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Beste lezer, 
 
Voor u ligt de handleiding particuliere opvang van de gemeente Dordrecht. Dit document 
bevat informatie voor: 

o Oekraïense ontheemden die verblijven in de particuliere opvang  
o Inwoners van de gemeente Dordrecht die oekraine ontheemden opvangen in huis 

 
In dit document leest u de meest relevante informatie voor wanneer een Oekraïense 
ontheemde in een gastgezin verblijft. Omdat dit per gemeente kan verschillen is deze 
handleiding gericht op de ontheemden en gastgezinnen binnen de gemeente Dordrecht.  
 
In hoofdstuk 1 leest u de basisstappen doe moeten worden genomen wanneer de ontheemde 
in de opvang komt. Hoofdstuk twee gaat over de extra stappen die kunnen worden genomen 
na de basisstappen uit hoofdstuk 1. In hoofdstuk 3 leest u relevante informatie omtrent het 
verblijf in de gemeente Dordrecht. Ten slotte leest u in hoofdstuk 4 een overzicht van partijen 
die betrokken zijn bij de opvang van Oekraïense ontheemden in de gemeente Dordrecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Oekraïne Gemeente Dordrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschreven door: Jynthe Wijnsma  
Datum: 7 december 2022 
Plaats: Dordrecht  
Contactgegevens: jn.wijnsma@dordrecht.nl – 06 38912647 

mailto:jn.wijnsma@dordrecht.nl
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Hoofdstuk 1. Het basis stappenplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ontheemde wordt opgevangen door inwoner van Dordrecht  
2. Handleiding wordt ontvangen door de ontheemde of het gastgezin 

 
3. Ontheemde vraagt BRP-registratie aan (verplicht) 

 
Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. BRP staat 
voor Basisregistratie Personen en bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland1. 
Omdat alle Oekraïense ontheemden een tijdelijke bescherming hebben in Nederland willen 
alle gemeenten dat zij ook worden geregistreerd in de BRP.  
 
Voor de inschrijving in de BRP heeft de gemeente een internationaal Oekraïens paspoort van 
je nodig. Heb je dat niet? Dan vragen we om een certificaat van de Oekraïense ambassade in 
Den Haag. 
 
Bij voldoende aanmeldingen organiseert de gemeente een busrit naar de ambassade voor 
een certificaat. Wil je hiervan gebruikmaken? Meld u dan aan bij de gemeente Dordrecht 
door een e-mail aan oekraine@dordrecht.nl sturen.  

 
Als u naar de ambassade gaat voor een certificaat, moet u zich vooraf registreren. Vul 
daarvoor het online formulier in van de ambassade 2. U heeft ook een pasfoto nodig voor het 
certificaat. Die kunt u op onze kosten laten maken. Wilt u hiervan gebruikmaken? Meld u dan 
aan bij de Gemeente Dordrecht door een e-mail aan oekraine@dordrecht.nl sturen. 
 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp  
2 https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/gegevens-basisadministratie-personen
mailto:oekraine@dordrecht.nl
mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/
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Heeft u een internationaal Oekraïens paspoort? Of een certificaat van de ambassade? Op 
woensdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur zit de afdeling Burgerzaken op Crownpoint om 
de Oekraïense ontheemden in te schrijven. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
 

4. Ontheemde ontvangt BSN  
 

De ontheemde ontvangt binnen 2 tot 4 weken een bewijs van inschrijving in de 
basisregistratie van de gemeente. Hij/zij krijgt dan een zogenaamd Burgerservicenummer 
(BSN). Heb je een Burgerservicenummer en een bankrekening, dan kun je ook in Nederland 
werken3. Zie hiervoor de volgende stappen. 

 
5. Ontheemde vraagt bankrekening aan4 

 
Om leefgeld te ontvangen van de Nederlandse staat, moet u een Nederlandse bankrekening 
openen. Deze bankrekening kan u ook gebruiken om in winkels te betalen. En om uw salaris 
te ontvangen als u gaat werken. 
 
Om een Nederlandse bankrekening te openen, moet u: 

o zich hebben ingeschreven bij de gemeente 
o een Burgerservicenummer (BSN) hebben 
o of een geldig biometrisch paspoort 
o of een binnenlands paspoort /Cyrillisch paspoort in combinatie met een certificaat van 

de ambassade waarop jouw identiteit wordt bevestigd. 
o of een permanente verblijfsvergunning in de Oekraine ten tijde van het uitbreken van 

de oorlog op 24 februari 2022 in combinatie met een paspoort uit het land van 
herkomst.  

