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 FEMALE HEADED HOUSEHOLDS  

Een onderzoek naar de huisvestingssituatie van  

Female Headed Households in Paramaribo 



Samenvatting 
Deze paper gaat over de huisvestingssituatie van Female Headed Households (FHH) in 
Paramaribo, en heeft als hoofdvraag: “Op welke wijze voorzien FHH in Paramaribo in hun 
huisvestingsbehoefte?” De uitgangspunten voor deze paper zijn geweest: 1. De Enabling 
Approach van de Verenigde Naties(VN) en 2. De Ontwikkelingstheorie van Andrew Webster. 

Het aantal FHH neemt wereldwijd toe, ook in Suriname.  Zo bestaat 33.4% van alle huishoudens 
in Suriname uit FHH. In Paramaribo is 37.3% van alle huishoudens FHH. Volgens 
bevolkingsprojecties gemaakt door het ABS neemt dit aantal met de jaren alleen maar toe. 
Behalve het feit dat deze doelgroep een groot deel uitmaakt van het totale aantal huishoudens en 
het met de jaren toeneemt, is voor deze doelgroep gekozen omdat het een groep is die veel 
aandacht vereist vanwege het feit dat deze gezinnen meestal afhankelijk zijn van één inkomen en 
daardoor het meeste lijden aan de ontoereikende woonfaciliteiten  en gebrek aan alle andere 
basisvoorzieningen. Ook is gebleken dat ongeveer 80% van het aantal geregistreerde 
woningzoekenden bij de stichting Volkshuisvesting, FHH is. 

Kijken we naar de algemene huisvestingssituatie in Suriname dan kan geconcludeerd worden dat 
de huisvestingsproblematiek vele onderdelen bevat zoals; het probleem van huurwoningen die 
steeds in valuta worden verhuurd waardoor deze moeilijk toegankelijk of ontoegankelijk zijn 
voor de doorsnee Surinamer, overbezetting of overbewoning wat door de IDB is geschat op 
10% van alle Surinaamse huishoudens, onverdeelde boedel welke tot gevolg heeft veel 
leegstaande woningen en percelen waarvan sommige zelfs aan het verkrotten zijn, grond 
waarvoor de gemiddelde Surinamer (ondanks het feit dat er in de wet staat geschreven dat iedere 
burger er recht op heeft) bijna onmogelijk in aanmerking kan komen, het kraken van woningen 
wat momenteel een fenomeen is en waar de overheid nog steeds geen volledig antwoord op 
heeft, kwaliteit van de woningen welke een belangrijke rol speelt bij de kwaliteit van het leven. 
In Suriname is 20% van de woningen in slechte onderhoudsstaat.  

Door middel van een onderzoeksontwerp  of conceptueel model kunnen onderliggende relaties 
tussen relevante variabelen en de onderzoekseenheid zichtbaar worden. Op deze manier is in 
deze paper getracht antwoord te geven op de centrale vraag. De afhankelijke variabele is  de 
wijze waarop FHH voorzien in hun huisvestingsbehoefte en de gehanteerde  onafhankelijke 
variabelen zijn:  

1. Inkomen,  
2. Woonsituatie, 
3. Opleiding, 
4. Gezinssituatie en 
5. Het huisvestingsbeleid van de overheid en andere instanties 

Voor de volledige paper wordt u verwezen naar de afdeling Public Relations and 
Information(PRI) open van maandag t/m vrijdag van 08.00-13.30u of te bereiken op het nr. 
471543 / 473927. 


