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BELEIDSPLAN  
PARENTSHOUSES AMSTERDAM 

 

Parentshouses Amsterdam is een zelfstandige stichting, die zich richt op een 

Maatschappelijk doel, namelijk de verbetering van huisvesting van pas gescheiden 

ouders, in het belang van hun en hun kinderen. 

In Amsterdam wonen veel gezinnen met kinderen. Sommige ouders besluiten, om welke 

reden dan ook, tot een time-out of een echtscheiding. Het liefst wil je dan graag in de 

nabijheid van je kinderen blijven wonen. Maar in de directe omgeving, zeker in Amsterdam,  

is er niet altijd betaalbare woonruimte beschikbaar. Daarom is er op Amsterdam IJburg, in 

Amsterdam Nieuw-West en nu ook in Amsterdam Zuid een Parentshouse. Een tijdelijk 

opvanghuis voor ouders in scheiding. 

Missie 

De Stichting Parentshouses Amsterdam wil in Amsterdam mogelijk maken dat een kind met 

scheidende ouders kan rekenen op de zorg en nabijheid van beide ouders, door één van de 

ouders een tijdelijke woonruimte dichtbij te bieden. Overtuiging: Voor kinderen met 

scheidende ouders moet de nabijheid van beide ouders vanzelfsprekend blijven. Dit geeft 

kinderen in een periode van onrust de noodzakelijke veiligheid en vertrouwen.  

Visie  

Parentshouses Amsterdam bevordert het welzijn van kinderen met scheidende ouders in 

Amsterdam door direct tijdelijke woonruimte in eigen omgeving te bieden aan de 

vertrekkende ouder. Hierdoor kan gedeeld ouderschap beter worden gerealiseerd en wordt 

het negatieve effect van de scheiding gereduceerd. 

Doelgroep  

Kinderen van scheidende ouders. In een situatie waarbij één van beide ouders geen woning 

in de eigen omgeving kan vinden om gedeeld ouderschap vorm te geven en zorg en 

nabijheid te bieden aan de kinderen.   

Verwachte effecten  

Door het aanbieden van tijdelijke huisvesting van maximaal 1 jaar, in de eigen omgeving aan 

de vertrekkende ouder ontstaat er rust en stabiliteit om continuïteit in de zorg voor de 

kinderen door beide ouders mogelijk te maken. En biedt tevens de rust om een structurele 

oplossing te vinden. Het reduceren van de stress bij beide ouders wordt de kans verkleint op 

problemen en gevolgen op de korte en lange termijn voor jonge opgroeiende kinderen die 

de bescherming van beide ouders nodig hebben. Parentshouses Amsterdam zorgt dat er 

rust & ruimte gecreëerd wordt om de volgende stap te kunnen maken in de verwerking van 

de ingrijpende verandering als gevolg van de scheiding. Opdat zij als ouders er 

daadwerkelijk kunnen blijven zijn voor hun kinderen.  
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Maatschappelijke effecten van de huizen: 

 Betere verstandhouding ouders en kind  

 Meer kans op doorstart of constructieve beëindiging van de relatie  

 Bevorderen welzijn en veilige ontwikkeling van kind  

 Sociale cohesie, gevoel van veiligheid  

 Werkgelegenheid  

 Minder belasting hulpverlening 

Doelstelling 

Stichting Parentshouses Amsterdam heeft momenteel 4 woningen beschikbaar in 2 

stadsdelen. In 2024 wil Parenthouses Amsterdam in ieder stadsdeel minimaal één woning 

beschikbaar hebben waar 3 ouders maximaal een jaar kunnen wonen. Daarmee willen wij 

eind 2024 minimaal 21 ouders per jaar tijdelijke woonruimte bieden. 

Samenwerkingspartners  

 Gemeente  

 Kerken  

 Huisartsen  

 De Regenboog Groep (Hulpverlening en organisatorisch)  

 Scholen  

 Vastgoedeigenaren (o.a. woningbouwcoöperaties)  

 Buurtbewoners  

 Welzijn organisaties  

 Fondsen  

 Advocaten en Mediators 

Rechtsvorm  

De organisatie is een Stichting, namelijk Stichting Parentshouses Amsterdam. Er is sprake 

van Raad van Bestuur – Raad van Toezicht model. Zowel het bestuur als de Raad van 

Toezicht doen hun werk onbezoldigd. Conform de statuten vertegenwoordigt het bestuur de 

stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan één bestuurder, 

zelfstandig bevoegd. 

Met betrekking tot de financiën is er sprake van functiescheiding waardoor niemand alleen 

betalingen kan verrichten. Er is ten alle tijden sprake van een 4-ogen principe.  

Kernwaarden  

Parentshouses Amsterdam opereert vanuit de volgende kernwaarden ondersteunend aan 

haar missie:  

 Welzijn van het kind voorop  

 Warm & nabij & soms zakelijk 

 Rust & ruimte  

 Respectvol 
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Communicatie  

Naast de website geven we bekendheid aan ons werk via de lokale media, voorlichting aan 

ketenpartners en potentiele huurders. 


