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Відповідні організації в Нідерландах
Ви приїжджаєте тимчасово жити та працювати в Нідерландах? Тоді багато чого приходить до вас.

Потрібно влаштувати багато речей. У Нідерландах є кілька органів влади, які з радістю

допоможуть вам у цьому. Тут ви знайдете огляд сторін, до яких ви можете зв’язатися зі своїми

конкретними запитаннями.

Загальні організації та корисна інформація  

UWV ( NL ),( EN, PL, RO, BG, ES) : Ця організація допомоги в Нідерландах може допомогти

вам, якщо ви станете безробітними, захворіли чи втратили працездатність у Нідерландах.  

FairWork ( NL ),( EN ),( PL ),( RO ),( BG ),( ES ): Ця організація допомагає іноземним

працівникам, яким доводиться працювати в поганих умовах у Нідерландах.

Нове в Нідерландах ( NL, EN, PL, RO, BG, ES ): ця брошура від уряду Нідерландів розповідає

вам, що робити, якщо ви новачок у Нідерландах і приїжджаєте з Європейського Союзу.

Лічильник RNI ( NL ),( EN ): Це 19 лічильників у Нідерландах для реєстрації нерезидентів

(RNI). Ви можете зареєструватися тут, якщо ви перебуваєте в Нідерландах менше 4 місяців.

Тут ви знайдете адреси ( NL ),( EN ).

Ратуша : Це місце для реєстрації, у муніципалітеті, де ви будете жити

Нідерландська інспекція праці  ( NL ),( EN ): Голландська інспекція праці в Нідерландах

контролює, чи дотримуються компанії законів і правил щодо справедливої, здорової та

безпечної праці. Ви також можете повідомити про свої скарги тут.

De Belastingdienst ( NL ),( EN ): Ця організація збирає податки та внески в Нідерландах та

виплачує пільги.

Digi-D ( NL ),( UK ): Це цифровий підпис, який ми використовуємо в Нідерландах, якщо вам

потрібно організувати щось через Інтернет. Таким чином ви можете сміливо показати, хто ви

є.

Grensinfopunt ( NL ): GrensInfoPoints вздовж голландсько-німецько-бельгійського кордону

надає індивідуальні поради, коли справа доходить до життя, роботи чи навчання в сусідній

країні. Якщо ви живете або працюєте в Нідерландах і проживаєте та/або працюєте в сусідній

країні, GrensInfoPUnten може надати вам інформацію.

Про життя

De Rijksoverheid (NL),(EN): De Nederlandse overheid stimuleert dat werknemers uit Oost-

Midden- en Zuid-Europa goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte kunnen krijgen tijdens hun

verblijf.

SNF-keurmerk (NL),(EN),(PL): Dit keurmerk beschrijft de minimumeisen voor jouw huisvesting.

Dit geldt als de huurprijs wordt ingehouden op jouw minimumloon.

AKF-keurmerk (NL): Dit keurmerk, voor de agrarische sector, beschrijft de minimumeisen voor

jouw huisvesting. Dit geldt als de huurprijs wordt ingehouden op jouw minimumloon.

Expertisecentrum Flexwonen (NL): Deze instantie helpt werknemers uit Oost-Midden- en Zuid-

Europa onder meer met het vinden van lokale informatiepunten.

EURES (NE),(EN),(PL),(RO),(BG),(ES): Deze organisatie kan jou helpen bij het vinden van nieuw

werk, net als jouw uitzendbureau.

Over zorg

De Zorgverzekeringslijn (NL),(EN),(PL),(ES): Deze instantie geeft tips over het afsluiten van jouw

zorgverzekering in Nederland.

De Poliswijzer (NL): Deze website biedt hulp voor het vergelijken van jouw zorgverzekering
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Over werken

Arboportaal (NL): Op deze website vind je alle informatie over gezond en veilig werken in

Nederland. Ook lees je over de rechten en plichten op de werkvloer.

FNV (NL, EN, PL, RO, BG, ES): Deze organisatie komt op voor de belangen van werknemers op het

gebied van werk en inkomen. Kies jouw taal via het wereldbolletje rechtsboven.

Project Agro FNV (NL, EN, PL, RO, BG, ES): Binnen specifieke sectoren komt de Nederlandse

vakbond FNV op of jij het juiste uurloon en de juiste vergoedingen krijgt. Ook gelden voor jou

goede werkomstandigheden als je werkt op het land of in de kas. Kies jouw taal via het

wereldbolletje rechtsboven.

Over ontslag

De Rijksoverheid (NL): De Nederlandse overheid informeert werknemers over geldige redenen

voor ontslag en over jouw rechten en plichten bij ontslag.

UWV (NL),(EN, PL, RO, BG, ES): Deze uitkeringsorganisatie in Nederland kan jou helpen bij het

zoeken naar  nieuw werk.

EURES ( NE ),( EN ),( PL ),( RO ),( BG ),( ES ): Ця організація може допомогти вам знайти нову

роботу, як і ваше агентство тимчасового працевлаштування.
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