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De Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM) viert in December 
2021 haar 70ste verjaardag.  
Wat begon als een tijdelijke organi-
satie om vluchtelingenstromen en 
de hierdoor gevreesde overbevol-
king in Europa in goede banen te 
leiden groeide uit tot de belangrijk-
ste internationale organisatie op het 
gebied van migratie. 

Het is 1951, zes jaar eerder eindigde de 
grootste oorlog die de wereld tot die tijd 
had gezien. Met meer dan 50 miljoen 
slachtoffers zijn de gevolgen van de 
tweede wereldoorlog nog dagelijks te 
zien en te voelen. De grote groepen ont-
heemden in Europa zorgen bij de geal-
lieerden en de nationale regeringen 
voor hoofdpijn. Er heerst consensus 
dat de zich net herstellende economie 
deze zogenoemde ‘overpopulatie’ niet 
aankan. Er moet een oplossing gevon-
den worden. 

IOM wordt deel van de 
Verenigde Naties 
Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon 
van de Verenigde Naties en Direc-
teur-Generaal William Lacy Swing 
van de Internationale Organisatie 
voor Migratie ondertekenen de 
VN-IOM-overeenkomst.

IOM opent kantoor in 
Nederland
In 1991 opent het IOM -kantoor in 
Den Haag.

Medewerkers
Kim & KimDe naoorlogse periode van eind jaren 

40 tot medio jaren 50 staat in het teken 
van het opbouwen van een internatio-
naal, institutioneel construct dat helpt 
bij het oplossen van de gevolgen van 
de tweede wereldoorlog en dat verge-
lijkbare conflicten in de toekomst moet 
voorkomen. 

In 1946 werd de IRO (International 
Refugee Organization) in het leven 
geroepen om zich te richten op de 
vluchtelingenstromen die door de 
oorlog veroorzaakt waren. Begin jaren 
50 vonden diverse internationale 
bijeenkomsten plaats waarin gespro-
ken werd over het vervolg op de IRO, 
aangezien deze haar werkzaamheden 
in 1952 zou beëindigen. De onderhan-
delingen waren moeizaam, maar de 
taken werden uiteindelijk verdeeld en 
bij verschillende (nieuwe) organisaties 
belegd. 

5 December 1951 – de laatste dag van 
de door de Verenigde Staten (VS) 
en België geïnitieerde International 
Migration Conference in Brussel – is 
de geboortedag van de PICCME, the 
Provisional Intergovernmental Commit-
tee for the Movement of Migrants from 
Europe. Dit orgaan kende nog meer 
namen in het verleden waaronder 
ICEM en ICM. Vandaag de dag staat 
deze organisatie bekend als de Interna-
tionale Organisatie voor Migratie, IOM. 

De taak van de de PICCM was de 
hervestiging van Europese migranten 
naar voornamelijk de VS, Canada, 
Latijns-Amerika en Australië te facilite-
ren. 
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IOM : 70 jaar ordelijke 
en humane migratie 
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Afgevaardigden komen in Brussel bijeen voor de Internationale Conferentie over 
Migratie, waarbij het Provisional Intergovernmental Committee for the Movement 
of Migrants from Europe (PICMME) wordt opgericht. ©IOM 1951
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 In de jaren 50 en 60 migreer-
den ook veel Nederlanders. De overbe-
volking zou ertoe kunnen leiden dat er 
niet genoeg voedsel en werk meer voor 
iedereen zal zijn. Bovendien vreesden 
veel Nederlanders ook de verdere 
gevolgen van de Koude Oorlog tussen 
de VS en de Sovjet-Unie (1945-1991). 
De Nederlandse overheid promootte 
emigratie naar andere landen. Zo 
organiseerde zij in deze tijd informatie- 
bijeenkomsten voor Nederlanders die 
geïnteresseerd waren in een leven 
elders. Veel van de emigranten vertrok-
ken naar Australië, Canada en de VS. 

Vanaf 1970 richtte de organisatie zich 
ook steeds meer op migratievraag-
stukken buiten Europa, en dan vooral 
in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. 
Hervestigingsprogramma’s werden 
opgezet voor verschillende bevolkings-
groepen. IOM (toen nog ICEM) onder- 
steunde onder andere meer dan 31.000 
Chilenen met hun hervestiging in 50 
andere landen. 

IOM wordt deel van 
de Verenigde Naties
New York -19 September 2016  
Afgevaardigden van bijna tweehon-
derd landen waren vandaag getuige 
van het moment dat Ambassadeur 
William Lacy Swing, Directeur-Ge-
neraal van IOM, en Ban Ki-Moon, 
Generaal Secretaris van de VN de 
overeenkomst tekenden waarmee 
IOM officieel tot het VN systeem toe-
treedt als gerelateerd agentschap.

