
Bijeenkomst: Informatieavond gastgezinnen Oekraïne  
Datum: Donderdag 7 april 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Houten 
 
Aanwezig inwoners van Houten die gastgezin zijn, potentiële gastgezinnen, vertegenwoordigers van 
Houten voor Houten, Van Houten &Co, burgemeester Gilbert Isabella, medewerkers gemeente 
Houten. 
 
Welkom door burgemeester Gilbert Isabella. Hij spreekt zijn dankbaarheid en trots uit over de inzet 
van de aanwezigen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De burgemeester geeft aan blij de zijn met de 
grote opkomst vanavond; we voelen ons een met Oekraïne. Veel mensen hebben hun huis al 
opengesteld, de burgemeester heeft inmiddels ook een gastgezin bezocht en was onder de indruk.  
 
Hij begrijpt dat je huis voor langere tijd open stellen voor vluchtelingen uit een oorlogsgebied moeilijk 
kan zijn en dat het soms niet meer gaat. We respecteren dat en helpen daarbij. Hij bedankt ook de 
groep Houten voor Houten (met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, kerken en gemeente) voor 
de goede samenwerking. Iedereen is nodig deze zware periode; we doen het met elkaar.  
 
Presentatie over matching, verplaatsing, verzekering, leefgeld, zorg , onderwijs en werk (zie bijlage 
voor de presentatie). 
 
Vragen en antwoorden 
 
Vraag: Ik vang al Oekraïners op maar heb geen VOG aangevraagd. 
Antwoord: Iedereen die op eigen initiatief Oekraïners opvangt, wordt verzocht dit te melden bij de 
gemeente en bij Takecarebnb (voor zover nog niet gedaan). Dit heeft te maken met de eisen van de 
verzekeringsmaatschappijen en met afgifte van VOG. Dit loopt via Takecarebenb. Dit geldt ook als u 
familieleden in huis heeft. U kunt dit ook navragen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Aanvraag 
van VOG loopt via Takecarebenb.  
 
Vraag : Waarom gaat de wooncomponent van het leefgeld naar gastgezinnen? 
Antwoord: Anders dan de landelijke regeling heeft de gemeente Houten ervoor gekozen de 
wooncomponent eenmalig direct over maken naar de gastgezinnen, om hen sneller te compenseren 
voor de extra kosten die ze maken. Daarna wordt het wel overgemaakt naar de vluchting.  
NB Wij hebben zoveel mogelijk mensen die al gastgezin zijn een brief hierover gestuurd. Mocht u 
deze niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op via Oekraine@houten.nl. 
 
Vraag: Bij welke bank kunnen Oekraïners een bankrekening openen? 
Antwoord: Dat is afhankelijk van het paspoort. De Rabobank accepteert alleen biometrische 
(internationale Oekraïense ) paspoort. Dit geldt ook voor de SNS-bank in Houten. Bij de ING kan men 
wel terecht met een nationaal Oekraïens paspoort. ING heeft momenteel geen kantoor in Houten. 
 
Vraag: Hoe is het leefgeld opgebouwd?  
Antwoord: Het Rijk heeft de bedragen voor leefgeld en ook de wooncomponent vastgesteld. Er is 
hierbij een verschil of de inwoner in een gemeentelijke opvang of in een particuliere opvang verblijft.  
Gastgezinnen en vluchtelingen moeten zelf afspraken maken over een financiële bijdrage. In de brief 
over leefgeld wordt hierover uitleg gegeven, zodat er een gesprek kan worden gevoerd over een 
tegemoetkoming in de kosten. Deze brief komt in het Nederlands en in het Oekraïens (Cyrillisch).  
 
Vraag: Er worden bij mij in huis bijna vluchtelingen geplaatst via Takecarebenb, maar ik heb nog geen 
VOG aangevraagd. 
Antwoord: Dit komt via Takecarebenb nog aan de orde. 
 
