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Handreiking  
woningcorporaties 

Draag bij aan de toekomst van jongeren. Ondersteun kamer-
verhuur aan jongeren die nét even een tussenstapje nodig hebben 
om zelfstandig te kunnen wonen  

Mijn huis | jouw thuis 

Kamers verhuren 

met Aandacht  
Een luisterend oor, helpende hand en een beetje oog voor elkaar.  
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Vo o r w o o r d  
Op jezelf gaan wonen is een grote stap, vooral 
voor jongeren die vanwege hun achtergrond 
geen vangnet hebben om op terug te vallen. 
In de 23 jaar dat ik werkzaam was bij een 
jeugdzorgorganisatie zag ik met eigen ogen 
dat jongeren die met 18 jaar moesten uitstro-
men vaak niet op hun pootjes terecht kwa-
men. In 2019 startte ik daarom met Kamers 
met Aandacht. Inmiddels werven wij kamers 
in meer dan 50 gemeenten in Nederland.  
Alleen geven woningcorporaties nog niet altijd toestemming aan 
hun verhuurders om tijdelijk een kamer onder te mogen verhu-
ren. Ze maken zich zorgen over de financiële en juridische conse-
quenties van woningdelen, voor hun huurders of voor de organi-
satie. Hierdoor blijft momenteel een kwart van de aangeboden 
kamers in huurwoningen onbenut, terwijl er nog 8.000 jongeren 
in Nederland dak of thuisloos zijn.  

Met dank aan Kansfonds en diverse woningcorporaties ontwik-
kelden wij daarom een handreiking die laat zien hoe wij werken. 
Hopelijk inspireert het andere woningcorporaties om op innova-
tieve wijze bij te dragen aan het voorkomen van dak- en thuis-
loosheid en het beter benutten van de woningvoorraad. 

Bianca van der Neut 
Directeur 
 Kamers met aandacht  

“Kansfonds gelooft in de kracht van de samenleving. Omdat we 
niet alleen willen dat het goed gaat met onszelf, maar ook met 
de ander. En omdat iedereen recht heeft op een thuis. Dit is pre-
cies wat Kamers met Aandacht laat zien met particulieren die 
hun huis en hart openstellen voor jongeren. Kansfonds is daarom 
trots om samen op te trekken in het programma Alle jongeren 
een thuis. Een programma waarin we werken aan een ogen-
schijnlijk onoplosbaar probleem: het oplossen van thuisloosheid 
onder jongeren. Dit doen we samen met een community van 28 
projectpartners. De kracht van thuisgeven is er al, laten we het 
versterken. Net zolang tot alle jongeren 
een thuis hebben.” 

Willem Sermondt,  
Projectadviseur Kansfonds 
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1 .  I n l e i d i n g  

Weet je nog het moment dat jij uit huis ging? Waarschijnlijk 
kreeg je hulp van ouders, vrienden of familie en waren zij er als 
het even niet mee zat. Maar wat nou als dat sociale vangnet er 
niet is en je geen vertrouwde plek hebt om naar terug te keren? 

Voor juist deze jongeren, jongeren zonder veilige basis, werd in 
2019 Kamers met Aandacht opgericht.  

Stichting Kamers met Aandacht 

Kamers met Aandacht zoekt mensen die een kamer willen verhu-
ren aan jongeren (18 tot 23 jaar), die uitstromen uit jeugdzorg of 
door omstandigheden dak- en thuisloos dreigen te worden. Jon-
geren die graag op eigen benen willen staan, maar nog net even 
een tussenstap kunnen gebruiken naar gehele zelfstandigheid. 
Kamers met Aandacht koppelt particuliere kamerverhuurders aan 
deze jongeren. De verhuurder kijkt om naar de jongere en is er 
voor een steuntje in de rug.  

Sinds de start in 2019 hebben er op deze manier al tientallen 
kwetsbare jongeren een fijne en veilige woonplek gevonden bij 
particuliere kamerverhuurders, onze vrijwilligers. Het concept van 
Kamers met Aandacht is succesvol, waardoor steeds meer vrijwil-
ligers, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, maar ook wo-
ningcorporaties ons weten te vinden en willen bijdragen of mee-
doen aan dit initiatief. 

Handreiking aan woningcorporaties 

In juli 2021 publiceerde Aedes het adviesrapport ‘Een thuis voor 
iedereen’. Hierin werd Kamers met Aandacht expliciet genoemd 
als oplossing om sociale nood onder jongeren  door gebrek aan 
een thuis te voorkomen of terug te dringen.  

Tot nu toe waren onze vrijwilligers/ verhuurders van Kamers met 
Aandacht vooral huiseigenaren. Huurders bij woningcorporaties 
kregen vaak te horen dat onderverhuur niet was toegestaan. Be-
leid bij woningcorporaties, een doolhof van wet- en regelgeving, 
vragen en twijfels stonden deelname in de weg. Toch groeide de 
interesse bij veel woningcorporaties voor dit waardevolle initiatief.  



 5 

 

Daarom hebben we met een aantal woningcorporaties de handen 
ineengeslagen en voorliggende handreiking voor woningcorpora-
ties geschreven. Iedereen loopt immers tegen dezelfde vraagstuk-
ken aan of ziet dezelfde beren op de weg. Door kennis, kunde, erva-
ringen en voorbeelden te delen, willen we voorkomen dat het wiel 
steeds opnieuw uitgevonden moet worden. We hopen het andere 
corporaties met deze handreiking makkelijker te maken om ook 
een bijdrage te leveren aan Kamers met Aandacht. Op deze manier 
dragen woningcorporaties niet alleen bij aan de toekomst van de 
jongeren, maar geven ze ook huurders de kans hun hart te laten 
spreken en hun huis te openen voor jongeren die dit goed kunnen 
gebruiken.  
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2 .  Wa a r o m  w o n i n g -
c o r p o r a t i e s  m e e d o e n  

Kamers met Aandacht is een initiatief op het snijvlak van regulier 
wonen en wonen met zorg. De jongeren (18 tot 23 jaar) die een ka-
mer huren met behulp van Kamers met Aandacht vallen onder de 
primaire doelgroep van woningcorporaties. Het is een kwetsbare 
groep met een laag inkomen, die (nog) niet zelf passende huisves-
ting kunnen vinden. Het zijn jongeren die in principe op eigen be-
nen kunnen staan, maar geen sociaal vangnet hebben en dus nog 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op hun weg naar vol-
ledige zelfstandigheid.  

Door samen te werken met Kamers met Aandacht en deze manier 
van onderverhuur door haar huurders toe te staan draagt de corpo-
ratie bij in : 

· het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren;  
· betere doorstroming in de maatschappelijke opvang;  
· het voorkomen van instroom van deze jongeren in de maat-

schappelijke opvang; 
· een natuurlijke tussenstap naar een kansrijke zelfstandige 

toekomst voor deze jongeren;  
· het optimaal gebruik maken van schaarse woonruimte in tij-

den van woningnood; 
· het tegengaan van eenzaamheid onder huurders; 
· het van betekenis zijn/voelen van huurders voor anderen 

 
Dit allemaal zonder dat dit het 
aanbod voor regulier woning-
zoekenden hoeft te verkleinen 
en/of negatieve gevolgen heeft 
voor de wachttijd van de wo-
ningzoekenden van de woning-
corporatie. Bovendien zijn de 
jongeren van Kamers met Aan-
dacht de huurders van de toe-
komst. Door deelname aan Ka-
mers met Aandacht zijn zij nog 
beter voorbereid op goed huur-
derschap.  

