
Van een lege kamer 
naar een sociaal gebaar 
en een financieel extraatje
Legale onderhuur met 
‘Onder de Pannen’



LEGALE ONDERHUUR

“Onder de Pannen” is een project waarmee mensen die een 
slaapkamer ‘over’ hebben, deze legaal kunnen verhuren aan 
een stadsgenoot die dringend op zoek is naar woonruimte. 
Onderhuur dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op 
uitkering of toeslagen. Zo wordt niet alleen de nieuwe huurder 
geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit met een 
bijverdienste. 

Economisch daklozen
Het aantal nieuwe daklozen, ook wel 
economisch daklozen, groeit in de afgelopen 
jaren in een rap tempo. Het zijn mensen zonder 
verslaving of psychische problemen, maar 
die door andere omstandigheden op straat 
zijn gekomen. Bij deze groep kan je denken 
aan iemand die zijn huis is kwijtgeraakt, 
bijvoorbeeld na een scheiding (vrouw blijft 
wonen in huis met kinderen, man vertrekt), 
een ontslag of oplopende schulden (en 
daardoor huur of hypotheek niet meer kunnen 
opbrengen). Dan blijkt het dikwijls lastig om 
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. De reguliere daklozenopvang is geen 
passende oplossing: cultuur en problematiek 
op deze locaties sluiten niet aan bij deze 
doelgroep. 

“Dat ik met deze 
bijverdiensten 
mijn 
huurachterstand 
zal inlopen, geeft 
veel rust”

STEFAN



Kleine schuld, grote winst

Verhuurders met een huurachterstand 
(tot 2.500 euro) bij woningcorporaties 
kunnen via het fonds “Kleine schuld, 

grote winst”, hun schuld mogelijk 
overdragen aan De Regenboog Groep 
en deze via de huurinkomsten weer 

inlopen. Zo kan bijvoorbeeld uitzetting 
worden voorkomen.

De enveloppen bleven maar op de mat 
vallen en dat was erg vervelend. Ik was 
blij toen ik hoorde dat er via dit project de 
mogelijkheid was om een huurder in huis 
te nemen, en dat mijn huurachterstand zou 
worden over genomen. Met de regeling 
(Kleine Schuld, Grote Winst) is mijn schuld 
overgenomen en loop ik deze in met de 
inkomsten van de huurder. Ik verdien dus 
niet direct iets bij, maar als alle schuld over 
3 maanden is opgelost, krijg ik zelf de huur 
binnen. Daar gaan we wat leuks van doen!



Voor de verhuurder zitten er voordelen aan 
de regeling. De verhuurder ontvangt een 
vergoeding uit de huur, en (indien iemand een 
uitkering heeft) verdient hij/zij iets bij zonder 
dat er wordt gekort op uitkering of toeslagen. 
De Regenboog zorgt ervoor dat maandelijks 
de huur wordt betaald en dekt het risico van 
nalatigheid bij betalen zo af. Veel verhuurders 
geven aan dat ook iemand helpen een 
motivatie is om mee te doen aan het project. 
Gezelligheid en af en toe een helpende hand 
worden ook genoemd als pluspunt. 

VERHUURDER

Verhuurder Checklist
•  1 slaapkamer over – minimaal 

3 kamerwoning (dus minimaal 2 
slaapkamers)

• Kamer 12 maanden beschikbaar
•  Geen meldingen op het adres 

(overlast, woonfraude, illegale 
praktijken)

•  Verhuurder heeft geen bezwaar dat 
de huurder zich inschrijft op het 
adres

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

“Ik woon hier 
alleen en dit huis 
is groot genoeg.”

Marian doet mee aan Onder de Pannen omdat 
ze altijd al graag mensen heeft willen helpen. 
“Ik ben zelf een kwetsbaar mens, ik heb mijn 
geschiedenis. Ik heb zelf ook vaak genoeg 
dingen moeten omgooien in mijn leven en ik 
vind het spannend om een jaar te zien hoe 
iemand anders dat doet. Ik laat mijn huurder 
Raymond in zijn waarde. Het is niet zo dat we de 
hele dag samen in de huiskamer zitten. Hij gaat 
zijn eigen gang en dat is ook mijn bedoeling. Het 
is een pad naar zelfstandigheid. Hier krijg je een 
jaar de tijd om tot rust te komen. En kijken wat 
je verder met je leven wil.“

MARIAN



Raymond woont tijdelijk bij Marian in een ruime 
zolderkamer. “Ik probeer via Onder de Pannen 
alles weer op te bouwen. Mijn ex en ik hadden 
afgesproken toen we gingen samenwonen 
– mocht het ooit niet goed gaan – dat ik zou 
weggaan. Zij heeft kinderen. Ik zou alles wel 
zelf regelen. Gelukkig had ik een auto waar ik 
af en toe in kon slapen. Ik heb alles binnen drie 
weken geregeld; uitkering, kamer en nu ook 
weer werk.”

