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Interview met Steven van Die (wethouder Sociaal Domein), Gerda Noordhoek (Coördinator Sociaal Portaal in Hendrik-Ido-Ambacht),
Illelta Izaz (Jeugdprofessional Jeugdteam Ambacht) en Carlo Oostindie (directeur/bestuurder Rhiant)

Parentshouse in Hendrik-Ido-Ambacht

“Rust in een relatiecrisis
is beter voor iedereen”
Het Parentshouse opent binnenkort zijn deuren in
Hendrik-Ido-Ambacht. Het huis biedt een veilige plek om tot rust te
komen tijdens een relatiecrisis of een echtscheiding. Beter voor de
ouders én beter voor de kinderen. Het Parentshouse past naadloos
binnen het preventieplan Sociaal Domein.

verantwoordelijk wethouder Steven van
Die. “Echtscheidingen zijn een groeiend
maatschappelijk probleem, die ook effect
kunnen hebben op andere terreinen waar
de gemeente een rol in speelt, zoals
wonen, armoede of jeugdzorg. De juiste
aandacht in echtscheidingssituaties
werkt preventief en voorkomt in een
aantal gevallen dat een vechtscheiding
ontstaat of een kind uit huis wordt
geplaatst. Ik pleit er bijvoorbeeld ook
voor dat een echtscheidingsadvocaat
straks eerder doorverwijst naar de
mogelijkheid van het Parentshouse.
Zodat we eerder een veilige plek creëren
voor het kind en een rustperiode voor
ouders en kind”.

Taboe doorbreken
Daar sluit Illelta Izaz van het Jeugdteam
zich graag bij aan: “Het is belangrijk
dat we het effect van het Parentshouse

Illelta Izaz en Gerda Noordhoek
Alle betrokken partijen waren vanaf
het eerste gesprek enthousiast,
de samenwerking met elkaar is
hartverwarmend. Jeugdteam Ambacht
kwam met het idee van het Parentshouse,
ontstaan op basis van de ervaringen
in de praktijk. “Een relatiecrisis of
een scheiding is ingrijpend voor
alle gezinsleden”, zegt Illelta Izaz,
Jeugdprofessional van het Jeugdteam
Ambacht. “Samen blijven wonen versterkt
vaak de spanningen. Wanneer één van
de ouders in het Parentshouse verblijft,
dan keert veiligheid en vertrouwen snel
terug. Indien nodig kunnen kinderen
soms logeren in het Parentshouse. Op
deze manier ervaart het kind nabijheid
van beide ouders in de opvoeding. Tot
slot blijven de alledaagse bezigheden
voor het kind hetzelfde, zoals naar school
of naar de sport gaan of het zien van
vriendjes/vriendinnetjes; stabiliteit geeft
rust in een onzekere periode”.

Enthousiaste reacties
Ook vanuit het Sociaal Wijkteam Ambacht
kwamen direct enthousiaste reacties
over het Parentshouse. Coördinator
Gerda Noordhoek vertelt: “We willen zo
veel mogelijk voorkomen dat er huiselijk
geweld ontstaat of dat een echtscheiding
verandert in een vechtscheiding. Eerst
zochten we dat in dure oplossingen
als het tijdelijk aanbieden van een
vakantiewoning, maar het Parentshouse

monitoren. Uiteindelijk streven we ernaar
dat iedere burger weet dat hij/zij welkom
is. Daarnaast zijn relationele problemen
universeel; normaliseren is nodig. Het
Parentshouse in Ambacht is opgericht
mét verschillende partners in deze
gemeente (en omgeving) vóór de burgers
van Ambacht. De kracht van eenheid”.
Waarop Gerda Noordhoek van het Sociaal
Wijkteam Ambacht zegt: “We zullen
het taboe rondom huwelijksproblemen
moeten doorbreken. Het gaat er
uiteindelijk om dat de gezinnen in de
nieuwe situatie duurzaam verder kunnen
met hun leven. En dat kinderen aan
deze nieuwe situatie kunnen wennen.”
Carlo Oostindie van Rhiant hoopt dat
er preventie van het huis uitgaat: “Het
zou toch helemaal fantastisch zijn als
we met het Parentshouse scheidingen
voorkomen, omdat iedereen een tijdje tot
rust is gekomen”.

is een relatief goedkope manier om de
scherven bij elkaar te rapen en te gaan
werken aan de wederopbouw van de
relatie of aan een duurzame beëindiging
van de relatie te werken”.

Bijzondere woonplekken
Woningcorporatie Rhiant werkte graag
mee aan de totstandkoming van het
Parentshouse. “Want”, zegt directeur/
bestuurder van Rhiant Carlo Oostindie,
“we vinden het een prachtig initiatief.
Daarnaast sluit het uitstekend aan bij
ons beleid dat inzet op huisvesting
van kwetsbare doelgroepen. Samen
met vele partners en een grote groep
vrijwilligers hebben we de verbouwing
van het huis uiteindelijk gerealiseerd. Een
mooie ontwikkeling, ook na de eerdere
opening van het hospice in Ambacht.
We willen allemaal door om bijzondere
woonplekken te blijven creëren voor
kwetsbare groepen. Ik zie nog wel te veel
schotten tussen de oplossingen, maar die
halen we langzaam weg. Met korte lijnen
en dat is echt typisch Ambacht”.

Eerder doorverwijzen
Echtscheidingen vormen een belangrijk
onderdeel van het preventieplan
Sociaal Domein. “Het plan biedt ruimte
aan maatschappelijke partners om
zorgproblemen eerder te signaleren en
op te pakken en het Parentshouse is
hiervan een sprekend voorbeeld”, zegt

De Kracht van Ambacht

Steven van Die en Carlo Oostindie
Er is grote betrokkenheid en steun van verschillende kerkengemeentes in
Hendrik-Ido-Ambacht. Onderstaande partners hielpen mee met het inrichten en opknappen:
• Karwei met sponsoring van latex en rollers.
• Stichting Jong Zwijndrecht met de inzet van jongeren voor een leuke verfklus in de woning.
• Stichting Anders die de volgende ondernemers aan het Parentshouse verbonden heeft:
B&W Elektro en Beveiliging BV voor het aansluiten van de groep voor de inductiekookplaat.
• Sponsoring van een burger van een eettafel voor de woonkamer die door Maat Transport
naar het Parentshouse is vervoerd.
• Service Buro Verschoor: sponsoring inmonteren, aansluiten en korting op witgoed
apparaten en de sponsoring van een nieuwe wasmachine.
• Constructif voor timmer- en schilderwerken in de woning en sponsoring van de daarvoor
benodigde materialen.
• Het Jeugdteam/Sociaal wijkteam voor hand-en-spandiensten in de woning.
• I Am kerk met een welkomstpakket voor de nieuwe bewoners.
Wilt u meer weten over Parentshouses in het algemeen en voor alle voorwaarden,
bezoek dan de website van Parentshouses Nederland: www.parentshouses.nl.
Kijk ook eens op www.parentshouses.nl/hendrik-ido-ambacht en
https://www.linkedin.com/in/parentshouse-hendrik-ido-ambacht-462592202.