Direct enthousiast 

Toen Jasper Boskamp, manager 
Volkshuisvesting bij Portaal, van 
Kamers met Aandacht hoorde, 
was hij direct enthousiast. “Ik 
weet nog goed dat ik zelf die 
leeftijd had en dacht dat alles 
vanzelf ging. Nou mooi niet! Voor 
de wet was ik  volwassen, maar 
wat had ik mijn ouders nog no-
dig. Gelukkig had ik dat vangnet, 
maar dat heeft niet iedereen.” 
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Kwetsbare jongvolwassenen tussen wal en het schip 

In juli 2021 bracht Aedes, samen met vijf ministeries, het advies-
rapport ‘Een thuis voor iedereen’ uit. Hierin pleiten ze voor een 
brede set urgente maatregelen om sociale nood als gevolg van 
gebrek aan een thuis te voorkomen en/of terug te dringen. Ze 
stellen dat door niet goed aansluitende regelgeving, de over-
gang van 18 naar 18+ al jaren zorgt voor het tussen-wal-en-
schip vallen van jongvolwassenen.  

De commissie pleit specifiek voor een 
veel gerichtere aanpak van jongvolwas-
senen (18 – 23-jarigen), omdat een tijdi-
ge ondersteuning en begeleiding in die 
fase ergere problemen en bijkomende 
maatschappelijke kosten op latere leef-
tijd kan voorkomen. Voor een deel van 
deze groep is Kamers met Aandacht de 
oplossing. 

Woningnood  

Sinds een paar jaar hebben we 
in Nederland te maken met een 
tekort aan woningen. In de cri-
sis zijn we minder huizen gaan 
bouwen en  zijn er minder 
nieuwbouwlocaties ontwikkeld.  
De migratie neemt toe, oude-
ren blijven langer thuis wonen 
en huishoudens zijn steeds klei-
ner. Vraag en aanbod groeiden 
scheef. Ook voor de doelgroep 
van Kamers met Aandacht is er 
op de reguliere en sociale wo-
ningmarkt weinig plek, waar-
door ze vaak onnodig lang in de 
zorg of maatschappelijk opvang 
blijven ‘steken’ of zelfs dakloos 
worden.  

 Eenzaamheid 

We leven in een maat-
schappij waarin steeds 
meer mensen alleen wo-
nen. Op dit moment is bijna 
40% van de huishoudens 
een eenpersoonshuishou-
den. Ouderen blijven bij-
voorbeeld na het overlijden 
van hun partner alleen ach-
ter of mensen scheiden. 
Wat opvalt is dat het per-
centage eenzame mensen 
ook toe blijft nemen. In 
2020 gaf 47% van de vol-
wassen bevolking (18 jaar 
en ouder) aan eenzaam te 
zijn. Onder ouderen ligt dit 
percentage nog hoger. 

Kamers met Aandacht en haar context  
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Dit allemaal zonder dat dit het aanbod 
voor regulier woningzoekenden hoeft 
te verkleinen en/of negatieve gevolgen 
heeft voor de wachttijd van de woning-
zoekenden van de woningcorporatie. 
Bovendien zijn de jongeren van Kamers 
met Aandacht de huurders van de toe-
komst. Door deelname aan Kamers 
met Aandacht zijn zij nog beter voorbe-
reid op goed huurderschap.  

Direct enthousiast 

Toen Jasper Boskamp, mana-
ger Volkshuisvesting bij Portaal, 
van KMA hoorde, was hij direct 
enthousiast. “Ik weet nog goed 
dat ik zelf die leeftijd had en 
dacht dat alles vanzelf ging. 
Nou mooi niet! Voor de wet wat 
ik  volwassen, maar wat had ik 
mijn ouders nog nodig. Geluk-
kig had ik dat vangnet, maar 
dat heeft niet iedereen,” 

Woningdelen: kan het een oplossing zijn? 

Een jongere zonder sociaal vangnet die een thuis zoekt. Een 
alleenstaande oudere die zich eenzaam voelt in zijn/haar wo-
ning, wat reuring wenst en van betekenis wil zijn. 1 + 1 = 2 
toch? Maar zo simpel is het niet. Er is in Nederland een risico-
beperkend systeem gecreëerd dat woningdelen vaak moeilijk 
of onmogelijk maakt. Hoewel de meeste organisaties en in-
stanties zien dat een initiatief als Kamers met Aandacht van 
enorme maatschappelijke waarde is, is de uitvoering erg inge-
wikkeld. Hypotheekverstrekkers, woningcorporaties, uitke-
ringsinstanties, Belastingdienst, wetgeving, gemeentelijke re-
gelgeving, wel of niet gecontracteerde zorgverleners. Wie is er 
verantwoordelijk als het mis gaat? Wat als de verantwoordelij-
ke zijn verantwoordelijkheid niet neemt? Zolang niet alles pot-
dicht getimmerd is, staat de wereld stil. Natuurlijk zijn de ge-
stelde vragen legitiem. We willen risico’s voor iedereen mini-
maliseren. Maar voor actieve deelname  aan een mooi, klein en 
betekenisvol initiatief is ook een klein beetje lef nodig. 
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Maatschappelijke kosten-baten analyse 

Bureau XpertiseZorg heeft in opdracht van het ministerie van 
VWS een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd 
naar Kamers met Aandacht en een aantal soort gelijken initia-
tieven.   

Hieruit is gebleken dat elke 1 euro die op korte termijn in deze 
projecten wordt geïnvesteerd, ongeveer 2 euro aan (im)-
materiële baten zou opleveren binnen twee jaar aansluitend 
aan de aanpak.  

Enkele conclusies van de analisten: “Het grootste deel van de 
becijferde maatschappelijke baten slaat neer in het domein 
werk en komt ten goede aan de jongere en de belastingdienst. 
De gemeente bespaart kosten van opvang, begeleid/
beschermd wonen, bijstand en re-integratie. Daarnaast profite-
ren jongeren qua welzijn. Dat geldt ook voor kamerverhuur-
ders, die tevens meer inkomsten ontvangen. Justitie heeft ba-
ten door minder politie-inzet.”  
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3 .  H o e  K a m e r s  m e t  A a n -
d a c h t  w e r k t   

Stichting Kamers met Aandacht organiseert (zeer) kleinschalige 
gemengde woonvormen waar kwetsbare jongeren (zonder sociaal 
vangnet)  hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijke ma-
nier (d.m.v. informele steun) kunnen versterken. Kamers met Aan-
dacht zoekt mensen met een maatschappelijk hart die een kamer 
willen verhuren aan een jongere ( 18 tot 23 jaar), die op eigen benen 
wil staan, maar nog nét even een tussenstapje nodig heeft om ge-
heel zelfstandig te kunnen wonen. Een kamer mét aandacht!  

