaties en uitkeringsinstanties. Ze werken allemaal 
mee met Onder de Pannen. 

De verhuurder en de huurder tekenen een officieel contract van maximaal 
12 maanden. 

De huurder kan en moet zich inschrijven op het adres.



Voorwaarden verhuurders

• Minimaal een driekamerwoning

• Kamer 12 maanden beschikbaar

• Geen meldingen op het adres

- Overlast

- Woonfraude

- Illegale praktijken

• Huurachterstand ter hoogte van maximaal een jaar onderhuur,

± € 2500,-. (De Regenboog Groep kan de huurschuld overnemen zodat uitzetting voorkomen kan worden. Het 

bedrag dient door de onderhuurder ingelopen te worden doormiddel van de te betalen huur.)

• Huurder mag zich inschrijven op het adres

• Verhuurder is geen 1e of 2e graads familie van de huurder: dus geen 
ouder, zus/broers, (ex-)partner, (stief)kinderen.



Voorwaarden huurders
Voorwaarden huurders

• Zelfredzaam

• Geen multiproblematiek (verslaving, psychische problemen)

• Eventueel screening/gesprek met Brede Centrale Toegang

• Regiobinding

• Mogelijkheid tot het betalen van huur, hebben van inkomsten

• Ingeschreven bij Woonservice

• 18+

• Geen (zorg voor) kinderen



Overeenkomstvormen

• Hospitaovereenkomst
Huur wordt vastgesteld a.d.h.v. een puntensysteem. Huur bedraagt maximaal 50% van de netto huur + 
& €65,- (g/w/l/etc)  (max. 12 maanden, opzegtermijn 3mnd)

• Hospitaovereenkomst met kostgangersregeling 
Huur €140,- + €65,- (g/w/l/etc)  & Kostgangerschap € 150,- (max. 12 maanden, opzegtermijn 3 mnd)

• Kleine schuld grote winst
(Beginnende en/of huur) Schuld die ingelopen kan worden binnen de onderhuur termijn ± €2500,-.



Manieren van aanmelden

-> Aanmelden via www.onderdepannen.nl/mee-
doen

• Koppels: huurder en verhuurder melden zich samen aan (kennen elkaar 
al)

• Verhuurder en huurders melden zich afzonderlijk aan, en worden gematcht
door De Regenboog Groep door middel van een screening.

De vraag van huurders overtreft het aantal verhuurders aanzienlijk. Groei 
van aantal verhuurders is nodig om werkelijk een groot verschil te maken. 



Route aanmelding verhuurder

• Aanmelding verhuurder 

• Toestemmingsaanvraag woningbouwcorporatie of eigenaar (2 weken, 
huur)

• Kennismaking verhuurder en bezichtiging kamer

• Berekenen mogelijke huur en contractvorm (puntensysteem)

• Zoeken passende huurder (screening GGD, geen toegang MO/BW)

• Eerste kennismaking (neutraal terrein)

• Tweede kennismaking (in de woning)

• Overeenkomst tekenen (max 12 maanden)



Route aanmelding huurder of koppels

• Aanmelding huurder of duo’s (verhuurder en huurder)

• Vereiste documenten (Screeningsdocument, 

woningnetaanmelding, ID etc.)

• Kennismaking/ intake 

• Plaatsing op de huurderslijst (selectief, op profiel, geen 

tijdsindicatie)

• Zoeken passende verhuurder / koppelaanmelding

• Kennismaking op kantoor 

• Kennismaking in de woning (bij een koppelaanmelding vervalt 

de vorige kennismaking)

• Overeenkomst tekenen (max. 12 maanden)



Resultaat

Via Onder de Pannen 
hebben wij ruim 190 
economisch daklozen 
onderdak kunnen 
bieden. 

Gemiddeld zijn de 
afgelopen jaren 50% 
van de huurders 
doorgestroomd naar 
duurzame woonruimte.



Landelijk Onder de Pannen model
In ontwikkeling - belangrijke partners, zaken:

- Gemeente 
afdeling werk en inkomen - kostendelersnorm, beleid – twee huishoudens mogelijk op een 
adres, maatschappelijkwerk/ ambulante ondersteuning

- Lokaal uitvoerende partij

- Woningcorporaties