“Ik kwam op 
straat nadat het 
uitging met mijn 
vriendin.”

RAYMOND

Door de nieuwe dakloze tijdelijk te plaatsen 
bij een stadsgenoot, kan hij/zij zich focussen 
op het zoeken van een structurele oplossing 
voor huisvesting, in plaats van elke dag bezig 
te zijn met de vraag waar je vanavond slaapt. 
Bovendien is er minder kans dat de recent 
geworden dakloze afglijdt, doordat problemen 
zich opstapelen. Doordat de huurder zich op 
het adres kan inschrijven, kan hij weer een 
eventueel beëindigde zorgverzekering afsluiten 
en hij kan makkelijker aan het werk blijven. 

HUURDER

Huurder Checklist
• Geen ernstige problematiek 

(verslaving, psychische problemen)
• Zelfredzaam en in staat om een 

huishouden te delen, sociaal 
vaardig 

• Komt niet in aanmerking voor 
Maatschappelijke Opvang 
(screening door GGD)

• Binding met de regio 
• Mogelijkheid tot het betalen 

van huur, dus het hebben van 
inkomsten

• Ingeschreven bij Woningnet, 
huurder blijft doorzoeken naar 
eigen onderdak 

• Geen (zorg voor) kinderen



“Een kop koffie 
smaakt beter met 
zijn twee.”

VICTOR

HOE WERKT HET?
De match
De verhuurder beslist samen met De 
Regenboog Groep wie er (tijdelijk) 
in de kamer komt wonen. Gedeelde 
voorkeuren en verwachtingen, samen met 
kennismakinggesprekken en huisregels zorgen 
voor een match tussen huurder en verhuurder. 

Duur
Een huurovereenkomst wordt getekend voor 
max. 12 maanden. De huurder bouwt geen 
rechten op.

Betaling
De Regenboog Groep bepaalt aan de hand van 
een puntensysteem de hoogte van de huur en 
zit als middelende partij tussen de huurder 
en verhuurder in, zodat de verhuurder altijd 
is gegarandeerd van de betaling van de huur. 
De Regenboog Groep heeft afspraken met de 
gemeente en uitkeringsinstanties waardoor de 
verhuurder niet gekort wordt op uitkeringen of 
toeslagen.

Huurders
Aanmeldingen van huurders worden 
gescreend. Omdat het aantal kamers gering is, 
wordt geadviseerd aan huurders om te zoeken 
in hun eigen netwerk naar een mogelijke 
kamerverhuurder. 

Verhuurder meebrengen
Huurders die een verhuurder meebrengen 
uit hun netwerk, worden aangemeld als 
duo en kunnen (indien ze voldoen aan de 
algemene voorwaarden van het project) de 
huurconstructie via Onder de Pannen opzetten. 

Tijdelijk
De huurder zoekt tijdens de huurperiode door 
naar een structurele woonruimte en heeft de 
verwachting binnen een jaar zijn leven weer 
redelijk op orde te hebben.

Regio’s
Op dit moment is het mogelijk om in de regio 
Amsterdam, Zaanstad en Haarlem deel te 
nemen aan het project. 



Victor nam Anton in huis toen deze dakloos 
dreigde te worden. “Ik ken Anton van de 
biljartclub. Toen hij op straat kwam te staan, 
logeerde hij veel bij me. Dat mocht niet van DWI 
(uitkeringsinstantie) en ik dreigde mijn uitkering 
kwijt te raken. Door mee te doen aan Onder de 
Pannen werd dat voorkomen. Toen ik overwoog 
Anton een plek aan te bieden, wogen mijn eigen 
slechte ervaringen van mijn tijd op straat zwaar 
mee. Ik ben blij dat het harde leven op straat 
hem bespaard is gebleven.”



Meedoen? 
Aanmelden en meer informatie op 
www.onderdepannen.nl 

of bel ons op 020 51 17 600 of mail naar 
onderdepannen@deregenboog.org 
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