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<Naam gemeente> 

<Adres> 

<Postcode + plaats> 

 

Datum brief: <datum> 

Kenmerk: <kenmerk> 

 
 
Onderwerp:  Uitnodiging voor gesprek  
 
 

<Beste meneer/mevrouw + achternaam> , 
 

U woont sinds kort in <naam gemeente>. Welkom in onze gemeente!  
 

U gaat inburgeren   
Wij helpen u graag met het leren van de taal en het zoeken naar werk.   
We willen weten hoe het met u gaat. En wat u nodig heeft om in onze stad te kunnen wonen, werken 
en leven. U moet naar dit gesprek komen, want het is belangrijk dat u mee kunt doen in de 
Nederlandse samenleving.   
 

Wanneer is het gesprek   
<datum + tijdstip> 
  
Waar is het gesprek   
<adres> 
 

Wat moet u meenemen naar het gesprek 

- Deze brief   
- Uw identiteitsbewijs of paspoort   
- Uw diploma’s (als u deze heeft)  
 

Heeft u vragen   
Bel mij dan op <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>.   
 
Ik help u graag.   
 
Met vriendelijke groet,  
  
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NL Let op: dit is een belangrijke brief.  Als u de brief niet begrijpt, laat deze dan vertalen door een familielid of 

vriend. Wij helpen u daarna graag verder.  
 
Engels Please note this is an important letter. If you don't understand the letter, have a family member or friend 

translate it. We will be happy to help you afterwards. 
 
Arabisch  .يرجى مالحظة أن هذه رسالة مهمة. إذا لم تفهم الرسالة ، اطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق ترجمتها. سنكون سعداء لمساعدتك بعد ذلك 
 
Turks Lütfen bunun önemli bir mektup olduğunu unutmayın. Mektubu anlamadıysanız, bir aile üyesine veya 

arkadaşınıza tercüme ettirin. Daha sonra size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 
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BIJLAGE 
 

Waar staat dit in de regels 

- Artikel 43 Wet inburgering 2021 

- <Lokale verordening toevoegen> 

 

U vindt deze regels op lokaleregelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl.  

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/