 
Wanneer u een bank kiest, hou dan rekening met een aantal punten. De banken hebben 
verschillende prijzen en tarieven voor het gebruik van de bankrekening. Niet elke bank vraagt 
hetzelfde soort identiteitsbewijs. De tijd tussen het aanvragen en in gebruik nemen van een 
bankrekening verschilt per bank. Wij raden dan ook aan om een bank te kiezen die past bij de 
mogelijkheden waarover de ontheemde beschikt. Voorbeelden van banken in Nederland zijn: 
Bunq, ABNAMRO, Rabobank, SNS en ING.  
 

6. Ontheemde vraagt leefgeld aan 
 

Als een ontheemde leefgeld krijgt, krijgt hij/zij geld van de gemeente. De ontheemde mag dit 
naar eigen wens spenderen. De hoogte van leefgeld kan per situatie verschillen. 
 
Leefgeld aanvragen kan op elke woensdag tussen 9 en 12 uur in het Stadskantoor van de 
gemeente Dordrecht. Voor aanmelding kan de ontheemde terecht op locatie: vergaderkamer 
1, stadskantoor (Spuiboulevard 300). Hij/zij hoeft zich niet te melden bij de balie. 
 
De eerste aanvraag leefgeld moet altijd gedaan worden bij het leefgeldteam. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden verwerkt door balie van een van de 

 
3 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/inschrijven/  
4 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/bankrekening/  

https://dordtvooroekraine.nl/welcome/inschrijven/
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/bankrekening/
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gemeenten of op het werkplein van de SDD. Bij toekenning van het leefgeld ontvangt elke 
ontheemde een toekenningsbrief vanuit de SDD. Hierin staat ook de meldingsplicht in het 
geval van werk of vertrek uit de opvanglocatie (zie hoofdstuk 3.3 en 3.4). 
 
Alle vragen over de leefgeldregeling, wanneer het geld wordt overgemaakt, het stopzetten of 
weer voortzetten van de leefgeldregeling kunnen aan het leefgeldteam worden gesteld.  
 
Dit heeft u nodig om leefgeld aan te kunnen vragen5: 

o Een biometrisch Oekraïens paspoort of een permanente verblijfsvergunning die geldig 
was ten tijde dat de oorlog uitbrak op 24 februari 2022,  

o een inschrijving in de basisregistratie (BRP) in Dordrecht en daarmee een BSN 
o een geldig IBAN bankrekeningnummer. Hier wordt het leefgeld op gestort.  

 
Let op: een aanvraag kan alleen worden afgehandeld indien de aanvrager zelf aanwezig is. 
Kinderen hoeven niet in persoon aanwezig te zijn. 
 
Het is belangrijk dat u langs komt voor het aanvragen van leefgeld indien u de eerdere 
stappen uit het proces heeft doorlopen. Als u (nog) geen BRP-registratie, BSN of 
rekeningnummer heeft kan de aanvraag voor het leefgeld niet worden gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld  

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld
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Hoofdstuk 2. Extra stappen 
Om het leven in Nederland voor de periode dat een ontheemde hier verblijft prettiger te 
maken zijn er verschillende extra stappen die hiervoor kunnen worden genomen. Een aantal 
hiervan doet u voor uzelf of uw gezin maar enkele zijn ook ter integratie met de gemeente 
Dordrecht. Zie in het schema hieronder wanneer u recht heeft op welke extra stappen in het 
basisproces. 

 

2.1 Werk6 
U mag als ontheemde werken in Nederland. Daarvoor is het wel nodig dat u zich heeft 
ingeschreven bij de gemeente. U krijgt binnen 2 tot 4 weken na inschrijving een BSN. Met het 
BSN kun u werk gaan zoeken. Wanneer u een BSN hebt, kun je een bankrekening aanvragen. 
U heeft een Nederlandse bankrekening nodig om te werken. 
 
Terwijl u wacht op uw Nederlandse bankrekening mag je u een verkennend gesprek over 
werken hebben met Kickstart Drechtsteden. Kickstart is een organisatie die Oekraïense 
ontheemden helpt bij het vinden van werk in Nederland. U moet dan al wel kunnen aantonen 
dat u de bankrekening hebt aangevraagd. Daarnaast is vanaf 1 november 2022 een sticker of 
O-document van de IND verplicht voor een vluchteling uit de Oekraïne in loondienst.   
 
Heeft u een BSN, een aanvraag voor een Nederlandse bankrekening en een sticker van de IND 
of O-document? Dan kunt u zich aanmelden voor een gesprek met Kickstart. Elke dinsdag, 
woensdag en donderdag is er tussen 9:00 en 12:00 een inloopspreekuur bij Baanbrekend 
Drechtsteden, Spuiboulevard 298. 
 
Indien de ontheemde gaat werken dan stopt het leefgeld voor de hem/haar. Is de ontheemde 
onderdeel van een gezin, dan stopt het leefgeld vanaf 1 februari 2023 ook voor het hele 

 
6 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/werken/  

https://dordtvooroekraine.nl/welcome/werken/
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gezin. De ontheemde moet werk melden bij het leefgeldteam of via de website van de SDD. 
Dit staat ook in de toekenningsbrief.  
 

