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Uitnodiging online informatiebijeenkomst 

wijzigingen leefgeld per 1 februari 2023 

 

 

 

Geachte meneer, mevrouw, 

Per 1 februari 2023 veranderen de regels voor werk en leefgeld voor Oekraïners in Nederland. Dat kan 

gevolgen hebben voor het bedrag dat u en uw familie iedere maand ontvangt. 

Met deze brief nodigen gemeente Buren en vluchtelingenwerk u uit voor een voorlichtingsavond over 

de wijzigingen in uw leefgeld. U kunt deze voorlichting online bijwonen in de vorm van een Webinar. 

Wie zijn wij? 

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die al meer dan 40 jaar opkomt 

voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Voor meer informatie over ons, zie onze website: 

https://www.vluchtelingenwerk.nl. 

Waar gaat de voorlichting over? 

We informeren u over verschillende onderwerpen die per 1 februari 2023 wijzigen: 

1. Overzicht wijzigingen leefgeld per 1 februari 2023 

2. Regels rond werk en leefgeld 

3. Aanvullende wijzigingen voor u en uw gezin 

Aan het eind van de voorlichting is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 
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Deelnemen aan een online voorlichting 

Wilt u graag een online voorlichting bijwonen? U kunt u als volgt aanmelden: 

1. U kunt het aanmeldformulier openen door de onderstaande QR-code te scannen met uw 

telefoon.  Deze QR-code is enkel voor de online voorlichting. 
2. Vul uw emailadres in en kies de datum waarop u de Webinar wilt bijwonen. Ook wordt u 

gevraagd of u in de gemeentelijke opvang woont of bij een gastgezin verblijft. 

3. Klik onderaan de pagina op volgende. 
4. Belangrijk: klik onderaan de tweede pagina op Insturen om uw aanmelding te voltooien. U 

krijgt een bevestiging van uw registratie, inclusief Zoomlink, in uw email. 
5. De online voorlichting wordt gehouden via Zoom. U kunt deze applicatie gratis downloaden 

in de Play Store (Android) of App Store (iOS). Om Zoom te gebruiken moet u een account 

aanmaken. 

De online voorlichtingen vinden plaats op 16 januari, 23 januari, 31 januari, 6 februari en 8 februari. 

Alle online voorlichtingen beginnen om 19:00 en duren ongeveer anderhalf uur. 

Woont u bij een gastgezin? 

Vluchtelingenwerk kan u ondersteunen tijdens uw verblijf in Nederland. Graag komen we met u in 

contact om u beter te informeren over onze diensten. U kunt uw telefoonnummer doorgeven via het 

aanmeldformulier (QR-code). Wij nemen dan contact met u op. 

Heeft u nog andere vragen? Neem een kijkje op onze website www.refugeehelp.nl voor meer 

informatie, of neem contact op met een van onze medewerkers via de onderstaande gegevens: 

E-mail: mburgers@vluchteligenwerk.nl 

 

Telefoon: 0617335573 

Spreekuur: Gemeentehuis Buren. Maandagavond van 18:00-20:00 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Buren & Vluchtelingenwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-code voor het registratieformulier 

(Link: http://bit.ly/3WIu4S4) 

http://www.refugeehelp.nl/

