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1. Vragen over aanmelden 
 
Voor wie is RefugeeHomeNL bedoeld? 
RefugeeHomeNL is bedoeld voor alle personen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van 
de Europese Unie. 
 
Wat is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? 
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming regelt de rechten en plichten van mensen die vanwege de 
oorlogssituatie uit OekraÏne naar de Europese Unie zijn gevlucht. Denk hierbij aan zaken als opvang, 
zorg, onderwijs en arbeid. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is in ieder geval van kracht tot 4 maart 
2024. 
 
Val ik onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? 
Per 19 juli 2022 zijn de voorwaarden veranderd. Je valt onder de Richtlijn als je: 

• De Oekraïense nationaliteit hebt 

• Een permanente verblijfstatus voor Oekraïne hebt op of vóór 23 februari 2022 

• Een tijdelijke verblijfstatus voor Oekraïne hebt en vóór 19 juli geregistreerd bent als inwoner 
van een Nederlandse gemeente 

• Een hechte relatie heeft (partner, kind, inwonend familieleden) met iemand die voldoet aan 
de voorgaande voorwaarden 

 
Meer informatie lees je hier: 

- https://ind.nl/en/ukraine/temporary-protection-directive-ukraine 

- https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/legal-registration/legal-stay 
 
Hoe kan ik mij aanmelden? 
Aanmelden kan snel en eenvoudig op www.rhnl.nl. 
 
Hoe verloopt het aanmelden? 
We willen graag dat je straks een plek krijgt waar je je thuis kunt voelen. Het is daarom belangrijk om 
een goed beeld te krijgen van jouw wensen en verwachten. Dat helpt ons straks met het vinden van 
een goed passend gasthuishouden. 
 
Hoeveel personen kan ik aanmelden? 
We streven er naar een passende plek te bieden voor je hele gezelschap. Hoe kleiner het gezelschap, 
des te groter is de kans dat we hier snel in slagen. Voor grotere gezinnen en gezelschappen (meer dan 
4 personen) kan het raadzaam zijn je in kleinere groepen aan te melden. Je kunt dan verzoeken om 
dicht bij elkaar in de buurt geplaatst te worden. 
 
 

https://ind.nl/en/ukraine/temporary-protection-directive-ukraine
https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/legal-registration/legal-stay
http://www.rhnl.nl/


  

 

Wanneer hoor ik iets na mijn aanmelding? 
We streven er naar om binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen. Mocht je na een week 
nog niets hebben gehoord. Of heb je vragen, zorgen of twijfels? Dan kun je contact opnemen met de 
WhatsApp Hulplijn van het Rode Kruis: +31 6 48 15 80 53. 
 
 
2. Vragen over Meet & Match 
 
Hoe werkt het koppelen? 
Jouw aanmelding wordt verwerkt in het systeem. In dat systeem staan ook de gegevens van duizenden 
Nederlandse gasthuishoudens. We koppelen vervolgens jouw aanmelding aan een passend gastgezin. 
We controleren van tevoren zo goed mogelijk of jouw wensen en hun aanbod op elkaar aansluiten. 
Daarna brengen we jullie met elkaar in contact voor een kennismakingsgesprek. 
 
Hoe verloopt het kennismaken? 
Het kennismaken vindt in de regel plaats met beeldbellen via WhatsApp. Voor jullie afspraak is er vaak 
al even contact. Het officiële kennismakingsmoment wordt begeleid door een medewerker van 
RefugeeHomeNL. Indien nodig, is ook een tolk aanwezig. In ongeveer een uur tijd maken jullie kennis 
en bespreken elkaars wensen en verwachtingen. Aan het eind van het gesprek geven beide partijen 
aan of het goed voelt. Samen besluiten jullie of jullie gaan samenwonen. 
 
Wat gebeurt er na een succesvolle kennismaking? 
Gefeliciteerd, er is sprake van een succesvolle kennismaking! Dit betekent dat jij en het gastgezin 
besluiten om samen te gaan wonen. De medewerker van RefugeeHomeNL helpt jullie met het maken 
van een aantal goede afspraken. Wanneer begint het samenwonen? Wanneer loopt de periode van 
samenwonen af? Ook ontvangen jullie beide informatie, tips en adviezen voor een prettige en veilige 
periode van samenwonen. 
 
Wat als het kennismaken tegenvalt? 
RefugeeHomeNL streeft ernaar dat het samenwonen voor zowel gast als gastgezin een prettige 
ervaring wordt. Daarom doorlopen we een zorgvuldig proces van matchen en kennismaken. Het is 
belangrijk dat zowel gast als gastgezin het zien zitten. We vragen dit beide partijen apart van elkaar. 
We nodigen je uit om eerlijk antwoord te geven. Is er geen klik? Dan maken we een nieuwe 
kennismaking met een ander gastgezin. Het duurt enkele dagen voordat een nieuwe afspraak is 
gemaakt. 
 
