Informatie voor gastgezinnen die gasten uit Oekraïne gaan ontvangen
Versie: 1 juni 2022
WELKOM IN DALFSEN biedt hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne die wij in de
gemeente Dalfsen verwelkomen.
Contactpersoon
Elk gastgezin zal gekoppeld worden aan een contactpersoon, hij/zij zal op regelmatige
basis contact met jullie opnemen en is jullie 1ste aanspreekpunt.
Uitgangspunt is dat de contactpersoon aanwezig is als de gasten komen.
Indien het gewenst is door gastgezin en gasten kan er van te voren een
kennismakingsgesprek via What’s app plaatsvinden.
Verklaring omtrent gedrag
Van alle volwassenen in een gastgezin willen wij een VOG ontvangen.
Procedure voor aanvragen is als volgt:
Nadat de match gemaakt is ontvangen jullie een aanvraagformulier samen met het
informatiepakket, graag binnen 1 week aanvragen.
Jullie ontvangen daarvoor een deels door ons ingevuld formulier, deze te printen en verder
te aanvullen.
Afspraak maken bij de gemeente om dit in te leveren. De gemeente neemt de kosten voor
haar rekening. Na ontvangst VOG deze doorsturen naar de secretaris van de stichting,
adres: Kloosterhof 25, 7721 XR Dalfsen
Registratie
Het is belangrijk dat gasten worden aangemeld bij de Gemeente Dalfsen. Een afspraak
maken kan via deze link: https://afspraken.dalfsen.nl/ . Zodra jullie weten wanneer de
gasten aankomen graag alvast voor de dag er na een afspraak bij de gemeente maken.
De Oekraïners mogen door de Tijdelijke Beschermings Richtlijn mogen ze tot 4 maart
2023 in Nederland blijven.
De gasten worden dan ingeschreven in de basisregistratie en krijgen een BSN nummer.
Dit nummer is nodig voor het aanvragen van een bankrekening.

Overgang van Particuliere Opvang Oekraïners (POO) naar Gemeentelijke Opvang
Oekraïners (GOO)
Als gasten of een gastgezin graag de overgang willen maken naar opvang in een
semi-permanente opvang van de gemeente dan graag een email sturen naar
info@welkomindalfsen.nl. Melanie van der Wal zal dan met de gemeente Dalfsen in
overleg gaan wat er mogelijk is op welke termijn.
Het is belangrijk dat zo snel mogelijk na aankomst van de gasten er door gastgezin met
de gasten een afspraak gemaakt worden over de termijn dat de gasten welkom zijn in het
gezin. Als werkgroep -Welkom in Dalfsen- hebben wij aangegeven dat het tenminste om
drie maanden gaat. Mocht het nodig zijn dat de gasten eerder vertrekken, dan is het goed
hierover tijdig contact te hebben met de contactpersoon .
Voor de afloop van de termijn zal het contactpersoon tijdig contact opnemen om de
termijn te evalueren, eventueel te verlengen of overplaatsing in gang te gaan zetten.
Na overgang is het advies om na 2 weken te controleren of de gasten op het adres van het
gastgezin zijn uitgeschreven. Dit geldt ook als de gasten terugkeren naar Oekraïne.
Extra woonruimte op eigen grond
Gastadressen die overwegen een stacaravan of woonruimte te plaatsen kunnen
rechtstreeks contact zoeken met Gemeente Dalfsen Martijn Zielman. Zijn mailadres is
oekraine@dalfsen.nl. Maar telefonisch contact met hem is ook mogelijk en wellicht
makkelijker om specifieke situatie toe te lichten. Voor het plaatsen van een woonbuurt op
eigen erf is een vergunning nodig , maar de gemeente heeft voor deze situaties een
versnelde procedure, zodat de vergunning op hele korte termijn rond kan zijn.
Overzicht voor maken afspraken
We hebben een overzicht samengesteld met onderwerpen waarover jullie afspraken
kunnen maken met jullie gasten, deze wordt samen met dit informatiepakket verstuurd
Startpakket levensmiddelen voor gasten
Gastgezinnen kunnen in veel gevallen op rekening van -Welkom in Dalfsen-* een
startpakket levensmiddelen kopen met een maximale waarde van 100 euro zodat hun
gasten direct over eten beschikken.
Voorwaarde:
Gasten na aankomst het liefst de dag erna laten inschrijven bij de gemeente, dan komen
ze ook in aanmerking voor het leefgeld en de wooncomponent. De uitbetaling vindt
maandelijks plaats.
Wie komen in aanmerking ?
1.