 
Iedereen kan een Kamer met Aandacht bieden. Het maakt niet uit 
hoe oud iemand is of hoe vaak hij/zij thuis is. Iedere woonruimte 
kan een Kamer met Aandacht worden. Er kunnen Kamers met Aan-
dacht worden gerealiseerd bij gezinnen of alleenstaanden, in huur- 
of koopwoningen, maar ook in studentenhuizen, gastenverblijven 
of woongroepen.  
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De coördinator van Kamers met Aandacht screent de  (onder)
verhuurder en matcht hem of haar vervolgens met de huurder/
jongere op zorgvuldige wijze. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel 
‘aandacht’ hij wil en kan bieden. Samen met een coördinator be-
spreekt hij op welke wijze dit gebeurt. Dat kan zijn door af en toe 
samen te eten of te sporten. Of door bijvoorbeeld te helpen bij het 
invullen van een formulier of de administratie. Jongeren hebben 
ook hun eigen wensen en zijn op hun beurt bereid om een weder-
dienst te doen. Bijvoorbeeld een klusje in huis, even oppassen, de 
hond uitlaten of boodschappen halen. Op basis van ieders wensen, 
maakt Kamers met Aandacht een match en ontstaat er voor bei-
den een win-win situatie. 
 
Zowel de (onder)verhuurder als de jongere krijgen ondersteuning. 
Kamers met Aandacht werkt met een tijdelijk huurcontract van mi-
nimaal 1 en maximaal 5 jaar. Deze is gekoppeld aan een begelei-
dingsovereenkomst voor de jongere en een vrijwilligersovereen-
komst met de verhuurder. De begeleider van de jongere komt de 
eerste maanden minimaal één keer per week op bezoek en is het 
eerste aanspreekpunt voor de (onder)verhuurder. De ambulante 
begeleiding duurt minimaal een half jaar en daarna zolang het no-
dig is. De huurperiode kan hiermee langer duren dan de begelei-
ding, mits de verhuurder, de huurder, de hulpverlener en de coördi-
nator van Kamers met Aandacht het daarmee eens zijn.  
Daarnaast kunnen (onder)verhuurders ondersteuning krijgen van-
uit Kamers met Aandacht en elkaar ontmoeten.  
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Wat je van wie mag verwachten 

De coördinator van Kamers met Aandacht: 

· werft en screent de vrijwilligers/verhuurders en de woonruim-
te;  

· doet de intake van de jongeren; 
· maakt een zorgvuldige match tussen jongere en verhuurder; 
· tekent het vrijwilligerscontract met de verhuurder als vrijwilli-

ger; 
· ziet toe op ambulante begeleiding voor de jongere en borgt 

deze onder andere met een samenwerkingsovereenkomst 
met de zorgorganisatie; 

· wijst de (onder)verhuurder op de (financiële) consequenties 
en overhandigt hem/haar tijdens de evaluatie 3 maanden 
voor einde huurcontract de voorbeeldbrief ‘aanzegging einde 
huurovereenkomst’ (zie bijlage 3); 

· ondersteunt (onder)verhuurders de gehele huurperiode (24/7 
bereikbaar). 

 

De verhuurder (vrijwilliger) van de kamer: 

· overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag en draagt een refe-
rent aan; 

· motiveert haar/zijn deelname aan Kamers met Aandacht, 
waarbij financiële redenen nooit leidend mogen zijn; 

· vraagt (wanneer van toepassing) toestemming aan de hypo-
theekverstrekker (bij huiseigenaren) of woningcorporatie (bij 
huurders); 

· tekent na een kennismaking en een succesvolle match met 
een jongere het vrijwilligerscontract met Kamers met Aan-
dacht en het tijdelijk huurcontract met de jongere; 

· geeft de jongere, zijn of haar huurder, passende aandacht; 
· neemt contact op met de ambulant begeleider en/of de coör-

dinator van Kamers met aandacht wanneer hier aanleiding 
toe is.  
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De huurder (jongere) van de kamer: 

· is een jongere tussen de 18 en 23 jaar; 
· heeft een klein of geen steunend netwerk; 
· komt uit de jeugdzorg, uit een WMO-verblijf of dreigt dak-of 

thuisloos te worden; 
· is volgens de aanmeldende hulpverlener toe aan een Kamer 

met Aandacht en is in staat om op eigen benen te staan; 
· besteedt minimaal 24 uur per week aan werk, studie of ande-

re zelfontwikkeling; 
· heeft geen verslaving of psychiatrische problematiek die het 

dagelijks functioneren in de weg staat; 
· betaalt zelf de huur d.m.v. werk of studiefinanciering; 
· tekent na een succesvolle match met een verhuurder zowel 

het tijdelijk huurcontract met de verhuurder, als de begelei-
dingsovereenkomst met de zorgorganisatie; 

· accepteert woonondersteuning zo lang als nodig naar het 
oordeel van betrokken partijen. 

 

De begeleider van de jongere:  

· gaat samen met de jongere en de coördinator van Kamers 
met Aandacht kennismaken met de verhuurder; 

· maakt samen met de coördinator afspraken met de verhuur-
der over de wijze waarop informele steun door de verhuurder 
en de onderlinge communicatie plaatsvindt; 

· stelt samen met de jongere een woonondersteuningsplan op 
waarin naast goed huurderschap ook aandacht is voor wonen 
na Kamers met Aandacht; 

· tekent na een succesvolle match met een verhuurder de be-
geleidingsovereenkomst (horende bij het tijdelijke huurcon-
tract) met de jongere; 

· biedt het eerste half jaar minimaal 1 x per week begeleiding 
bij de jongere thuis; 

· zorgt, indien de zorg na het eerste half jaar wordt overgedra-
gen aan Wmo of lokaalteam, voor een zorgvuldige over-
dracht; 

· fungeert als eerste aanspreekpunt voor de verhuurders zo 
lang de begeleidingsovereenkomst loopt. 
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1. 
Vrijwilligerscontract 

2. 
Huurcontract 

3. 
Begeleidings-
overeenkomst 

4. 
Samenwerkings-

overeenkomst 

Werkzaamheden: 

· steun bieden bij 
praktische zaken 
en activiteiten 
jongere 

· alert zijn op 
overlast en jon-
gere hierop 
aanspreken 

· contact opne-
men met bege-
leider bij zorgen 
of bij niet nako-
men afspraken 

· gekoppeld aan 
begeleidings-
overeenkomst 

· tijdelijk contract 
van min. 1 tot 
max. 5 jaar 

· redelijke huur-
prijs obv huur-
commissie (max. 
€450) 

· Huisregels 

· gekoppeld aan 
het huurcontract 

· verplichting tot 
geven en ont-
vangen van 
woonondersteu-
ning 

· bij herhaald niet 
nakomen van af-
spraken wordt de 
begeleidingsover-
eenkomst en daar-
mee ook het huur-
contract beëindigd 

Afspraken over: 

· aanmelding 
jongere 

· begeleiding 
van jongere 

· crisissituatie 

· wie doet wat 
wanneer  

Hoe het geregeld is met contracten  
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Wat het verschil is met ander initiatieven 
 
Kamers met Aandacht wordt vaak verward met andere initiatieven 
zoals Kamers met Kansen. Maar ook naar het onderscheid met On-
der de Pannen en Takecarebnb wordt vaak gevraagd. Dit zijn im-
mers ook maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar 
woonruimte bij particulieren thuis. Hieronder vindt u een korte be-
schrijving bij elk initiatief. 
 