2.2 Recreatie  
Gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat Oekraïense ontheemden participeren in de stad. 
Dit betekent dat ontheemden ook mogen deelnemen aan de recreatieve activiteiten en 
evenementen in de gemeente. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de inwoners van 
Dordrecht. Het is dus niet zo dat er versoepelingen gelden voor de ontheemden tenzij dit 
wordt aangegeven. De organisatie Dordt Voor Oekraine draagt een groot deel bij aan 
recreatie voor Oekraïense ontheemden. Zij organiseren activiteiten waarbij ook bewoners uit 
de particuliere opvang aan mogen deelnemen.  
 
Dordt voor Oekraïne heeft ook een Telegram-kanaal waarop recreatieve activiteiten met 
zowel ontheemden uit de GOO als POO worden gedeeld. Dit Telegram-kanaal heet ''Dordt 
voor Oekraïne''. 
 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de recreatiefaciliteiten of om deel te nemen aan de 
activiteiten die er georganiseerd worden in het Crownpoint? Geef dan uw naam en eventueel 
die van uw kinderen op via dit formulier. Let op: geef uw voor- en achternaam door zoals die 
op uw identiteitsbewijs staan. U kunt dan vanaf de maandag volgend op uw inschrijving 
gebruik maken van de recreatieve faciliteiten.  
 
De recreatieruimte is elke dag van 12.00 - 21.30 geopend. Kinderen onder de 12 hebben 
alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Als u naar Crownpoint komt kunt 
u zich melden bij de receptie met uw identiteitsbewijs; ook kinderen hebben een id-bewijs 
nodig.  
 
Aanmelden hiervoor kan via www.dordtvooroekraine.nl/recreatie 7 
 
Als inwoner van Dordrecht kunt u een Dordtpas aanvragen. Met de Dordtpas krijgen de 
gebruikers gratis toegang tot of een flinke korting op musea, sport, attracties, films, eten en 
meer. Vrijwilligers en gastgezinnen kunnen de Dordtpas aanvragen met 50% korting (€ 20,- in 
plaats van € 40,-). Net als alle andere Dordtse minima, mogen de Oekraïense minima de 
Dordtpas gratis in ontvangst nemen. Ook hier geldt dat de pas alleen beschikbaar is voor 
mensen die tot 140% van het minimumloon verdienen. Er is voor Oekraïners een formulier in 
hun taal opgesteld, waarmee de Dordtpas kan worden aangevraagd. Deze formulieren zijn 
ook beschikbaar voor Oekraïners die in gastgezinnen wonen. Naast het ingevulde formulier is 
ook een kopie van leefgeldbeschikking of loonstrook nodig om de Dordtpas aan te vragen. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met coördinator Dordt voor 
Oekraïne, Liya Umerova middels l.umerova@samendordt.nl.  
 

 
7 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/v
iewform  

http://www.dordtvooroekraine.nl/recreatie
mailto:l.umerova@samendordt.nl?subject=informatie%20Dordtpas
mailto:l.umerova@samendordt.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/viewform
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2.3 Onderwijs8 
Ondanks dat het verblijf van de ontheemden in Nederland tijdelijk is, zijn minderjarigen wel 
leerplichting. Dit betekent dat kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, 
naar school moeten9. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten 
volgen.   
 
Leeftijd 0 – 4 jaar 
Kinderen in de particuliere opvang kunnen naar een kinderopvanglocatie bij hen in de buurt. 
Dit dient zelf te worden bekostigd. 
 
Leeftijd 4 – 5 jaar 
Kleuters mogen naar de basisschool in de buurt van hun verblijfslocatie. 
 
Leeftijd 6 – 12 jaar 
Kindercampus ISK Mondriaan vangt nieuwkomers op in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Ieder kind 
heeft recht op onderwijs en is welkom. De kinderen zitten in internationale schakelklassen 
met gemengde leeftijdsgroepen met kinderen van verschillende nationaliteiten.  
 
Wilt u een afspraak maken om uw kind aan te melden bij ISK Mondriaan of heeft u behoefte 
aan een intakegesprek? Bel dan naar: +31 (0)78 613 0936 of mail 
naar: info.mondriaan@opod.nl. 
 
Geef bij het maken van de afspraak de naam en geboortedatum van je kind door. Graag ook 
uw naam en telefoonnummer. U wordt dan gebeld om een afspraak te maken voor de intake. 
Intakegesprekken zijn op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en 
donderdagochtend. 
 