Vraag: Naar welke huisarts kunnen de Oekraïners gaan? 
Antwoord: De Oekraïners die momenteel bij Van der Valk verblijven kunnen naar een willekeurige 
praktijk in Houten. Oekraïners die al in een gastgezin verblijven, willen we vragen zich in schrijven bij 
de praktijk waar ook het gastgezin naar toe gaat. Dit is belangrijk om de zorg over Houten te 
verspreiden. Deze afspraken zijn gemaakt met de huisartsen in Houten. Als het gastgezin geen 
huisarts heeft in Houten, maar in een andere gemeente, kan er contact gezocht worden met een 
praktijk in Houten. 
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Vraag: Hoe zit het met tandartszorg? 
Antwoord: Mondzorg die in het basispakket zit van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed via het 
CAK. Over de mondzorg die buiten het basispakket valt van de Zorgverzekeringswet zijn nog geen 
landelijke afspraken gemaakt.  
 
Vraag: Wat als een kind motorische problemen heeft en fysiotherapie nodig heeft?  
Antwoord: Indien nodig zal de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) verwijzen. We verwachten hier geen 
problemen mee. 
 
Vraag: Blijven kinderen op de school waar ze nu zitten als ze verhuizen binnen Houten? 
Antwoord: Het is wenselijk dat ze op de school blijven waar ze starten. Dit voor de continuïteit. Maar 
het kan dat we in een enkel geval maatwerk moeten leveren. 
 
Vraag: Waarom worden de basisschoolkinderen verdeeld over de scholen in Houten en gaan ze niet 
naar een gezamenlijke klas? 
Antwoord: Het gaat nu om 15 kinderen. In Houten is er daarom voor gekozen om het op deze manier 
vorm te geven. We blijven tot augustus monitoren of dit goed werkt. Maar er wordt ook gekeken naar 
centralisatie. 
 
Vraag: Een kind (12+) in ons gastgezin volgt online les via zijn school in Oekraïne. Kan dat? 
Antwoord: Het is indrukwekkend dat dit nog kan. Maar het is wel wenselijk dat hij ook ingeschreven 
wordt bij Ithaka in Utrecht als het gaat om voortgezet onderwijs. Daar kan gekeken worden wat voor 
maatwerk er geboden kan worden en of er een aangepast programma gevolgd kan worden, zodat er 
toch nog gedeeltelijk online les kan worden gevolgd. Belangrijk om dus in gesprek te gaan met Ithaka 
hierover. Daar zitten overigens meerdere kinderen uit Oekraïne uit de regio Utrecht.   
 
Vraag: Wie vergoed de kosten voor vervoer naar Ithaka in Utrecht.  
Antwoord: Wij gaan dit verder uitzoeken en komen hier nog op terug (mede ook afhankelijk van 
nadere landelijk afspraken).  
NB Met de bus kan (met een Oekraïens paspoort) nog gratis gereisd worden. Met de trein niet. 
 
Vraag: We willen graag dat de Oekraïense kinderen die bij ons verblijven naar dezelfde school gaan 
als onze eigen kinderen. Kan dat? 
Antwoord: Bij de intake met de coördinator (die er per kwadrant is aangewezen) kan dit besproken 
worden en dit als voorkeur aangeven. 
 
Vraag: Hoelang blijven de kinderen bij Ithaka? 
Antwoord: De bedoeling van Ithaka is dat leerlingen instromen in het reguliere voortgezet onderwijs. 
Omdat het niet duidelijk is hoe lang de Oekraïense kinderen in Nederland blijven, kijken we ook naar 
de lange termijn. 
 
Vraag: Wat als er behoefte is aan speciaal onderwijs? 
Antwoord: De toelating voor het speciaal onderwijs is anders dan bij regulier onderwijs. Dit is echt 
maatwerk. Neem contact op met de gemeente in dit geval. Als het goed is kennen we deze kinderen. 
NB extra informatie: voor het voortgezet onderwijs open deze lijnen via Ithaka.  
 
Vraag: Hoe snel kunnen Oekraïners aan het werk? 
Antwoord: Zodra er een BSN-nummer is dan kan dit. Ook is het noodzakelijk dat een bankrekening 
geopend wordt.  
 