Kamers met Kansen  
Kamers met Kansen is een overkoepelende naam. Vaak is het 
‘wonen met begeleiding’ georganiseerd door een aanbieder van 
zorg. Meestal heeft de zorgorganisatie een pand waarin zich meer-
dere kamers en/of studio’s bevinden waar de jongeren wonen met 
begeleiding.  Maar de aangeboden kamers bevinden zich niet 
noodzakelijkerwijs onder één dak. De kamers en/of studio’s kunnen 
ook verspreid over een stad of wijk liggen.  Aan de woonvoorzie-
ning zijn vaste begeleiders van een zorgaanbieder verbonden. De 
woonvoorziening is beschikbaar voor de duur van de begelei-
ding. De jongeren huren een kamer, die specifiek bestemd is voor 
dit product (en dus aan de woningvoorraad onttrokken en voorbe-
houden aan dit zorgproduct).  
  
Onder de Pannen  
Onder de Pannen is net als Kamers met Aandacht geen voorzie-
ning en geen zorgproduct. Het is een kamerbemiddelingsbureau 
om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Van alle partijen lijkt deze 
vorm/constructie het meest op Kamers met Aandacht. Er is echter 
een groot verschil. Onder de Pannen is vooral gericht op het snel 
organiseren van onderdak. Er is dus geen begeleidingsovereen-
komst gekoppeld aan het huurcontract en ook ontbreekt de infor-
mele steun, de aandacht, die bij Kamers met Aandacht randvoor-
waardelijk is voor deelname. De verhuurder bij Onder de Pannen 
biedt tijdelijke huisvesting voor max. 1 jaar (bij Kamers met aan-
dacht is dit minimaal 1 jaar) en ontvangt hiervoor huur. Hoewel een 
verhuurder van een Kamer met Aandacht er wellicht ook financieel 
op vooruit gaat, ligt de nadruk bij deelname aan Kamers met Aan-
dacht meer op het maatschappelijke aspect en moet deze leidend 
zijn in de motivatie tot deelname. Ook weegt de match zwaarder 
omdat de verhuurder onderdeel gaat zijn van het netwerk van de 
jongere. 
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Takecarebnb 
Takecarebnb zoekt gastgezinnen die hun huis tijdelijk, maximaal 
drie maanden, willen openstellen voor een vluchteling. Met behulp 
van de Logeerregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoe-
kers (COA) kunnen statushouders in de opvang drie maanden loge-
ren bij een Nederlands gastgezin of bij familie en vrienden. Op deze 
manier kan de statushouder al voordat hij een eigen huis kan be-
trekken (dat kan door wachtlijsten best lang duren), kennismaken 
met de nieuwe woonplaats en de nieuwe plaatsgenoten. Het loge-
ren heeft grote positieve effecten: de taallessen kunnen dagelijks in 
de praktijk worden gebracht en er wordt een sociaal en econo-
misch netwerk opgebouwd. Takecarebnb besteedt, net als Kamers 
met Aandacht, veel aandacht aan de intake, screening en mat-
ching. Een groot verschil met  Kamers met Aandacht is de doel-
groep (jongeren versus statushouders), de duur (minimaal 1 jaar 
versus maximaal drie maanden) en de constructie van het verblijf 
(tijdelijk huurcontract versus logeren).  
 
Kortom 
Kamers met Aandacht is in tegenstelling tot Kamers met Kansen 
geen woonvoorziening en geen zorgproduct. Kamers met Aan-
dacht is net als Takecarebnb en Onder de Pannen een ‘bijzonder 
kamerbemiddelingsbureau'. Takecarebnb doet dit voor vluchtelin-
gen; Onder de Pannen doet dit voor (dreigend) economisch daklo-
zen; en Kamers met Aandacht doet dit voor kansrijke maar kwets-
bare jongeren (18 -23 jaar), die voor ze helemaal zelfstandig moeten 
wonen nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Net als bij 
Takecarebnb worden verhuurders/vrijwilligers van Kamers met 
Aandacht uitgebreid gescreend op motivatie (die moet maatschap-
pelijk zijn) en draagkracht. Daarnaast is er veel aandacht voor een 
juiste match tussen verhuurder en huurder. De informele steun en 
het opbouwen van een sociaal netwerk zijn namelijk belangrijke  
speerpunten van Kamers met Aandacht. Een ander groot verschil 
tussen Kamers met Aandacht en de andere initiatieven is de duur 
en de constructie. Bij Onder de Pannen gaat het om huurcontrac-
ten van maximaal 1 jaar; bij Takecarebnb gaat het om logeren van 
maximaal 3 maanden; en bij Kamers met Aandacht gaat het om 
een tijdelijk huurcontract van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar, 
welke gekoppeld is aan een begeleidingsovereenkomst. Jongeren 
die aangemeld worden bij Kamers met Aandacht, worden 
(minimaal een half jaar) ambulant begeleid bij het wonen, meestal 
door de vertrouwde jeugdhulpverlener. 
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Proces: van interesse van huurder van woningcorporatie voor Kamers met Aan-
dacht tot toestemming voor onderverhuur van de woningcorporatie 
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4 .  O p  w e l k e  w i j z e n  u  k a n  
b i j d r a g e n  

Uw woningcorporatie kan op verschillende manieren bijdragen aan 
Kamers met Aandacht.  
 
Toestaan van onderverhuur 

Het belangrijkste is natuurlijk dat u als woningcorporatie onderver-
huur toestaat wanneer een huurder graag mee wil doen met Ka-
mers met Aandacht. Als woningcorporatie is het logisch dat u al-
leen toestemming geeft wanneer de woning en de huurder ge-
schikt zijn. Sommige corporaties kiezen er bewust voor de scree-
ning volledig bij Kamers met Aandacht te laten en zien deelname 
aan het initiatief als eigen verantwoordelijkheid van de (onder)
verhuurder. Zij checken voordat zij toestemming geven vaak alleen 
op overlast. Andere corporaties vinden het prettig om samenwer-
kingsafspraken te maken over de informatieverstrekking aan en de 
screening van de (onder)verhuurder en hebben soms aanvullende 
voorwaarden voor onderverhuur. Hierover kunt u samen met de 
coördinator van Kamers met Aandacht in uw regio van gedachten 
wisselen en kijken wat er bij de klantvisie van uw corporatie past. 
 