Voor de intake is nodig: 

o het paspoort of ID-kaart van uw kind en van u 
o het BSN-nummer (als dat mogelijk is) 
o het BSN-nummer en overige gegevens kunt u ook later aanvullen. 

 
Tijdens het intakegesprek is het belangrijk dat de communicatie goed plaatsvindt. Zorg 
hierom dat er juist kan worden vertaald door bijvoorbeeld een lid van het gastgezin of tolk. 
Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.  
 
Leeftijd 12 – 18 jaar 
Leerlingen tussen 12 en 18 jaar mogen naar de internationale schakelklas van het Stedelijk 
Dalton Lyceum (ISK Dalton). Enerzijds worden deze leerlingen voorbereid om binnen twee 
jaar in te stromen in het Nederlandse onderwijssysteem (op het hoogst mogelijke niveau). 
Anderzijds proberen we zo mogelijk het Oekraïense curriculum voort te zetten. Het volgen 
van 'Zoom'-lessen is slechts voor enkele vakken mogelijk en alleen voor leerlingen van groep 
10 of 11. 
 

 
8 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/onderwijs/  
9 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen  

mailto:info.mondriaan@opod.nl
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen
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De afdeling is gehuisvest in een apart gebouw aan de Wielingenstraat in Dordrecht. 
Leerlingen krijgen les in Nederlands als tweede taal en enkele andere vakken. Alle vakken, 
behalve Nederlands, worden gegeven door Oekraïense docenten die zoveel mogelijk de 
Oekraïense methoden volgen. 
 
Als u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken, kunt u een mail sturen (in het 
Nederlands, Engels of Oekraïens) naar de teamleider, mevrouw O. Oliinyk: o.oliinyk@dalton-
dordrecht.nl.10 
 
MBO en HBO 
Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen hun studie vervolgen via zelfstudie en online 
onderwijs. Deze leerlingen mogen op eigen initiatief contact zoeken met hogescholen of 
universiteiten. 
 
Volwasseneducatie 
Wilt u de Nederlandse taal leren? Bijvoorbeeld om u verstaanbaar te maken. Of om te kunnen 
werken. Dat kan in Dordrecht op verschillende plekken. Het Taalpunt kan u daarover 
adviseren. U bent welkom bij het Taalpunt: iedere vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur in de 
stadsbibliotheek, Groenmarkt 153 Dordrecht 
 
Bibliotheek 
In de bibliotheek bent u altijd welkom. Iedereen mag hier komen, zitten, lezen of wat praten. 
U hoeft daarvoor geen lid te zijn. De Wi-Fi en computers zijn gratis te gebruiken. In de 
bibliotheek zijn bladen, kranten en boeken in veel talen. 
 
Stadsbibliotheek: Groenmarkt 153 Dordrecht 
Maandag: 13.00 – 17.00 uur 
Dinsdag: 09.30 – 17.00 uur 
Woensdag: 09.30 – 17.00 uur 
Donderdag: 09.30 – 20.00 uur 
Vrijdag: 09.30 – 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur 
Zondag: gesloten 

 

2.6 Zorg  
De zorg voor Oekraïense ontheemden die verblijven in Nederland wordt tot op zekere hoogte 
betaald. RMO staat voor Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden11. 
 
De RMO dekt alle zorg uit het basispakket, maar heeft ook meerdere uitbreidingen. Onder het 
basispakket vallen bijvoorbeeld de kosten voor de zorg van de huisarts of het ziekenhuis. De 
RMO vergoedt ook deze zorg12: 

o mondzorg bij acute pijnklachten tot 250 euro 
o brillen en gehoorapparaten (met toestemming) 

 
10 https://www.dalton-dordrecht.nl/isk-informatie-oekraine  
11 https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners  
12 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/zorgkosten/  

mailto:o.oliinyk@dalton-dordrecht.nl
mailto:o.oliinyk@dalton-dordrecht.nl
https://www.dalton-dordrecht.nl/isk-informatie-oekraine
https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/zorgkosten/
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o specifieke medicijnen 
o anticonceptie 
o abortuszorg 

 
Uw zorgkosten kunnen op de volgende twee manieren worden bekostigd.  
 
1. Heeft u een paspoort en een Burgerservicenummer, dan laat u dit zien als je zorg nodig 
hebt. De kosten worden dan betaald uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne 
(RMO). U hoeft hiervoor zelf niets te doen en niets te betalen. 
 
2. Heeft u (nog) geen paspoort of Burgerservicenummer, dan betaalt het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) de zorgkosten. Ook dan hoeft u niets te doen of te betalen. 
De zorgverleners in Nederland declareren je zorgkosten bij de juiste organisatie. U betaalt de 
zorgkosten dus niet zelf. Doet u dit wel? Dan kunt u deze kosten niet meer terugkrijgen. 
 
