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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

Mensen die in 1ste instantie enkel een 

huisvestingsprobleem hebben

Er is geen verslavings en/of psychische problematiek 

Ze zijn zelfredzaam bevonden en worden waar gewenst 

begeleid door maatschappelijkwerk.



CREATIVE OPLOSSINGEN DRG
Tijdelijke woonvormen voor economisch daklozen

Voor iemand die zijn huis is kwijtgeraakt, bijv. door een scheiding of 
ontslag, is het dikwijls onmogelijk een betaalbaar 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.  

- Onder De Pannen

- Tijdelijk Onder Dak

- Parentshouse

- Abri!





Onder de Pannen brengt mensen (zonder OGGZ problematiek) die recent dakloos 

zijn geworden, onder bij een stadgenoot die een kamer ter beschikking heeft.

Op deze manier wordt verder afglijden van de economisch dakloze voorkomen. 

Helpt de stadgenoot (verhuurder) iemand, verdient wat bij en krijgt gezelschap. En 

wordt elke m2 in de stad optimaal benut.

Win – Win – Win . 

Het project





Voorwaarden verhuurder Voorwaarden huurder

• Zelfredzaam
• Geen multi-problematiek
• Komt niet in aanmerking voor de MO/BW (geen OGGZ, 

screening Centrale toegang doorlopen)
• Regiobinding
• Mogelijkheid tot betalen van huur, hebben van 

inkomsten
• Geen (woonzorg voor) kinderen
• Ingeschreven bij sociale woningaanbod in de 

Stadsregio.
• 18+

• Minimaal een driekamerwoning

• Kamer 12 maanden beschikbaar

• Geen meldingen op het adres:

- Overlast

- Woonfraude

- Illegalen praktijken etc.





Wat kan een gemeente doen om dit te realiseren

- Afdeling beleid wonen 

beschikbaar maken 2 huishoudens op een adres

commerciële kamerverhuur

- Afdeling Werk en Inkomen
Normbepaling / hoogte vrijlaten in combinatie met participatie uitkering 
(hospita met kostganger)

- Afdeling belastingen
Waar eerder kwijtschelding was dit mogelijk gedurende OdP
gedogen

- Woningcorporaties motiveren om deel te nemen aan Onder de 
Pannen

- Lokale partij voor primaire proces

- Centrale toegang motiveren screening op OGGZ – samenwerking

- En overig….

Om onderdeel te worden van het landelijk netwerk

Onder de Pannen



TIJDELIJK ONDER DAK



TIJDELIJK ONDER DAK

Renovatie- of sloopwoningen worden beschikbaar gesteld door 
Amsterdamse woningcorporaties voor een periode van 9 maanden tot één 
jaar. 

Matching
De woningen worden gedeeld met één andere bewoner, De Regenboog 
groep is verantwoordelijk voor de matching en de woonbegeleiding.

De kostendelersnorm is niet van toepassing en ze hebben elk hun eigen 
contract waarbij de richthuurprijs 450 euro is incl.

Profiel
Economische/zelfredzame daklozen zonder huisvestingszorg voor 
kinderen die in staat zijn een woning te delen. Met een maximaal inkomen 
tot aan de sociale huurgrens.



TIJDELIJK ONDERDAK

Hoe

Aanmelden via De Regenboog Groep, vervolgens wordt er gezocht naar een 
match waarbij gekeken wordt dat het samen een woning delen een 
meerwaarde is en geen last.

Klant tekent de overeenkomst en voldoet de maandelijkse huur aan 
vastgoedbeheerder.

De Regenboog Groep ondersteunt waar nodig is in samenwerking met 
verschillende afdelingen binnen en buiten De Regenboog 
Groep(maatschappelijk werk).

Team van vrijwilligers houdt vinger aan de pols en koppelt terug aan 
projectmedewerkers

Ambitie

200 woningen 



TIJDELIJK ONDERDAK

Meerwaarde

Rust, de kans om weer mee te draaien in de maatschappij, 
normaliserend.

Verantwoordelijk voor eigen woning en huishouden.

Samenwerking met vele partners intern en extern

- Team hulpverlening, Home service, Werk & Activering, Informele Zorg 
ed.

- Wooncorporaties, gemeente Amsterdam en Gapph vastgoedbeheer

- Kringloop de LoKatie  inboedel – bij aanvang lege woningen



TIJDELIJK ONDERDAK
Wat kan een gemeente doen om dit te realiseren

- Woningcorporaties/vastgoedeigenaren motiveren om vastgoed 
vrij te maken

- Bovenop vergunning peildatum sloop/renovatie zitten

- Matching en woonbegeleiding bij lokale partij beleggen

- Facilitaire en contractbeheer beleggen lokale partij of (sociale) 
beheerorganisatie

- Begeleiding beschikbaar maken maatschappelijkwerk

- Middelen beschikbaar stellen



Voorwaarden huurders



PARENTSHOUSE
tijdelijke woonruimte voor gescheiden ouders 

Economisch daklozen met huisvestingszorg voor kinderen die in staat zijn 
een woning te delen. 

• Na een scheiding blijkt het vaak moeilijk om direct een huis te vinden in de 

buurt van de kinderen

• Tijdelijke woning zorgt voor rust en stabiliteit zodat beide ouders de zorg 

voor hun kinderen kunnen blijven vervullen



PARENTSHOUSE AMSTERDAM

• Parentshouse Amsterdam maakt deel uit van een landelijke 

stichting en hoort sinds twee jaar bij De Regenboog Groep, Tijdelijk 

Wonen.

• 6 Parentshouse woningen in Amsterdam waar per woning 3 

gescheiden ouders wonen:

• IJburg (2)

• Nieuw West (2)

• Zuid

• Amstelveen

• Huurprijs rond € 750,- per maand incl. bijkomende kosten



PARENTSHOUSE
Wat kan een gemeente doen om dit te realiseren

- Geschikte woningen signaleren

- Woningcorporatie/eigenaren motiveren voor het verhuren van betaalbare 
woningen (minimaal drie slaapkamers, idealiter 4)

- Matching en woonbegeleiding bij lokale partij beleggen

- Kamerverhuur mogelijk maken

- Begeleiding maatschappelijkwerk

- Middelen beschikbaar stellen

Contact Parentshouse Nederland
mail@parentshouses.nl – parentshouses.nl
contactpersoon Paul van der Most

mailto:mail@parentshouses.nl


ABRI!



ABRI!

Alternatieve bewoning Regenboog initiatieven!

Wanneer er vastgoed aangeboden wordt maar niet binnen de kaders van de 
reeds bestaande constructies of projecten past.

- Hotels  longstay

- Onzelfstandige woonruimtes in bijv. een oud verzorgingshuis

- Tijdelijke wijziging omgevingsvergunning – Hotel – verhuren als 
zelfstandige woonruimtes

- Tinyhouses

- Particulieren woningen – sociaal verhuren

- Gebruikersovereenkomsten – kantoorpanden – schoolgebouwen

- Mixed living/use i.s.m. (sociale) leegstandsbeheerders



Ervaring

Er zijn al meer dan 300 mensen tijdelijk onder gebracht. 

Sommige huurders vonden hun eigen woning. Andere kregen een 
nieuwe baan en hierdoor middelen voor een huis in het hogere 
segment.

In enkele gevallen leidde de onderhuur tot een nieuwe vriendschap 
en kozen de deelnemers ervoor om los van Onder de Pannen 
samen te blijven wonen of gezamenlijk een nieuw huis te huren in 
geval van Parentshouse of ToD.