Gasten die hun weekgeld een week later ontvangen, komen in aanmerking voor het
startpakket.

2.

De bonnen van de levensmiddelen dienen samen met het declaratieformulier
opgestuurd te worden naar de penningmeester@welkomindalfsen.nl

NB *
De werkgroep -Welkom in Dalfsen- kan de bonnen van het startpakket later
bij de gemeente declareren.

Website met veel informatie
Ieder gastgezin loopt tegen allerlei vragen aan. Een prachtige vindplaats voor antwoorden
is de site www.refugeehelp.nll Op deze site staan vragen en antwoorden over talloze
onderwerpen zoals: algemene informatie, gezondheidszorg, familie, veiligheid,
huisvesting, rechtsbijstand en registratie, onderwijs, baby’s en kinderen, huisdieren,
voedsel kleding en overige spullen, werk en inkomen, activiteiten, mobiel & internet De
onderwerpen staan in het Nederlands, Oekraïens. Onderaan deze site staat de Support
Hotline. Hotline voor OekraÏense vluchtelingen en iedereen die wil helpen + 31 20 300 7000
of whatsapp + 31 6352 500 18.
FAQ op de website van gemeente Zwolle. Deze bevat informatie over reizen,
verzekeringen, etc etc. Sommige informatie is specifiek voor Zwolle, voor een aantal
onderwerpen vragen we bij gemeente Dalfsen hun werkwijze na.
Vertaalapps
2 apps die gebruikt kunnen worden zijn SayHi en Pryv.it. Pryv.it vertaalt alleen naar het
Oekraïens, SayHi kan ook gebruikt worden voor vertalen naar het Russisch. Verschillende
gastgezinnen maken hier inmiddels gebruik van om met gasten te kunnen
communiceren die geen Engels spreken. Een derde alternatief is Google Translate.
Bankrekening
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bankrekening aan te vragen. Kies wat het
beste bij jullie past:
Rekening openen bij de ING bank
Kopie basisregistratie bsn nummer
Paspoort nodig
Langs service punt of kantoor zonder afspraak.
€ 2,35 per maand; € 1,10 per maand voor 2de pas
kindrekening gratis
gratis geld opnemen in EU
Rekening openen bij Bunq.nl
Voor personen uit Oekraïne 1ste 3 maanden gratis -> Easy Bank pakket; Daarna
€2,99 p/m
1 betaal pas
€ 0,99 per geldopname bij een geldautomaat (1ste 5 x per maand daarna 2,99 per
keer)
Online aanvragen
Belangrijk: sinds 6 Mei worden ook certificaten afgegeven door de ambassade
geaccepteerd en gecheckt tijdens de aanvraag
Via de Regiobank in Dalfsen zijn ook mogelijkheden. Biometrisch paspoort noodzakelijk.
Oekraïne - RegioBank - RegioBank
Leefgeld en vergoeding gastgezin
Van de Nederlandse overheid ontvangen Oekraïense vluchtelingen een bedrag om in hun
levensonderhoud te voorzien.
Per persoon ontvangen de gasten € 260,00 per maand. Daar bovenop ontvangen de
gasten als ze bij een gastgezin verblijven een extra toelage als wooncomponent: volwassen
€ 215,00 per maand, kinderen € 55,00 per maand.
Ons voorstel is dat van de wooncomponent 75% naar het gastgezin gaat als bijdrage aan
gebruik van gas/water/licht en gemeentelijke belastingen etc.