 Dit vond plaats tijdens de VN-top over 
grootschalige migratie- en vluchtelin-
genstromen, die onderdeel uitmaakt 
van de 71ste Algemene VN Vergade-
ring. Voor het eerst in de geschiedenis 
bestaat er een VN gerelateerd agent-
schap met een expliciet en officieel 
mandaat ten aanzien van migratie. 
Sinds haar oprichting heeft IOM nauw 
samengewerkt met de VN op zowel 
operationeel als beleidsniveau. Met 
de toetreding wordt IOM erkend als 
onmisbare speler op het gebied van 
menselijke mobiliteit. IOM krijgt een 
vitale stem aan de VN-tafel om wereld-
wijd op te komen voor migranten en 
hun rechten en zal nog nauwer samen-
werken met andere VN organen, zoals 
bijvoorbeeld UNHCR. 

Het toetredingsproces is eerder dit 
jaar in gang gezet, toen IOM lidstaten 
het besluit steunden dat IOM tot het 
VN systeem toetreedt, en ook de VN 
lidstaten in de Algemene Vergadering 
unaniem een resolutie aannamen 
waarin de overeenkomst tussen IOM en 
de VN werd goedgekeurd. Dit proces 
geeft de groeiende erkenning van het 
belang van migratie weer, en de be-
hoefte om migratievraagstukken beter 
aan te laten sluiten bij beleidsdomei-
nen zoals humanitaire ondersteuning, 
mensenrechten, klimaatverandering 
en veiligheid. Migratie wordt gezien als 
een van de grote trends van deze eeuw, 
waar alle landen mee te maken heb-
ben. Wereldwijd is ongeveer 1 op de 7 
personen migrant en zijn er zo’n 244 
miljoen internationale migranten. Van 
dit aantal is een recordaantal van 65 
miljoen mensen niet vrijwillig verhuisd, 
- zoals vluchtelingen, intern ontheem-
den, slachtoffers van mensenhandel en 
niet-begeleide minderjarigen. Nog eens 
75 miljoen mensen dreigen te moeten 
verhuizen omdat zij slechts een meter 
boven zeeniveau wonen en klimaatver-
andering tot gedwongen verplaatsing 
kan leiden. De uitdaging om grote 
vluchteling- en migratiestromen in 
goede banen te leiden is mogelijk, als 
de internationale gemeenschap de 
verantwoordelijkheid hiervoor deelt, 
gaf Ambassadeur Swing op de VN top 
in New York aan. 

Een verdere uitkomst van de VN top is 
de aanname van de New York Verkla-
ring voor Vluchtelingen en Migranten, 
waarin landen toezeggingen doen om 
zowel huidige migratie gerelateerde 
problemen aan te pakken, maar ook 
de wereld voor te bereiden op toe-
komstige uitdagingen. Verder worden 
er concrete plannen in genoemd om 
vanuit de internationale gemeenschap 
in 2018 tot een mondiaal pact voor vei-
lige, ordelijke en reguliere migratie te 
komen. Een van de doelen van dit pact 
is om de mensenrechten van  
 migranten en hun families, onge-
acht hun status, te waarborgen. Het 

In de jaren 80 groeide de organisatie 
verder. Waar IOM tot 1973 in totaal 2 
miljoen migranten heeft ondersteund, 
verdubbelde dit aantal in de daaropvol-
gende jaren tot 4 miljoen in 1985. Een 
groot deel hiervan waren Indochinese 
vluchtelingen. Bovendien werden er 
ook steeds meer projecten in Afrika en 
het Midden-Oosten opgezet. De eerste 
terugkeerprojecten werden aangebo-
den aan migranten die als gastarbei-
ders naar Europa waren gekomen en 
weer naar huis wilden. 
Door de conflicten in het Golfgebied, 
Joegoslavië, Mozambique en Rwanda 
in de jaren 90 maakte IOM een verdere 
ontwikkeling door en breidde haar 
ondersteuning verder uit. Diverse 
programma’s werden ontwikkeld om 
migranten en overheden te steunen 
bij humane en ordelijke migratie. Ook 
Nederland vroeg IOM in 1991 om een 
kantoor in Den Haag te openen om de 
vrijwillige terugkeer van migranten te 
ondersteunen. Zo kreeg IOM voor de 
eerste keer sinds 1951 een vertegen-
woordiging in Nederland (zie ook 
artikel “IOM opent kantoor in Neder-
land”). 

IRO spreekt in 1951 van een 
overpopulatie van ca. 5 miljoen 
mensen die uit Europa moet 
vertrekken

bron: IRO, Migration from Europe

Geneva, 1951.

In de 21e eeuw is IOM uitgegroeid tot 
een volwaardige internationale orga- 
nisatie. Met onder andere noodhulp-
programma’s, projecten voor empower-
ment van vrouwen, het betrekken 
van diaspora bij ontwikkelingssamen-
werking, hervestiging, projecten voor 
vrijwillige terugkeer en herintegratie,  
is de diversiteit aan projecten gericht 
op migratie groot.

Als erkenning voor haar internatio- 
nale rol op het gebied van migratie 
werd IOM in 2016 een VN-gelieerd 
agentschap (zie ook artikel “IOM wordt 
deel van de Verenigde Naties”) en 
coördinator van het VN-netwerk voor 
migratie dat toeziet op de naleving 
van het VN Global Compact voor 
Veilige, Geordende en Reguliere 
Migratie (GCM) dat in 2018 formeel 
werd bekrachtigd tijdens de Algemene 
Vergadering van de Verenigde naties. 