Voorbeelden 
Hiernaast  ziet u een voorbeeld van hoe aanvullende regels van een 
woningcorporatie voor onderverhuur eruit kunnen zien. De regels 
van deze woningcorporatie zijn aanvullend (op de contracten) en 
onderstrepen bepaalde regels. Indien de regels zijn vastgelegd kan 
de coördinator deze meenemen naar de intake met of opsturen 
naar de in Kamers-met-aandacht-geïnteresseerde-huurder van de 
corporatie.  

Op pagina 17 ziet u hoe het proces eruit 
kan zien vanaf het moment dat een 
huurder van u geïnteresseerd is in deel-
name aan Kamers met Aandacht tót het 
moment van uw toestemming. In de bij-
lage vindt u tevens een voorbeeldfor-
mulier voor het aanvragen van toe-
stemming voor onderverhuur en een 
voorbeeldbrief waarin de corporatie 
toestemming verleent. 
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Regels voor kamer(onder)verhuur in het kader van Kamers met Aan-
dacht van woningcorporatie x 
· U wilt graag meedoen aan Kamers met Aandacht, omdat u een veili-

ge woonplek wil bieden aan een jongere, die voor hij/zij helemaal zelf-
standig kan wonen, nog een steuntje in de rug kan gebruiken; 

· Hoewel u met de onderverhuur best een klein beetje mag verdienen, 
is het niet de bedoeling dat u (alleen) meedoet voor het geld; 

· Naast de huurprijsregels van Kamers met Aandacht (puntentelling 
huurcommissie en maximaal €450 incl.), stellen wij ook enkele aan-
vullende voorwaarden. U mag van ons een redelijke huurprijs vragen. 
Dat is een prijs die in verhouding staat met de te betalen huur voor de 
woning aan ons, [naam woningcorporatie]. U mag niet meer vragen 
dan [xx]% van de netto huurprijs  en de service kosten + de extra kos-
ten die u maakt voor de energielasten en hogere gemeentelijke belas-
tingen.  

· In het kamerverhuurcontract staat om welke kamer het gaat en hoe 
de huurprijs is opgebouwd; 

· U bent aansprakelijk voor de overlast die de kamerhuurder veroor-
zaakt. Indien zich een overlastsituatie voordoet, neemt u contact op 
met de ambulant begeleider van de jongere en met Kamers met Aan-
dacht; 

· U bewoont zelf het grootste gedeelte van de woning; 
· Als er sprake is van een huurachterstand of overlast, dan vindt er eerst 

een gesprek plaats voordat wij toestemming geven voor de kamerver-
huur. 

  
Geen toestemming voor kamerverhuur 
In de volgende situaties geven wij géén toestemming voor kamerver-
huur. 
· U huurt een onzelfstandige woning (een kamer); 
· U huurt een 1- of 2-kamer woning; 
· U huurt een 3-kamer woning met momenteel 2/3 of meer personen; 
· U huurt een 4-kamer woning met momenteel 3/4 of meer personen; 
· U huurt een 5 kamer woning met momenteel 4/5 of meer personen; 
· U huurt een 6 kamer woning met momenteel 5/6 of meer personen; 
· U huurt een woning waar al een persoon staat ingeschreven die niet 

tot uw gezin behoort; 
· U woont in een woning die binnenkort gesloopt wordt of waar op kor-

te termijn grootonderhoud wordt uitgevoerd, waardoor u wellicht uw 
woning (tijdelijk) moet verlaten. 

Afbeelding: Voorbeeld van aanvullende regels van woningcorporatie voor onderver-
huur  
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Actief informeren van uw huurders 

Het tweede dat de woningcorporatie kan doen wanneer zij Kamers 
met Aandacht een warm hart toedraagt, is de huurders actief infor-
meren over dit initiatief. Het vinden van Kamers met Aandacht gaat 
niet vanzelf. Logisch natuurlijk, want het is uiteraard niet niks om 
voor minimaal een jaar een extra huisgenoot te hebben. Een huis-
genoot, die soms ook nog wat aandacht vraagt. De vrijwilligers/
verhuurders die zich bij ons melden, gaan vaak niet over één nacht 
ijs. Een herhaaldelijk oproep tot deelname en het onder de aan-
dacht blijven brengen van Kamers met Aandacht is daarom erg be-
langrijk.  
 
Voorbeelden 
U kunt ons helpen door bijvoorbeeld op uw sociale media, uw web-
site, in de nieuwsbrief en/of in uw magazine aandacht te besteden 
aan Kamers met Aandacht. Ook kunt u gericht een mailing uitdoen 
naar bijvoorbeeld ouderen die niet willen of kunnen doorstromen 
naar een kleinere woning, of in straten en wijken die zich goed voor 
zo’n initiatief lenen.  

Afbeelding: Mitros stuurde al haar huurders een kaart waarin ze huurders vraagt 
oog te hebben voor elkaar en bracht Kamers met Aandacht op deze manier onder 
de aandacht.  
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Afbeelding: Portaal wijdde een heel artikel in haar  
magazine aan Kamers met Aandacht 
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Samen pilots opzetten 

Kamers met Aandacht denkt graag met haar samenwerkingspart-
ners na over alternatieven. Naast hospita-verhuur staat Kamers met 
Aandacht ook open voor het exploreren van andere woonvormen of 
vormen van woningdelen die kunnen bijdragen aan de ontwikke-
ling naar zelfstandigheid van de jongeren.  Kamers met aandacht 
vindt het met name belangrijk dat onze jongeren, naast ambulante 
begeleiding ook altijd informele steun kunnen ontvangen van een 
huisgenoot of buur. Hospita-verhuur ligt daarom voor de hand, 
maar daar staren we ons zeker niet op blind.  

Voorbeelden 
In Utrecht heeft Kamers met Aandacht samen met woningcorpora-
tie Mitros een aantal Huizen met Aandacht. Naast twee jongeren 
van Kamers met Aandacht, wonen hier 3 steunende studenten. De 
studenten die hier komen wonen, hebben gesolliciteerd voor hun 
vrijwilligersfunctie en hun kamer.  

Woningcorporatie DUWO helpt de stichting steunende studenten 
te zoeken in haar studentencomplexen in Den Haag en Amster-
dam. Wanneer er een gevonden is, en er een kamer in haar/zijn 
buurt vrij komt, dan mag een jongere van Kamers met Aandacht 
deze met voorrang betrekken (maximaal 5 per jaar). 

 

Afbeelding: Oproep van DUWO en Kamers met Aandacht 
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Afbeelding: Nieuwsbericht over Studentenhuis met Aandacht van Mitros in samen-
werking met Kamers met Aandacht 
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5 .  Wa t  d e e l n a m e  v o o r  u w  
h u u r d e r  b e t e ke n t     

Als sociale verhuurder voelt u een verantwoordelijkheid richting uw 
huurders. Naast dat u de maatschappelijke en volkshuisvestelijke 
voordelen ziet, zult u waarschijnlijk ook risico’s zien. Wat betekenen 
de (huur)inkomsten van uw huurder voor eventuele toeslagen en 
uitkeringen? En wat moet uw huurder doen als een jongere van 
Kamers met Aandacht onverhoopt voor overlast zorgt? U wilt hen 
goed informeren over de mogelijke consequenties van het onder-
verhuren van een Kamer met Aandacht.  