Wat als ik twijfel over de kennismaking? 
Het kan voorkomen dat jij of het gastgezin even wilt nadenken voordat je een beslissing neemt over 
het samenwonen. Het is mogelijk om enkele dagen bedenktijd te vragen, voordat je een beslissing 
neemt. Je besluit dan alsnog tot samenwonen of we plannen een nieuwe kennismaking met een ander 
gastgezin in. 
 
  



  

 

3. Vragen over het verblijf 
 
In welk soort woning verblijf ik? 
De huizen van de gastgezinnen zijn zeer divers. Dat varieert van één kamer tot een complete 
verdieping. Van een tuinhuis tot een omgebouwde garage. Het soort woning waar je verblijft wordt 
bepaald door jouw wensen en verwachtingen. Als gast heb je tenminste altijd één kamer voor jezelf. 
Hou er rekening mee dat je in de meeste gevallen de wc, badkamer en keuken deelt met het gastgezin. 
RefugeeHomeNL helpt jullie met het maken van goede afspraken over het gebruik daarvan. 
 
Waar in Nederland verblijf ik? 
De gasthuishoudens van RefugeeHomeNL bevinden zich overal in Nederland. In grote en kleine 
steden, in dorpen of op het platteland. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met jouw 
voorkeuren voor een bepaalde stad of regio. De vraag naar een plek in de grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) overstijgt momenteel het aanbod. Maar ook kleinere steden en 
dorpen in Nederland beschikken over allerlei voorzieningen: scholen, ziekenhuizen, sport, cultuur, 
horeca en werk. Bovendien heeft Nederland een goede infrastructuur en goede voorzieningen op het 
gebied van openbaar vervoer. De grote steden zijn vanaf veel plekken in Nederland binnen maximaal 
1 uur te bereiken. 
 
Wat moet er geregeld worden bij de start van het samenwonen? 
Het is uitermate belangrijk om je in te schrijven bij de gemeente waar je verblijft. Je doet dit samen 
met je gastgezin op het gemeentehuis. Door je in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) 
krijg je een BSN (Burgerservicenummer). Dit is nodig om bijvoorbeeld leefgeld te krijgen. Een BSN is 
ook nodig om toegang te krijgen tot zaken als onderwijs, zorg en betaald werk in Nederland. Zorg er 
daarom voor dat je je zo snel mogelijk inschrijft bij de gemeente waar je verblijft. Je gastgezin kan je 
hiermee helpen. 
 
Hoe verloopt de begeleiding tijdens het samenwonen? 
RefugeeHomeNL begeleidt jou en het gastgezin tijdens het samenwonen. Enkele dagen na de start 
van het samenwonen hebben jullie een gezamenlijke afspraak met de Gasthuishouden-ondersteuner 
van het Leger des Heils. Doel van deze afspraak is dat er goede afspraken en leefregels worden 
opgesteld. Bijvoorbeeld over het gebruik van badkamer en keuken, het doen van boodschappen en 
andere dagelijkse bezigheden. Je ontvangt tijdens dit gesprek ook informatie over de andere vormen 
van hulp en begeleiding tijdens het samenwonen. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens je verblijf terecht bij 
VluchtelingenWerk Nederland en het Rode Kruis als je vragen of zorgen hebt. 
 
Wat zijn de voordelen van een verblijf via RefugeeHomeNL? 
Je verblijft bij een Nederlands gastgezin in een huiselijke omgeving. Mogelijk past dit beter bij jou dan 
de meer grootschalige opvang. Het gastgezin leert jou de weg kennen in Nederland. Zo voel je je 
hopelijk eerder thuis in dit land. Daarnaast word je voor, tijdens en na afloop van het verblijf begeleidt 
door RefugeeHomeNL. Je krijgt alle noodzakelijke en gewenste hulp en ondersteuning van de partners 
achter RefugeeHomeNL. Zo zorgen we met elkaar voor een zo prettig mogelijke ervaring tijdens jouw 
verblijf in een Nederlands gastgezin. 
 
 



  

 

Moet ik betalen voor een verblijf via RefugeeHomeNL? 
Nee, in principe is het verblijf via RefugeeHomeNL geheel gratis. Gastgezinnen geven zich op vrijwillige 
basis op voor deelname. Je betaalt als gast dus geen huur. Wel kunnen het gastgezin en jij afspraken 
maken hoe om te gaan met bepaalde kosten. De Gasthuishouden-Ondersteuner van RefugeeHomeNL 
helpt jullie daarbij. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor boodschappen of een tegemoetkoming in de 
kosten voor water en energie. Heb je twijfels of zorgen over financiële afspraken? Neem dan contact 
op met VluchtelingenWerk Nederland of raadpleeg de WhatsApp hulplijn van het Rode Kruis. 
 
Wat wordt van mij als gast verwacht? 
Als gast via RefugeeHomeNL verwachten we dat je je als goede gast gedraagt. Wat dat precies verschilt 
natuurlijk per situatie. Belangrijk is dat de gastvrijheid van je gastgezin niet wordt beschaamd. 
Andersom geldt ook dat er onder geen beding geprofiteerd mag worden of misbruik gemaakt mag 
worden van jouw aanwezigheid. Het maken van goede afspraken is belangrijk om het verblijf voor 
zowel gast als gastgezin prettig en veilig te laten verlopen. RefugeeHomeNL helpt jullie met het maken 
van deze afspraken.  
 