Vraag: Loopt de leefgeldregeling nog door als men aan het werk is? 
Antwoord: Nee, deze regeling vervalt dan. Dit is rijksbeleid. 
 
Vraag: Wanneer neemt de contactpersoon contact op met het gastgezin? 
Antwoord: Deze week zijn er koppelingen gemaakt. Uw gegevens moeten dan wel gemeld zijn bij de 
gemeente Houten (via Oekraine@houten.nl). 
 
Vraag: Wat voor ondersteuning biedt de contactpersoon? 
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Antwoord: Dat is per gezin wisselend. Dit kunnen vooral praktisch zaken zijn en is ook afhankelijk 
van de ondersteuning die het gastgezin kan bieden aan de vluchteling. Via de contactpersoon 
ontvangen de gastgezinnen een handboek waarin allerlei informatie staat. Ook met informatie wat er 
wanneer moet gebeuren m.b.t. melden gemeente, school etc. Mocht u deze  
 
Vraag: Biedt de contactpersoon ook continuïteit als het gastgezin met vakantie is? 
Antwoord: Dit wordt nog nagevraagd.  
 
 
Vraag: Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen bij een gastgezin? 
Antwoord: Om rust en continuïteit te bieden heeft het de sterke voorkeur dat gastgezinnen minimaal 
3 maanden beschikbaar zijn. Maar ook aanbod voor kortere periode kan gemeld worden bij de 
gemeente. We weten niet hoe de oorlog verloopt. Het kan zijn dat aanbod van minder dan drie 
maanden toch nodig is. Het heeft echter niet onze voorkeur. 
 
Vraag: Vanuit kostenoogpunt heeft één volwassene uit een gezin een bankrekening geopend. 
Meerderjarig kind niet. Geeft dit problemen bij uitbetaling van het leefgeld? 
Antwoord: Dit wordt nog nagevraagd, naar verwachting niet. 
 
Vraag: Ik heb me aangemeld als gastgezin; is het zeker dat ik Oekraïners in huis krijg? 
Antwoord: Nee, dat is niet zeker. Op dit moment zijn er meer gastgezinnen dan op de vangen 
Oekraïners in Houten. Maar dit kan natuurlijk veranderen als we weer instroom krijgen. Het kan ook 
zijn dat we op termijn gastgezinnen vragen om andere gastgezinnen af te lossen. Daarnaast worden 
in Houten twee langdurige opvanglocaties (Merantihout en Vuurtoren) geopend.  
 
Vraag: Hoe zit het met de taaloriëntatie voor volwassenen? 
Antwoord: Veel volwassen willen vooral hun Engels verbeteren blijkt uit de intakes. Verder staat 
ontmoeting met landgenoten voorop. Nederlandse taalles heeft nog geen prioriteit, maar staat wel op 
ons lijstje.  
 
Ervaringen van gastouders/tips: 
 

• Vraag ook een DigiD aan; praktisch en nodig om online zaken te kunnen regelen. 

• Bedenk dat het iets doet met je privacy als je vluchtelingen in huis hebt.  

• Maak goede afspraken over samen eten en koken. 

• Realiseer je dat de Oekraïners veel contact hebben met landgenoten via telefoon en 
beeldbellen; en zijn (natuurlijk) veel met thuis (Oekraïne) bezig.  

• Geef je gasten een sleutel. 

• Behoudt je eigen ritme. 

• Elke woensdag is er van 19.00-21.00 inloop voor Oekraïners bij de het Wereldhuis (Dijkhoeve 
1). 

• Er is een appgroep voor Oekraïners in Houten. 

• Probeer bij matchen te kijken naar leeftijdsgenoten voor kinderen. 

• Wees zelf soepel; het is geven en nemen.  

• De contactpersoon is er ook om de gastgezinnen te steunen. 

• Er is (vaak) best sprake van taalbarrière; houdt hier rekening mee. 

• Het is praktisch en minder kwetsbaar als er rond de gastgezinnen andere gezinnen betrokken 
zijn. Dit ter verlichting van de gastgezinnen.  

 
 
Dank aan alle aanwezige voor hun openheid en betrokkenheid. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail naar oekraine@houten.nl 
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