 
Financiële consequenties  

Welke financiële consequenties heeft het onderverhuren van een 
Kamer met Aandacht voor uw huurder? Uw huurder krijgt als ver-
huurder en vrijwilliger bij Kamers met Aandacht te maken met een 
ander soort inkomsten en extra kosten, zie overzicht hiernaast op 
pagina 25. 

Maar wat betekent dit onder aan de streep? Helaas is hier geen 
eenduidig antwoord op te geven. Dit hangt af van het (soort) inko-
men van uw huurder,  en de eventuele toeslagen en uitkeringen 
waar hij/zij gebruik van maakt. Op pagina 28 en 29 geven we een 
schets van de grootste categorieën1:  
 
· Huurders met inkomen uit werk  
· Huurders met AOW 
· Huurders met WW, WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong 
· Huurders met bijstandsuitkering  
 
Tenslotte bespreken we wat deelname betekent voor de eventuele 
toeslagen die uw huurder ontvangt.  
 
 
1 Kamers met Aandacht heeft getracht de regels omtrent belastingen, uitkeringen 
en toeslagen voor het verhuren van een Kamer met Aandacht in kaart te brengen 
en samen te vatten. Dit betreft dus geen advies waar rechten aan kunnen worden 
ontleend. Bij twijfel raden wij (onder)verhuurders altijd aan om een deskundige te 
raadplegen.  



 25 

 

Huurbedrag 
& servicekosten 

De jongere betaalt de huur aan de 
(onder)verhuurder. De hoogte van 
de huur wordt in overleg bepaald 
en gewogen volgens de huurprijs-
check van de Huurcommissie en 
het onderverhuurbeleid van de wo-
ningcorporatie. De huur voor een 
onzelfstandige woonruimte kan 
niet meer bedragen dan €450 per 
maand inclusief gas, water, licht en 
internet. 
 

Huurcommissie 

Gemeentelijke 
belastingen 

Zodra er een extra persoon wordt 
ingeschreven op een adres, dan 
kunnen gemeentelijke belastingen 
(afvalstoffen en rioolheffing) wor-
den verhoogd. Als er nu gemeente-
heffingen voor een éénpersoons-
huishouden worden betaald dan 
verandert de aanslag in een meer-
persoonshuishouden. Wat de ver-
hoging inhoudt verschilt per ge-
meente. In Groningen betreft het 
bijvoorbeeld een verhoging tussen 
de €50 en €70 per jaar. 
 

Kijk op de web-
site van uw ge-
meente  

  

Gas, water en 
licht 

Het Nibud gaat uit van €25,- ge-
middeld per maand aan extra kos-
ten voor water en licht per persoon. 

Extra gasverbruik is moeilijk in te 
schatten en erg afhankelijk van de 
grootte van de woonruimte.  De 
kosten van verwarmen van een ex-
tra kamer zal rond €40-60 per 
maand zijn. 
 

Nibud 

VOG De aanvraag voor een VOG wordt 
gedaan door het secretariaat van 
KmA. Verhuurders hoeven dit uiter-
aard niet zelf te betalen. 
 

  

Hieronder vindt u een overzicht van extra inkomsten en extra direc-
te kosten waar uw huurder mee te maken krijgt wanneer hij of zij 
gaat deelnemen aan Kamers met aandacht:   
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De kamerverhuurder van een Kamer met Aandacht ver-
huurt een deel van de huurwoning terwijl hij/zij er zelf ook 
woont (zonder andere/extra diensten aan te bieden). Hij/zij 
heeft een commercieel huurcontract met de onderhuur-
der (mag geen familie en/of toeslagenpartner zijn) en moet 
een normale huur ontvangen. Een normale huur is een 
bedrag waarin, naast een redelijk huur (niet te laag en niet 
te hoog), een vergoeding zit voor bijvoorbeeld energiever-
bruik. De tijdelijke huurcontracten van Kamers met Aan-
dacht voldoen hieraan. Hierdoor hebben de inkomsten 
door kamerverhuur geen gevolgen voor de aangifte in-
komstenbelasting. 

Let op: De onderverhuurder dient de Belastingdienst bin-
nen vier weken op de hoogte te brengen van de schriftelij-
ke huurovereenkomst. De Belastingdienst zal bellen om te 
beoordelen dat er sprake is van onderhuur. Bankafschrif-
ten en huurovereenkomst kunnen worden opgevraagd.  

Belasting-
dienst 

  

  

Voor mensen met inkomen uit werk 

De huurinkomsten zijn niet van invloed op de hoogte van 
de AOW-uitkering. Het is wel belangrijk de kamerverhuur 
binnen 4 weken te melden bij het SVB. Hiermee wordt een 
eventuele boete voorkomen. 

Let op: een klein percentage van de AOW-gerechtigden 
maakt gebruik van de AIO-aanvulling (Aanvullende Inko-
mensvoorziening Ouderen). Omdat de verhuurder een za-
kelijke relatie heeft met de huurder is dit niet van invloed 
op de vastgestelde hoogte van de AIO – uitkering. De in-
komsten uit verhuur worden echter wel volledig gekort. 

SVB 

  

  

Voor mensen met een WW, WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-
uitkering  

De huurinkomsten worden niet gezien als inkomen uit 
werk en zijn daarom niet van invloed op de WW-, WIA-, 
WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering. 

UWV 

  

  

Voor mensen met een AOW 

Wat betekent deze verandering van inkomsten voor uw huurder?   
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Voor mensen met een bijstandsuitkering 

Volgens het recht op bijstand tellen huisgenoten tot 21 jaar 
én huurders met een commercieel huurcontract 
(huurovereenkomst) niet mee voor de kostendelersnorm 
en is dus niet van invloed op de vastgestelde hoogte van 
de uitkering. Echter de huuropbrengst wordt wel aange-
merkt als inkomsten. Deze worden daarom volledig gekort. 
De Participatiewet bepaalt namelijk dat de bijstandsuitke-
ring deels kan worden verlaagd met de inkomsten uit de 
(kamer)verhuur. Hierdoor blijft het inkomen voor een bij-
standsgerechtigde meestal gelijk en gaat de verhuurder er 
dus financieel niks op vooruit. 

In verschillende gemeenten kunt u toch een deel van de 
huur houden (deze staat meestal gelijk aan de hoogte van 
extra kosten aan gas, water, licht en gemeentelijke belas-
tingen). Of worden er andere constructies bedacht waarop 
uw huurder, onze vrijwilliger er toch op vooruit gaan. Dit is 

Rijksover-
heid 

  

  

Wat betekent deelname aan Kamers met Aandacht voor de 
toeslagen van uw huurder, onze verhuurder/vrijwilliger? 

Doordat de verhuurder een commerciële huurovereen-
komst heeft (en daarmee ieder zijn eigen huishouden), telt 
het inkomen van de kamerhuurder niet mee voor toesla-
gen (zoals de huurtoeslag). Huurder en verhuurder voeren 
geen gezamenlijk huishouden, dus zijn geen toeslagen-
partners. Wel dient de (onder)verhuurder de Belasting-
dienst binnen vier weken op de hoogte te brengen van de 
schriftelijke huurovereenkomst. 