Vanaf 2 mei 2022 gaat de uitbetaling als volgt. De gemeente betaalt niet langer contant
maar gaat dit via de bank betalen. Mocht iemand (nog) geen bankkaart hebben, dan zorgt
de gemeente voor een bankkaart. Er kan maximaal €2000 op staan.
Algemene vragen over deze bankkaart gekregen van BNG (Bank Nederlandse Gemeente)
Welk bedrag kan er maximaal uit de geldautomaat worden opgenomen?
Dat is maximaal EUR 250 per dag. Pinnen bij een geldautomaat is één keer per dag
mogelijk.
Welk bedrag kan er maximaal worden gepind bij een betaalautomaat, bijvoorbeeld in
een winkel?
Dat is maximaal het saldo dat op de pinpas staat.
Wat is het maximale bedrag voor contactloze betalingen in een winkel?
Dat is EUR 50 per dag. Wie meer wil betalen in een winkel, doet dit door de pas in de
betaalautomaat te steken en de pincode te gebruiken.
Welkomstvoucher
Welkom in Dalfsen heeft op heel veel verschillende manieren geld ingezameld, iedere gast
(volwassenen en kinderen) ontvangt een welkomstvoucher van € 75 te besteden bij de
lokale ondernemers in de gemeente. Deze vouchers ontvangt u van uw contactpersoon
Kleding
Bij de kledingbank in Nieuwleusen kunnen vluchtelingen maandelijks per persoon gratis
10 tweedehands kledingstukken uitzoeken. Voor overige kledingstukken betaalt u €1, / per
item. De dinsdagmiddag van 13.30-15.30 en de woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur zijn
speciaal bedoeld voor mensen uit OekraÏne (zomervakantie 16 juli t/m 29 augustus, in
noodgevallen mag men contact opnemen met Miny Lindeboom, 06 16449979). De
reguliere openingstijden van de kledingbank zijn: woensdag en vrijdag van 9-10.30 uur.
Het adres is Grote Markt 44 in Nieuwleusen.
Voor kinderkleding kan je terecht bij het ruilpunt kinderkleding Broekhuizen 2 in Dalfsen.
Sandra Groenhuis heeft vooral kleinere maten (tot 116). Zij kan gebeld worden voor een
afspraak op 06-23315757
Fietsen
Alle nieuwkomers kunnen bij De Fietserieje terecht om een gratis fiets op te halen. Ook
voor gratis reparatie kan men daar terecht. De Fietserieje is open op maandag 9 mei, 16
mei, 30 mei, 20 juni en de laatste keer voor de vakantie 4 juli, telkens van 19.00-21.00 uur.
Adres: Brethouwerstraat 19 Dalfsen (in het fietsenhok naast Het Kruispunt). Mocht er
tussendoor contact nodig zijn dan kan dat via Ruud Houweling
School
Kinderen 4-12
De officiële basisschool start op 30 mei in St Catent in Vilsteren. Na inschrijving bij de
gemeente zorgen zij dat de gasten een uitnodiging voor de school krijgen, waarmee zij
zich in kunnen schrijven. De gemeente zorgt voor vervoer naar St Catent als de tijd langer
dan 15 minuten is .
Na inschrijving vallen de kinderen onder de leerplichtwet. Belangrijk is dat mochten de
kinderen ziek zijn, zij de afmeldingsprocedure van de school volgen.
Jongeren 12-18
Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid over de startdatum van de ISK (Internationale
Schakel Klas) in Zwolle. De ISK streeft ernaar om binnenkort ook leerlingen uit Dalfsen toe
te laten, vanaf maandag 30 mei gaan zij starten met intakes van de jongeren tussen 13-16
jaar. Wanneer er gestart wordt is op dit moment nog niet duidelijk.
Momenteel is er intensief contact met de ISK en een school voor VO in Zwolle. Het doel is
zo spoedig mogelijk onderwijs aanbieden aan de doelgroep van 12-18 jaar. De signalen zijn