Enige uitzondering is de mondzorg. Sommige tandartsen in Dordrecht vragen u om kosten 
eerst te betalen waarnaar uw deze kan laten bekostigen door de gemeente.  
 
Op de website https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners staat alle informatie die u moet 
weten over de zorgkosten binnen RMO. 
 
Zorgkosten die buiten RMO vallen en noodzakelijk zijn voor welzijn kunnen worden 
aangevraagd via oekraine@dordrecht.nl waarnaar ze worden beoordeeld. Dit geeft géén 
zekerheid op bekostiging. Beschrijf uw zaak zo duidelijk mogelijk zodat de gemeente 
Dordrecht het gelijk in behandeling kunnen nemen een geen extra vragen hoeven te stellen. 
 
Ontheemden van 0-18 jaar kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de 
regionale GGD of JGZ organisatie. JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor deze 
kinderen. De JGZ probeert de kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk in beeld te hebben en zet 
in op screenings op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied. De JGZ-professionals 
beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en kunnen direct de juiste zorg of 
hulp en verwijst als dat nodig is, door naar collega’s zoals de huisarts en tweedelijns zorg. Ook 
geeft jeugdgezondheidszorg vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert 
neonatale screenings uit (hielprik en gehoorscreening), volgt de groei, de gezondheid en 
ontwikkeling van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne kinderen tot 18 jaar. Ontheemden 
kunnen in Nederland kosteloos van de jeugdgezondheidszorg gebruikmaken. Een landelijk 
overzicht van JGZ-locaties staat op Zorgkaart Nederland13. 
 

2.7 VluchtelingenWerk 
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de 
belangen van vluchtelingen en ontheemden. Zij zetten zich met vrijwilligers en 
beroepskrachten in voor de belangen en bescherming van vluchtelingen. VluchtelingenWerk 
is geen onderdeel van de gemeente. Door middel van inloopspreekuren geven zij informatie 
en antwoorden over maatschappelijke en juridische vragen in de breedste zin van het woord.  

 
13 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  

https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
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De ontheemde kan dus terecht bij de gemeente én bij VluchtelingenWerk. De belangrijkste 
verschillen is dat VluchtelingenWerk op locatie werkt waardoor de ontheemde direct contact 
heeft en dat VluchtelingenWerk onafhankelijk is.  
 
VluchtelingenWerk heeft een inloopspreekuur in CrownPoint (Spuiboulevard 348). Een 
afspraak maken is niet nodig. Tolken zijn aanwezig. Vluchtelingenwerk is ook te bereiken via 
oekraïne-dordrecht@vluchtelingenwerk.nl. 
 
De spreekuurtijden: 
Maandag: 16:30u - 19.30u 
Dinsdag: 09.00u - 12.00u 
Donderdag: 09.00u - 12.00u 
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Hoofdstuk 3. Relevante informatie   

3.1 Verschil GOO en POO 
GOO staat voor Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Oekraïense ontheemden verblijven dan in 
woonruimte die is gefaciliteerd door de gemeente. In Dordrecht wordt dit gedaan op twee 
locaties. Op deze locaties hebben ontheemden een eigen of gedeelde kamer en wonen ze 
met meerdere mensen op een verdieping. Zo'n locatie wordt bestuurd door het 
locatiemanagement wat bestaat uit locatiemanagers en vloercoördinatoren.  
 
POO staat voor Particuliere Opvang Oekraïners en gaat over de Oekraïense ontheemden die 
verblijven bij inwoners thuis, oftewel een gastgezin. In dit geval wonen de ontheemden bij 
een gezin in en is er dus geen sprake van een locatiemanagement. Voor vragen kan de 
ontheemde terecht bij leden van het gastgezin óf bij Gemeente Dordrecht.  
 

3.2 Communicatie met de gemeente 

Om contact te houden met Gemeente Dordrecht is het belangrijk dat 
we op de hoogte zijn van een actief mailadres van de ontheemde. 
Geef dit alstublieft zo spoedig mogelijk na aankomst door aan 
oekraine@dordrecht.nl.  
 
Voor zowel formele als informele zaken kan een ontheemde of lid van 
het gastgezin zich aansluiten bij de Telegram groep voor particuliere 
opvang in de gemeente Dordrecht. Om lid te worden van dit kanaal ja 
de QR-code gescand worden. 
 