Belasting-
dienst 

  

  

Conclusie 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat meedoen aan Ka-
mers met Aandacht voor de meeste onderverhuurders financieel 
gunstig zal uitpakken. Echter dienen alle onderverhuurders wel ge-
wezen te worden op de verplichtingen (tot melden bij instanties) 
die gemoeid gaan met onderverhuren van een Kamer met Aan-
dacht. Dit om eventuele boetes of waarschuwingen te voorkomen. 
De coördinator van Kamers met Aandacht wijst verhuurders hier op 
en zal dit bij een match wederom onder de aandacht brengen door 
middel van een checklist voor de verhuurder (hierin is ook de ver-
plichte melding bij de inboedelverzekering opgenomen). 
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Daarnaast dient met name bij bijstandsgerechtigden extra aan-
dacht besteed te worden aan de mogelijke ‘negatieve’ financiële 
consequenties. Kamers met Aandacht adviseert bijstandsgerech-
tigden niet mee te doen of in ieder geval niet tot daadwerkelijke 
verhuur over te gaan totdat duidelijk is wat de financiële conse-
quenties zijn en de eventuele mogelijkheden met de betreffende 
gemeente zijn besproken en vastgelegd.  
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Niets is zonder risico’s. We hebben nou eenmaal niet overal invloed 
op. Wel is het goed eventuele risico’s in kaart te brengen en daar 
met elkaar naar te kijken en afspraken over te maken. Sommige 
risico’s kunnen we beheersen of verkleinen, andere zijn onvoorzien 
of nemen we voor lief. Dit doen we omdat we geloven dat de waar-
de van meedoen groter is dan de ‘kosten’ om alle risico’s te beheer-
sen of zelf te vermijden door deelname niet aan te durven. In  de 
vorige paragraaf is al ingegaan op de eventuele financiële conse-
quenties en risico’s voor de huurder. Maar wat als er iets onvoor-
ziens gebeurt tijdens het ‘samen’ wonen. Wat als de jongere voor 
overlast zorgt? Wie doet dan wat? Of als de verhuurder overlijdt? 
Wat gebeurt er dan met de jongere? 
 
Hieronder staan een aantal situaties uitgewerkt. Het is belangrijk 
om elke keer te realiseren dat dit niet de regel is, maar slechts een 
uitzondering en/of een doemscenario. 
 
Geen klik 
Wat als uw huurder, de (onder)verhuurder, toch geen klik voelt met 
de jongere. Zit hij/zij dan nog tot het einde van het contract aan de-
ze jongere vast? 
 
Kamers met aandacht besteedt veel aandacht aan een goede match. 
Dit gebeurt door onze uitgebreide intakes, het klikgesprek en het ge-
zamenlijk opstellen van huisregels. Zowel de jongere als de verhuurder 
moet nagaan: Kan en wil ik voor minimaal een jaar met deze persoon 
onder een dak wonen? Als beiden volmondig, en niet over een nacht 
ijs,  “ja’’ kunnen zeggen, is er pas een match. Niemand, en al zeker de 
jongere niet, is erbij gebaat als het niet klikt. De jongere hebben al 
vaak veel negatieve ervaringen te verduren gehad en dat willen we 
zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Uiteraard kan het voorkomen dat het toch onverhoopt niet blijkt te 
klikken. Allereerst zetten we in op een goed gesprek. Mocht dit niet 
helpen dan gaan we op zoek naar andere oplossingen, wellicht een 
andere Kamer met Aandacht. Wanneer de jongere zich netjes aan 
alle afspraken houdt, dan zou hij juridisch gezien zijn huurcontract 
mogen uitzitten. Maar we geloven dat niemand, en zeker de jongere 
niet, gebaat is bij een situatie die niet goed voelt.  

6 .  Wa t  a l s  e r  o n v e r h o o p t  
i e t s  m i s g a a t   
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Overlast 
Wat als de jongere er toch nog niet aan toe blijkt te zijn om zelf-
standig te wonen en/of voor overlast zorgt?  
 
In principe wordt elke jongere gescreend op mate van zelfstandigheid 
door een zorgprofessional. Is de jongere er aan toe om op eigen benen 
te staan? Zou ik deze jongen of dit meisje zelf ook in huis nemen?  
Ondanks een goede screening kunnen we overlast natuurlijk nooit he-
lemaal uitsluiten. Wat betekent dit voor uw huurder? 
In het huurcontract dat u heeft met uw huurder is meestal opgeno-
men dat uw huurder verantwoordelijk is voor de mensen onder zijn/
haar dak. Dus ook voor de overlast die een onderverhuurder kan ver-
oorzaken.  
 
In de vrijwilligersovereenkomst is opgenomen dat uw huurder de jon-
gere aanspreekt op zijn gedrag en bij overlast direct contact opneemt 
met de ambulant begeleider van de jongere. Omdat we de jongere 
klaar willen stomen voor een zelfstandig leven is het belangrijk met-
een het gesprek aan te gaan en niet door te modderen. In de begelei-
dingsovereenkomst is opgenomen dat bij overlast de ambulant bege-
leider samen met de jongere en (onder)verhuurder om tafel gaan. In-
dien de jongere herhaaldelijk in de fout gaat, wordt de begeleidings-
overeenkomst beëindigd en zal door het koppelbeding ook het huur-
contract per direct ontbonden worden.  
 
Kamers met Aandacht, de zorgorganisatie en deelnemende gemeen-
te zullen zich buigen over de casus. Indien de jongere nog niet klaar 
blijkt te zijn voor deelname aan Kamers met Aandacht, zal de jongere 
een ander zorgtraject in gaan. Indien dit, om welke reden dan ook, een 
incident blijkt te zijn, zal Kamers met Aandacht op zoek gaan naar 
een andere, voor hem of haar geschiktere Kamer met Aandacht. 

 
Overlijden  
Wat gebeurt er als uw huurder, onze vrijwilliger, overlijdt? 
 
Het overlijden van iemand is natuurlijk altijd een verdrietige aangele-
genheid voor de nabestaanden. Maar ook voor de jongere, de onder-
huurder, heeft het in dit geval grote gevolgen. Van de Kamer mét Aan-
dacht, blijft immers alleen de Kamer over. Dit is onwenselijk en voor 
Kamers met Aandacht reden om direct in te grijpen. Kamers met Aan-
dacht zal z.s.m. met zorgorganisaties en gemeente om tafel voor een 
passende oplossing.  
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U, als corporatie, heeft geen relatie of overeenkomst met de jongere. 
Omdat de jongere geen ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ 
had met uw huurder geniet hij/zij op grond van de huidige wettelijke 
regeling geen bijzondere bescherming. Uiterlijk twee maanden na het 
overlijden van uw huurder moet de onderverhuurder van rechtswege 
het huis verlaten hebben. Kamers met Aandacht en haar samenwer-
kingspartners stellen alles in werking  om de jongere, zo snel mogelijk 
na het overlijden van zijn/haar huisgenoot, een ander (tijdelijk) onder-
komen te bieden. Indien er onverhoopt, door opeenstapeling van te-
genslagen, sprake is van extra huurderving (meer dan gebruikelijk bij 
het overlijden van een huurder. Bijvoorbeeld doordat het recht op 
twee maanden volledig benut wordt), dan gaat Kamers met Aan-
dacht daarover graag in gesprek voor een passende, billijke oplossing. 