Wees je ervan bewust dat er verschillen in cultuur en taal zijn. Een grapje kan als belediging worden 
opgevat, terwijl dat niet zo bedoeld is. Het aanbod om mee te helpen kan als bemoeienis worden 
opgevat. Ons advies is om het gesprek met elkaar aan te gaan als er iets gebeurt waar je je niet prettig 
bij voelt. Neem contact op met VluchtelingenWerk Nederland of raadpleeg de WhatsApp hulplijn van 
het Rode Kruis als je daar vooraf advies over hebben wilt. 
 

4. Vragen over vertrek 

Hoe lang duurt een periode van samenwonen via RefugeeHomeNL? 
In principe duurt een periode van samenwonen 3 maanden. De periode kan altijd eerder beëindigd 
worden, bijvoorbeeld als het samenwonen niet bevalt, je besluit terug te keren of liever gebruik maakt 
van de gemeentelijke opvang. 
 
Op welke manier ondersteunt RefugeeHomeNL mij bij het vertrek? 
Een periode van samenwonen duurt 3 maanden. Een medewerker van RefugeeHomeNL maakt 
daarom in de 3e maand van het samenwonen een afspraak met jullie. We bespreken dan de 
verschillende opties, adviseren je en helpen je graag verder met jouw keuze. 
 
Wat zijn mijn opties na afloop van het samenwonen via RefugeeHomeNL? 
Na afloop van het samenwonen heb je vijf opties: 
1. Het gastgezin en jij besluiten in goed overleg de samenwoonperiode te verlengen voor een termijn 
van 3 maanden; 
2. Via RefugeeHomeNL gaan we op zoek naar een nieuw gastgezin voor een volgende periode van 3 
maanden; 
3. Je vindt buiten RefugeeHomeNL een plek in de particuliere opvang in Nederland (bijvoorbeeld bij 
vrienden of familie); 
4. Je kiest voor een opvangplek via de Gemeentelijke Opvang 
5. Je kiest voor terugkeer naar Oekraïne of oorspronkelijke land van herkomst 
 



  

 

Wat moet ik doen als ik me opnieuw inschrijf bij RefugeeHomeNL? 
Je doorloopt dan de stappen van aanmelden en kennismaking. Totdat er een match is met een nieuw 
gasthuishouden verblijf je bij het huidige gastgezin. Verhuis je naar een andere gemeente? Dan is 
belangrijk om je in te schrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van deze gemeente. Blijf je 
binnen dezelfde gemeente wonen? Geef dan je nieuwe adres door aan de gemeente. 
 
Wat moet ik doen als ik buiten RefugeeHomeNL een opvangplek regel? 
Verhuis je naar een andere gemeente? Dan is belangrijk om je in te schrijven bij de Basisregistratie 
Personen (BRP) van deze gemeente. Blijf je binnen dezelfde gemeente wonen? Geef dan je nieuwe 
adres door aan de gemeente. 
 
Wat gebeurt er als ik kies voor een plek in de Gemeentelijke Opvang? 
Wil je na je verblijf via RefugeeHomeNL een plek krijgen in de Gemeentelijke Opvang dan kan dat. Je 
meldt je hiervoor bij de gemeente waar je op dat moment verblijft. Is er een gemeentelijke opvang en 
is er plek in deze gemeente? Dan word je daar ondergebracht. Als er geen opvang of geen plek is, dan 
bekijkt de Veiligheidsregio of er in de regio een plek is. Als daar geen plek is, dan wordt bekeken of je 
buiten de regio een opvangplek wilt krijgen. Goed om te weten: zo lang je onder de Tijdelijke 
Bescherming valt, behoud je het recht op opvang. 
 
Wat moet ik doen als ik besluit terug te keren naar Oekraïne? 
Het is belangrijk dat je hiervan melding maakt bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DTV). Ook dien je je 
uit te schrijven bij de gemeente. 
 
Wat moet ik doen als ik besluit terug te keren naar mijn land van herkomst (anders dan Oekraïne)? 
Ook in dat geval schrijf je je uit bij de gemeente. De Dienst Terugkeer & Vertrek biedt financiële 
ondersteuning voor remigratie bij terugkeer naar je land van herkomst. De ondersteuning loopt af per 
1 februari 2023. Meer informatie vind je hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/tijdelijk-financiele-ondersteuning-voor-
remigratie-vluchtelingen-uit-oekraine-met-niet-oekraiense-nationaliteit 
 

 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/tijdelijk-financiele-ondersteuning-voor-remigratie-vluchtelingen-uit-oekraine-met-niet-oekraiense-nationaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/tijdelijk-financiele-ondersteuning-voor-remigratie-vluchtelingen-uit-oekraine-met-niet-oekraiense-nationaliteit