voorzichtig positief. Mocht dit alles toch mislukken dan overwegen wij zelf een alternatief
programma aan te bieden.
Zwemmen en zwemlessen.
Oekraïense gasten kunnen op het abonnement van hun gastgezin naar het zwembad in
Dalfsen en Nieuwleusen.
Op dit moment zijn er zwemlessen voor de kinderen tot 12 jaar gestart. Voor nieuwe
kinderen geldt een wachtlijst.
Dagbesteding
We werken aan plekken in Dalfsen waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten. Meer
informatie hierover wordt gedeeld op www.welkomindalfsen.nl en op onze
Facebookpagina. Op dit moment is op maandag tot en met donderdag ‘s morgens van 10
tot 12 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in het jongerencentrum van het Kruispunt.
Dezelfde locatie als waar tot 25 mei het onderwijs aan de kinderen gegeven werd. De
moeders kunnen met hun kinderen meereizen naar Vilsteren en kunnen daarna met de
bus terug naar Het Kruispunt.
Peuters
In zaal 12 van Het Kruispunt komt de peuteropvang, De Oekraïense moeders regelen dit
onderling.
Taalonderwijs volwassenen
De bibliotheek gaat bijeenkomsten organiseren voor de Oekraïense ouders om
Nederlands te leren. 2 oefenuurtjes per week op woensdag en donderdag van 13-14. Er zijn
een beperkt aan plaatsen beschikbaar. Opgave via de bibliotheek.
op www.oefenen.nl is een uitgebreide online omgeving te vinden met veel gratis
programma’s die je zelf kan volgen. Bijvoorbeeld het programma Taalklas.nl met
taaloefeningen die bestaan uit filmpjes, liedjes en opdrachten en het programma Station
Nederlands voor het oefenen van luistervaardigheid. Op www.NT2taalmenu.nl zijn
handige oefeningen op verschillende niveaus te vinden. In de meeste bibliotheken zijn
materialen beschikbaar om de Nederlandse taal te leren, bijvoorbeeld uit de serie van
Leeslicht. Voor volwassenen is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen een gratis online
cursus Nederlands beschikbaar gesteld;
Werken
Vanaf 1 april hebben werkgevers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig voor het aan
het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen.
In Zwolle is een uitzendbureau dat zich specialiseert in het aan het werk helpen van
gasten uit Oekraïne, zij hebben veel contact met lokale bedrijven in de omgeving.
https://heroyam.com/
●

●

Het leefgeld vervalt als iemand gaat werken, ook bij kleine verdiensten als een
krantenwijk. Gezinsleden die geen werk verrichten, houden wel het recht op
leefgeld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraïne/ondersteuni
ng-in-nederland/werk-en-inkomen
Verplichte zorgverzekering als je gaat werken, dan is er ook recht op zorgtoeslag.
Zie: Wanneer vluchtelingen uit Oekraïne gaan werken, moeten zij
vooralsnog een zorgverzekering afsluiten. Doen ze dit niet dan kan een boete
volgen. Zie ook de website van de Rijksoverheid: Zorg en ondersteuning voor
vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Medisch
Gasten kunnen gratis gebruik maken van medische zorg in Nederland (basispakket) Bij de
huisarts kunnen zij als gast worden ingeschreven op het moment dat medische zorg
vereist is. Zie
ttps://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraie
nse-vl
Kunnen gezinsleden van ontheemden die gaan werken (en een basis zorgverzekering
moeten afsluiten) op die polis worden meeverzekerd?
Het ministerie van VWS geeft aan dat gezinsleden van werkende ontheemden om
juridische redenen niet kunnen worden meeverzekerd op de basiszorgverzekering. De
werkende zelf is verplicht een zorgverzekering af te sluiten (ook als hij/zij niet fulltime
werkt) en kan zorgtoeslag aanvragen. De zorg voor gezinsleden blijft vallen onder de
subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, ook als het gaat om
minderjarige kinderen.
Tandarts
Kinderen kunnen gratis gebruik maken van de tandarts (zit in basispakket). Volwassenen
kunnen gratis naar een speciaal spreekuur op vrijdagmorgen bij de Samenwerkende
Tandartsen, Welsummerweg 19, 7722 RP Dalfsen (tel 0529-43447874)
Mentale gezondheid
Op 15 maart heeft Ingeborg Zweers (psychotherapeut) tijdens de informatiebijeenkomst
voor gastgezinnen waardevolle informatie gedeeld over het opvangen van mensen uit
stressvolle situaties. Deze avond is terug te kijken via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11037. Het belangrijkste dat je als gastgezin kunt
bieden is een veilige plek, stabiliteit en een luisterend oor (niet te veel vragen stellen). Voor
psychische klachten is de POH-GGZ (praktijkondersteuner) bij de huisarts het eerste
aanspreekpunt. Zo nodig kunnen zij een gast doorverwijzen naar de GGZ.
Mocht je als gastgezin twijfelen of willen sparren, dan mag je contact opnemen met
Ingeborg Zweers via info@ingeborgzweers.nl
Vaccinaties
Kinderen tot 18 jaar komen (kosteloos) in aanmerking voor vaccinaties volgens het
Nederlandse rijksvaccinatieprogramma. Zuigelingen die in Nederland verblijven hebben
tot de leeftijd van 6 maanden recht op een hielprik. (Ook dit is gratis). Voor vragen of het
maken van een afspraak kun je contact opnemen met GGD Ijsselland (afdeling
jeugdgezondheidszorg), 088-4430702 of neem contact op met het consultatiebureau in
de buurt waar je woont.
Corona
Indien jullie gasten nog niet gevaccineerd zijn, dan kun je via de GGD afspraken maken
voor de nodige vaccinaties.
Dieren
We zijn in contact met Diergeneeskundig Centrum Dalfsen
Dierenarts Dalfsen | Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen
(dierenartsencombinatie-vvtv.nl). Huisdieren moeten zo snel mogelijk gezien worden door
een dierenarts. Ze krijgen inentingen, worden gecheckt en gechipt en krijgen een
Europees paspoort. De kosten nemen dierenartsen zelf voor hun rekening.

