
Bestuursvergadering  

Agenda 9 december 2022 

Aanwezig: Janine Heemskerk-Hop ,Esther van Doesburg en Willeke de Groot  

Gast: Suzanne Beelen 

Plaats: Haarlem 

datum: 9 december 2022 

Verslag vergadering 

1. Campagne voor de Oekraïne 

2. Inhoud van de app 

3. Inzet van derden 

4. Theo Huizinga  

5. W.v.t.t.k 

Theo wil onze naam gebruiken in zijn opdrachten. Bij deze akkoord 

1. Briefing Campagne voor de Oekraïners bij gemeenten 

Doel: we willen a5-jes verspreiden bij de gemeenten die allemaal (!) een director hebben aangesteld 

verantwoordelijk voor opvang, huisvesting en integratie speciaal Oekraïners. Deze Flyer laten maken 

door de Handlangers 

• Elementen van de flyer : 

o Tweetalig (zie verder) 

o Vlag Oekraïne (facultatief) 

o QR Code erop  

o Tweezijdige flyer (een in het Engels en een in het Oekraïens) 

o Niet prominente weergave van logo Immigration Guidance want die ruimte willen we 

voor de QR Code benutten 

o URL erbij 

tekst voor de flyer: zowel Engels en Oekraïens 

• Додаток refugees@business guide зараз доступний для 7 європейських країн (NL, Fr, UK, 

DE, BE, IT, SP). За допомогою цього додатку ви, як український біженець, можете швидко 

знайти інформацію про те, як знайти роботу або почати свій бізнес, з практичними 

питаннями, такими як: як скласти резюме, що шукає роботодавець, які професії 

перспективні, де знайти замовлення і як можна конвертувати свій диплом? 

 

Натисніть тут, щоб завантажити додаток:  

• Apple: <QR code>  

Android: <QR code> 

 

The app refugees@business guide is now available for 7 European countries (NL, Fr, UK, DE, 

BE, IT, SP). With this app, you as a Ukrainian refugee can quickly find information on how to 

find a job or start your business with practical questions such as: what does an employer look 

for, what are promising professions, where can I find assignments and how can I use my 

degree in the local country? 

  



Click here to download the app: 

Apple: <QR code> 

Android: <QR code> 

Post opstellen: Esther  

Aantal Oekraïners: 70.000 waaronder kinderen  

Aantal gemeenten: 320 ? check Willeke 

Oplage: 40.000 (tussen de 800 en 1000 euro bij print24.nl) 

Verspreiding AZC’s (n =170) 

Dit doen we in tweede instantie als we onze medewerker hebben gevonden 

En dan doen we het voor de gehele app. To be continued. 

 

2. Actualiteit van de app 

• Het is nu niet actueel  

• Jacqueline Sluimer benaderen en Edith Kroon 

 

3. Volgende afspraak: 

Na productie flyer, waarschijnlijk eind januari gereed en dan datum prikken. 

 