3.3 Plicht van melden  

Gemeente Dordrecht wil alle wijzigingen omtrent wonen en leefgeld graag bijhouden. Hierom 
attenderen we ontheemden erop dat zij verplicht zijn bepaalde wijzigingen door te geven. 
Deze wijzigingen zijn: 

o verhuizen van POO naar GOO → burgerzaken elke woensdag 9.00-12.00 Crownpoint 
o verhuizen naar ander POO adres → burgerzaken elke woensdag 9.00-12.00 

Crownpoint 
o terug naar Oekraine → burgerzaken elke woensdag 9.00-12.00 Crownpoint  
o indiensttreding bij werkgever (als de ontheemde werkt heeft hij/zij geen recht op 

leefgeld) → leefgeldteam (elke woensdag 9:00-12:00 op stadskantoor) 
o uitdiensttreding (als ontheemde niet meer werkzaam is bij een werkgever heeft hij/zij 

wel weer recht op leefgeld) →  leefgeldteam (elke woensdag 9:00-12:00 op 
stadskantoor) 

 

3.4 Uit de opvang 
Als het verblijf in de particuliere opvang eindigt, dan kan de vluchteling uit Oekraïne kiezen 
uit14:  
1. Een andere particuliere opvangplek  

 
14 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  

mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
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2. Een plek binnen de gemeentelijke opvang (GOO)  
3. Een terugkeer naar Oekraïne of land van herkomst 
 
Hieronder leest u per mogelijkheid van vertrek wat opties zijn en aan wie u wijziging moet 
doorgeven.  
 
Een andere particuliere opvangplek  
Optie 1: de ontheemde kan op eigen initiatief een ander gastgezin vinden en bij hen 
verblijven.  
Optie 2: via RefugeeHomeNL kan de ontheemde zich aanmelden indien hij/zij zoekende is 
naar een nieuw gastgezin. Gastgezinnen melden zich ook aan bij RefugeeHomeNL waardoor 
een connectie kan worden gemaakt.  
Let op: beide opties kunnen lang duren, dus begin op tijd met het zoeken naar nieuwe 
woonruimte binnen de particuliere opvang.  
 
Bij beide opties dient indien een verhuizing/adreswijziging een melding worden gemaakt bij 
burgerzaken: elke woensdag 9.00-12.00 Crownpoint. 
 
Een plek binnen de gemeentelijke opvang (GOO)  
Indien de ontheemde van de POO naar de GOO wilt moet hij/zij de volgende stappen 
doorlopen. De ontheemde meldt zich bij de crisisnoodopvang Oekraine. Het adres is: 
Spuiboulevard 314. Vanuit deze locatie wordt contact opgenomen met de Veiligheidsregio die 
verantwoordelijk is voor het verspreiden van ontheemden. Zij houden de beschikbaarheid van 
GOO locaties bij en kijken waar de ontheemde kan worden geplaatst. Via deze route is een 
plek in de GOO niet gegarandeerd. Tevens kan er geen voorkeur worden opgegeven voor 
stad, dorp of gemeente. Er wordt gekeken naar beschikbaarheid binnen een grote regio.  
 
De ontheemde dient indien een verhuizing/adreswijziging een melding te maken bij 
burgerzaken: elke woensdag 9.00-12.00 Crownpoint. 
 
Een terugkeer naar Oekraïne of land van herkomst 
De ontheemde heeft het recht om terug te keren naar Oekraïne of land van herkomst. Wel 
wil Gemeente Dordrecht attenderen op dat u dan geen rechten meer hebt binnen de 
gemeente. 
 
De ontheemde dient een melding te maken door dit te mailen aan: oekriane@dordrecht.nl  
 
Bij een overlijdensgeval dient een melding te worden gemaakt door een lid van het gastgezin 
aan de gemeente via oekriane@dordrecht.nl. 
 

3.5 Huisdieren15 
De EU heeft, vanwege de noodsituatie in Oekraïne, besloten om flexibel om te gaan met de 
invoereisen voor huisdieren. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met 
hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen. 

 
15 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-voor-vluchtelingen-met-hun-huisdier  

mailto:oekriane@dordrecht.nl
mailto:oekriane@dordrecht.nl
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-voor-vluchtelingen-met-hun-huisdier
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Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen de gevaarlijke 
ziekte rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen. Hou daarom uw dier in thuisquarantaine. 
 
Of huisdieren van Oekraïense ontheemden mee mogen in het gastgezin hangt af van de het 
gastgezin. Wij adviseren om dit onderling te regelen. De gemeente is niet verantwoordelijk 
voor de huisdieren die meereizen met de ontheemden. Volg het onderstaande stappenplan 
indien het plan is om het huisdier in het gastgezin te houden. 

1. Neem vooraf contact met de NVWA op. 
2. Ga na aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar een dierenarts. Deze dierenarts 

chipt, maakt een Europees paspoort aan en vaccineert uw huisdier tegen rabiës als dit 
nog niet is gedaan. Daarnaast doet de dierenarts 30 dagen na de vaccinatie een 
bloedtest (titerbepaling) om te bepalen of de vaccinatie tegen rabiës werkt. Maak 
daarom ook een vervolgafspraak bij een dierenarts, 30 dagen na vaccinatie. 