Autoverzekering
Als de gasten met eigen auto komen is het een goed idee om te checken of de
verzekering ook dekking heeft in Europa, anders is er een oplossing via
Verzekeringsoplossing voor vluchtelingen uit Oekraïne (vereende.nl).
Vragen rond meegenomen auto’s uit Oekraïne
Op onderstaande link is meer informatie te vinden over als gasten met de auto uit
Oekraïne zijn gekomen. Verzekeren & Oekraïne (verzekeraars.nl)
Huidige informatie op deze link:
Wat gebeurt er als een voertuig uit Oekraïne schade rijdt in Nederland?
De Oekraïense WA-verzekeraar heeft een vertegenwoordiger (correspondent) in
Nederland aangesteld. Deze regelt de WA-schade door een Oekraïens voertuig én schiet
de schade voor. Als voorwaarde moet de Oekraïense WA-verzekeraar bevestigen dat er
een groene kaart is afgegeven en dat deze geldig is op de schadedatum. De Oekraïense
WA-verzekeraar betaalt de vertegenwoordiger vervolgens terug.
Wat gebeurt er als de Oekraïense verzekeraar niet kan betalen?
Wanneer de Oekraïense WA-verzekeraar niet terug kan betalen, of in het uiterste geval
failliet is, dan staat het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars garant.
Wie regelt WA-schade in gevallen waar geen 'correspondent' is aangesteld?
In gevallen waar geen correspondent is aangesteld, regelt het Nederlands Bureau de
WA-schade en schiet de schade voor. Daarbij moet worden aangetoond dat er een geldige
groene kaart is. Vervolgens verhaalt het Nederlands Bureau de schade weer op het
Oekraïens Bureau. Als dat laatste bureau vanwege de situatie (tijdelijk) niet kan
terugbetalen, dan is dat voor risico van het Nederlands Bureau. De benadeelde ondervindt
daar geen hinder van.
Wat gebeurt er met schade veroorzaakt door een onverzekerd Oekraïens voertuig?
In de hectiek kan het gebeuren dat de verzekeringscontrole bij een grensovergang
achterwege is gebleven en dat er een auto onverzekerd doorrijdt naar Nederland. In dat
geval staat het Waarborgfonds in voor vergoeding aan de benadeelde. Zij verhalen dit
vervolgens op de onverzekerde veroorzaker (en niet op het Oekraïens Bureau).
Wat gebeurt er als een Nederlands voertuig in Oekraïne schade rijdt?
Het kan voorkomen dat een Nederlands voertuig in Oekraïne schade rijdt. In dat geval zal
de schaderegeling met de benadeelde in gang worden gezet op voorwaarde dat een
geldige groene kaart aanwezig is.