 
Verhuizing 
Wat als uw huurder, de onderverhuurder, wil of moet verhuizen? 
 
De jongere is gebaat bij stabiliteit. Het is niet de bedoeling dat onze 
vrijwilligers/uw huurders tijdens deelname aan Kamers met Aandacht 
verhuizen. Wanneer zij hier plannen toe hebben, dan kunnen ze niet 
meedoen. Ze gaan met het tijdelijk huurcontract en de vrijwilligers-
overeenkomst een verantwoordelijkheid aan die ze niet lichtzinnig 
moeten opnemen. Wij wijzen potentiële vrijwilligers hier ook op.  
Soms gebeuren er echter dingen in het leven waarin iemand noodge-
dwongen moet verhuizen of dat het niet schappelijk zou zijn te ver-
wachten dat hij of zij in de woning blijft wonen en niet mag verhuizen. 
Natuurlijk treden we in deze situatie (vrijwilliger, jongere, Kamers met 
Aandacht en de zorgorganisatie) met elkaar in overleg en zoeken we 
samen naar een passende oplossing. Verhuist de vrijwilliger in dezelf-
de regio, dan kan de jongere wellicht meeverhuizen.  
 

Uitstroom  
Wat gebeurt er met de jongere als het huurcontract afloopt? En 
wat als hij of zij nog geen nieuwe woonruimte heeft gevonden? 
 
Ook al kan woningdelen een mooie oplossing zijn in tijden van wo-
ningnood. Het is ook goed om te realiseren dat Kamers met Aandacht 
niet begonnen is als antwoord op deze wooncrisis. Vanaf het begin tot 
het eind van het verblijf in een Kamer met Aandacht, is er vanuit Ka-
mers met Aandacht en de zorgorganisatie aandacht voor huisvesting 
na Kamers met Aandacht. Jongeren schrijven zich bij de start van hun 
deelname aan Kamers met Aandacht direct verplicht in bij de  
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woningcorporaties en we stimuleren hen al tijdig nieuwe woonruimte 
te zoeken (ook buiten de sociale huursector). Maar ook wij puzzelen in 
deze tijden van woningnood heel wat af. Tot nu toe vonden jongeren 
vaak een nieuwe kamer binnen hun eigen netwerk of dat van de vrij-
williger. Een enkele keer hebben we wederom een Kamer met Aan-
dacht aangeboden. Dit omdat de jongere nog behoefte had aan wat 
informele steun, maar ook boden we het aan ter overbrugging naar 
een andere oplossing. Het is in principe niet de bedoeling dat de jon-
geren weer in een ander traject (bijv.  Woonkans of kamertraining) 
instromen. De jongeren zijn na Kamers met Aandacht immers echt 
klaar om zelfstandig, zonder zorg, te wonen. Graag gaan wij met ge-
meenten en woningcorporaties in gesprek om te kijken hoe we deze 
jongeren het beste kunnen helpen met het zoeken naar en vinden van 
een passende woonruimte.  
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7.  Te n s l o t t e  
U heeft in deze handreiking veel kunnen lezen over Kamers met 
Aandacht. Over waarom het belangrijk is, hoe het geregeld is en 
over wat u kan betekenen als woningcorporatie. Ook hebben we 
aandacht voor de risico’s; wat als iets even iets anders loopt dan 
verwacht? We hopen dat deze handreiking vertrouwen geeft, twij-
fels wegneemt en natuurlijk dat het u als woningcorporatie ont-
zorgt.  
U kunt als woningcorporatie van enorme betekenis zijn voor zowel 
de jongere, als uw huurder (degene die u instaat stelt zijn huis en 
hart voor deze jongere open te stellen). We hopen dat meedoen 
voor u als een kleine moeite vóelt, terwijl het van onschatbare waar-
de ís! 
 
 

Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben over Ka-
mers met Aandacht of de samenwer-
king, neem dan gerust contact met ons 
op. U kunt ons bereiken op 0611134685 of 
via info@kamersmetaandacht.nl. Ook 
staat er meer informatie op onze websi-
te www.kamersmetaandacht.nl. 
 
Vindt u het leuk om het Kamers met 
Aandacht Magazine te ontvangen? Voor 
u zelf of voor in uw woonwinkel? Vraag 
hem aan! 
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B I J L A G E N   
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Bijlage 1 Voorbeeldformulier aanvragen toestemming deelname 
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Bijlage 2 Voorbeeldbrief toekenning toestemming deelname 
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Bijlage 3 Voorbeeldbrief aanzegging einde huurovereenkomst 

  

  

[naam huurder] 
[adres] 
[postcode en plaatsnaam] 
  
 
 
[plaatsnaam], [datum brief] 
  
 
 
Beste [naam huurder], 
 
In het kader van het project Kamers met Aandacht huur je van mij, [naam ondergeteken-
de] de [zelfstandige/onzelfstandige] woonruimte staande en gelegen aan de [adres] te 
[plaatsnaam] voor de duur van [overeengekomen huurperiode voor bepaalde jd]. De 
huurovereenkomst is ingegaan op [in huurovereenkomst opgenomen begindatum] en 
loopt tot en met [in huurovereenkomst opgenomen einddatum]. 
 
Overeenkoms g ar kel 7:271 lid 1 BW deel ik je hierbij schri elijk mee dat de huurover-
eenkomst van rechtswege eindigt op [in huurovereenkomst opgenomen einddatum].  
  
Tevens zeg ik je hierbij de ontruiming van de hierboven genoemde woonruimte aan. Het 
gehuurde dient op [in huurovereenkomst opgenomen einddatum] – of bij een eerder ein-
de van het gebruik – in de aanvangsstaat, geheel ontruimd, vrij van gebruik en netjes 
schoongemaakt te worden opgeleverd onder afgi e van alle sleutels en dergelijke. 
  
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
  
…………… 
  
  

  

  

niet eerder dan 3 maanden maar 
uiterlijk 1 maand voor de in de 

huurovereenkomst opgenomen 
einddatum. Dit wordt door rech-

ters heel strikt gehanteerd! 
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Deze handreiking is tot stand gekomen met dank aan onderstaan-
de corporaties. Hun beleidsadviseurs, managers en juristen waren 
ons klankbord. Zij stelden kritische vragen, dachten en lazen mee 
en/of deelden hun werkwijze als voorbeeld voor anderen.  

D a n kw o o r d  

Auteur:   Ruth Admiraal  
   Projectleider Handreiking voor Woningcorporaties 
   Coördinator Kamers met Aandacht  
 
Publicatie:  April 2022 
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