3. Zorg dat het dier, tot de uitslag van de bloedtest goed is, in thuisquarantaine 
gehouden wordt. 

4. Ook is het advies om tot 3 maanden na de goede uitslag op de bloedtest, het contact 
met andere mensen en dieren te beperken. 

5. Is het door omstandigheden niet gelukt om de dierenarts te bezoeken? Doe dit 
alsnog! 
 

Hulpvoordierenuitoekraine.nl16 ondersteunt bij het betalen van de kosten voor bijvoorbeeld 
het chippen, aanmaken van een paspoort, de vaccinatie en de bloedtest. Deze kosten 
worden rechtstreeks aan de dierenarts vergoed. In deze eerste maanden kan een van 
de inspecteurs van de NVWA bij u langskomen voor controle en advies. 
 

3.6 Openbaar vervoer17 

In het algemeen heb je een OV-chipkaart nodig om met het openbaar vervoer te reizen. Maar 
er zijn speciale regelingen voor Oekraïense vluchtelingen: 

o Bij aankomst in Nederland is het openbaar vervoer naar je logeer- of opvangadres 
gratis. Je hebt dan alleen een Oekraïens identiteitsbewijs nodig. 

o Dat geldt ook voor alle regionale en lokale vervoerders. 
o Bij de servicebalie van de Nederlandse Spoorwegen (NS) kun je een gratis dagkaart 

ophalen. Je hebt daarvoor nodig: je Oekraïense identiteitsbewijs en een Duits, 
Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur. 

o Zijn de toegangspoortjes op een station gesloten? Meld je dan ook bij de servicebalie. 
 
Met de OV-chipkaart kan je met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. Je kunt de 
OV-chipkaart kopen op stations en in verschillende winkels en supermarkten. Ook online kun 
je een OV-chipkaart aanvragen. Als je een OV-chipkaart hebt, kun je er saldo op zetten. 
Hiermee kun je bij elke vervoerder in- en uitchecken. Meer informatie is te vinden op 
www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart.htm 
 
Als je in Nederland met het openbaar vervoer reist, moet je altijd aan het begin en einde van 
je reis je OV-chipkaart scannen. Hiervoor staan bij de haltes of in het vervoersmiddel scanners 

 
16 https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/  
17 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/ov/  

https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart.htm
https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/ov/
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voor OV-chipkaarten. Zo wordt het saldo van de kaart automatisch afgeschreven voor deze 
reis. Op de website van 9292 kun je uitzoeken hoe je op je bestemming komt. Vul je huidige 
locatie en gewenste bestemming in. De app laat je zien welke bus, tram, of trein je moet 
nemen. Meer informatie is te vinden op https://9292.nl/en 18 
 

3.7 Wonen en huren19 
Als een gastgezin een deel van de woning beschikbaar stelt aan ontheemden uit Oekraïne, 
bijvoorbeeld één of twee kamers, of als een particulier een woning gratis beschikbaar stelt 
aan ontheemden dan is er geen sprake van verhuur maar bruikleen. In dit geval betaalt de 
ontheemde geen huur voor het gebruik van (een deel van) de woning. In dit geval gelden de 
(dwingendrechtelijke) huurregels voor woonruimte niet. Er kan wel een bijdrage in de kosten 
voor gas, licht en water worden gevraagd. Dat moet dan wel een redelijke bijdrage zijn, niet 
zo’n hoog bedrag dat de bewoners geen kosten meer hebben voor gas, licht en water of er 
zelfs winst uit halen; want dan wordt dat gezien als verkapte huurprijs. Het is aan het 
gastgezin en de vluchteling uit Oekraïne om hier gezamenlijk afspraken over te maken en te 
bespreken of deze bij zal dragen aan deze kosten als ook wat de hoogte van de bijdrage van 
hem/haar is. Deze vrijwillige bijdrage kan nooit meer zijn dan de wooncomponent van het 
leefgeld. 
 
Indien een ontheemde een woning of appartement zelfstandig huurt, dan gelden de regels 
voor huurbescherming20. Indien hij/zij een tijdelijk huurcontract heeft dan heeft hij geen recht 
op huurbescherming. Dit geldt voor tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar voor 
zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) of van maximaal 5 jaar. Voor 
kamers eindigt de huur op de afgesproken einddatum, mits de verhuurder de huurder binnen 
één en drie maanden vóór de afgesproken einddatum schriftelijk informeert dat de huur op 
die afgesproken einddatum eindigt. Verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten echter niet 
tussentijds opzeggen (huurders wel). 
 

3.8 Verzekeringen  
In veel gevallen zijn ontheemden meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van het 
gasthuishouden. Zij worden dan door de verzekeraar beschouwd als logé. Voor schade 
toegebracht aan de woning en/of inboedel van het gasthuishouden dient ook in eerste 
instantie op de eigen woonhuis- en/of inboedelverzekering geclaimd te worden. De 
verzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat dit geen 
gevolgen heeft voor de premie. Indien de Aansprakelijkheidsverzekering, 
woonhuisverzekering of inboedelverzekering (afhankelijk van de veroorzaakte schade) van 
het gasthuishouden geen dekking biedt, kan na schade een claim worden ingediend via de 
gemeente. Op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne is elke gemeente 
verplicht een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid af te 
sluiten voor vluchtelingen uit Oekraïne in de particuliere opvang. Op welke manier dit precies 
geregeld is, hangt af van de verzekeraar waarmee de gemeente afspraken heeft (en uiteraard 
de bijbehorende polisvoorwaarden). 

 
18 https://9292.nl/en  
19 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  
20 https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/kamers/huurbescherming  

https://9292.nl/en
https://9292.nl/en
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/kamers/huurbescherming
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Hoofdstuk 4. Partijen  
Gemeente Dordrecht21 
Nederland is verdeeld in gemeentes. Elke gemeente heeft de opdracht gekregen om 
Oekraïense ontheemden op te vangen. Veel regels voor de ontheemden zijn in elke gemeente 
hetzelfde maar omdat elke gemeente verschillend is kunnen bepaalde regels ook anders zijn. 
Deze handleiding is geschreven voor Oekraïense ontheemden en gastgezinnen uit de 
gemeente Dordrecht. Dit betekent dat deze handleiding alleen is bestemd voor hen en niet 
voor ontheemden uit andere gemeenten. Als u een ontheemde bent in een gastgezin uit een 
andere gemeente is het verstandig om bij uw eigen gemeente informatie op te vragen.  
 
Sociale Dienst Drechtsteden22 
De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is verantwoordelijk voor het uitbetalen van het leefgeld 
van de Oekraïense ontheemden die verblijven in (onder andere) de gemeente Dordrecht.  
 
Burgerzaken  
Burgerzaken is een afdeling die voor één of meerdere gemeentes zorgt voor de registratie van 
de inwoners in die gemeente of gemeentes. Medewerkers van burgerzaken zorgen ervoor dat 
een ontheemde wordt geregisterd waardoor hij/zij rechten in de gemeente krijgt.  
 
Vluchtelingenwerk23 
Vluchtelingenwerk is een organisatie die informatie verstrekt aan Oekraïense ontheemden. Bij 
hen kan je terecht met alle vragen omtrent het verblijf in Nederland. Vluchtelingenwerk is 
niet hetzelfde als de gemeente. Hierdoor geven zij onafhankelijk advies aan ontheemden. 
Vluchtelingenwerk is aanwezig op de opvanglocatie Crownpoint 
 
Kickstart24 
Kickstart is de organisatie die Oekraïense ontheemden helpt bij het vinden van werk en ze 
bijstaat in het proces wat hieraan vooraf gaat.  
 
Dordt Voor Oekraine25 
De organisatie Dordt Voor Oekraine verzorgt recreatieve activiteiten voor de Oekraïense 
ontheemden in de gemeente Dordrecht.  
 
Veiligheidsregio26 
Er zitten meerdere gemeentes in een Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk 
voor het verspreiden van de Oekraïense ontheemden.  
 
RefugeeHomeNL27 
Dit is de organisatie die matches maakt tussen gastgezinnen en Oekraïense ontheemden. 
Zowel Oekraïners als inwoners van een gemeente kunnen zich hier aanmelden waarnaar ze 

 
21 https://cms.dordrecht.nl/  
22 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/  
23 https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen  
24 https://kickstartdrechtsteden.nl/  
25 https://dordtvooroekraine.nl/  
26 https://www.zhzveilig.nl/  
27 https://www.rhnl.nl/nl/  

https://cms.dordrecht.nl/
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
https://kickstartdrechtsteden.nl/
https://dordtvooroekraine.nl/
https://www.zhzveilig.nl/
https://www.rhnl.nl/nl/
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met elkaar in contact worden gebracht. RefugeeHomeNL zorgt voor verblijf van 3 maanden 
met eventuele verlenging van nog 3 maanden. Overigens mag de ontheemde ook op eigen 
initiatief een gastgezin zoeken zolang u dit maar doorgeeft aan Gemeente Dordrecht.  
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Dit is het einde van deze handleiding. Gemeente Dordrecht hoopt u middels de handleiding te 
hebben geïnformeerd betreffende de meest relevante zaken omtrent uw verblijf en vertrek. 
Indien de ontheemde of het gastgezin meer vragen heeft willen we uw vragen om deze te 
stellen via oekriane@dordrecht.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Oekraïne Gemeente Dordrecht  

mailto:oekriane@dordrecht.nl