Sinds de opkomst van COVID-19 over 
de hele wereld in 2020 zet ook IOM 
zich, in samenwerking met talloze 
overheden, ervoor in om de pandemie 
te bestrijden en een van de grootste 
mobiliteitscrisissen ooit het hoofd te 
bieden. IOM zal zich blijven inzetten 
voor beleid waarin ‘migration for the 
benefit of all’ centraal staat - ook in de 
komende 70 jaar. 

Barbara Salewski-Ratering

Afgevaardigden komen in Brussel bijeen voor de 
Internationale Conferentie over Migratie, waarbij 
het Voorlopig Intergouvernementeel Comité voor 
het verkeer van migranten uit Europa (PICMME) 
wordt opgericht. ©IOM 1951



Bekijk hier de videoboodschap 
van Antonio Polosa, Chief of 
Mission van IOM Nederland, naar 
aanleiding van het dubbele jubi-
leum van IOM Nederland 70 jaar 
globaal en 30 jaar in Nederland
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Eind jaren 80, begin jaren 90, 
was er een omkeer in het 
Nederlandse migratiebeleid. 
Vanuit de overheid bestond 
de wens om het vreemdelin-

genbeleid te herzien. Dit had met name 
te maken met de toenemende toe-
stroom van asielmigranten naar Neder-
land die geen vergunning kregen. Zo 
staat in het regeerakkoord van 1989: 
“De Vreemdelingenwetgeving dient te 
worden herzien. De huidige Vreem-
delingenwetgeving dient opnieuw te 
worden overwogen.” Onder andere 
wordt er in dit akkoord gesproken 
over het openen van een zogenaamd 
‘Terugkeerbureau’ “ter voorkoming van 
illegaliteit en misbruik van voorzienin-
gen”. Daarnaast zette de regering van 
Kabinet-Lubbers III erop in om sociale 
partners bij de uitvoering van het 
beleid te betrekken. Al eerder werden 
er gesprekken met IOM gevoerd om 
mogelijk uitvoerende taken op zich te 
nemen. Deze ambities werden echter 
door de Tweede Kamer in 1988 tegen-
gehouden omdat er voldoende kennis 
in Nederland aanwezig zou zijn en 
het betrekken van een internationale 
organisatie bij de uitvoering van natio-
naal beleid als niet noodzakelijk werd 
geacht. 

Met de installatie van een 
nieuwe regering met 
bijbehorend regeer-
akkoord, kwam het 
er  in 1990 dan toch 

van en konden Minister de Vries en 
Directeur-Generaal Purcell de komst 
van IOM naar Nederland contractueel 
bevestigen. IOM werd gevraagd om het 
beheer van het zogenaamde ‘Terug-
keerbureau’ op zich te nemen dat 
vooral afgewezen en kansloze asielzoe-
kers moest helpen Nederland vrijwillig 
te verlaten. De deuren van het kantoor 
in Den Haag openden in 1991 en in 
januari 1992 ging IOM voor het eerst 
de REAN-regeling (toen: Return Emi-
gration of Aliens from the Netherlands 
– nu: Return and Emigration Assistance 
from the Netherlands) uitvoeren. 

Inmiddels is dit 30 jaar geleden. 
Sindsdien zijn meer dan 68.000 
mensen met de REAN-regeling 
naar meer dan 123 landen terug-
gekeerd. Anno 2021, is IOM nog 

altijd de uitvoerder van deze regeling 
en heeft daarnaast nog veel meer pro-

jecten ontplooid die zich onder andere 
richten op het betrekken van de dia-
spora bij ontwikkelingssamenwerking, 
integratie, arbeidsmarktparticipatie en 
gezinshereniging. 

Barbara Salewski-Ratering

Krantenknipsels uit de jaren 90.

IOM opent 
kantoor 

in Nederland
IN MEI 1990 TEKENDEN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN DE VRIES 
EN DE DIRECTEUR-GENERAAL PURCELL VAN DE INTERNATIONALE 
ORGANISATIE VOOR MIGRATIE (IOM) EEN OVEREENKOMST VOOR DE 
VESTIGING VAN EEN IOM-KANTOOR IN NEDERLAND. VOORDAT HET 
KANTOOR GEOPEND KON WORDEN EN IOM DAADWERKELIJK AAN 
HAAR WERK IN NEDERLAND KON BEGINNEN, MOESTEN ER NOG WAT 
HOBBELS GENOMEN WORDEN.  

pact zal in lijn zijn met de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 
Agenda 2030. Één van deze duurzame 
ontwikkelingsdoelen is gericht op het 
verbeteren van planning en beheer van 
migratiebeleid. 

De toetreding van IOM tot de VN bete-
kent dat rond het thema migratie door 
de internationale gemeenschap verder 
gewerkt zal worden aan het opstellen 
van een reeks gemeenschappelijke prin-
cipes en benaderingen, net als andere 
onderwerpen binnen de internationale 
samenwerking. 

Kamila van Maris

IOM wordt deel van de Verenigde Naties familie

Secretaris-Generaal Ban 
Ki-Moon van de Verenigde 
Naties en Directeur-Generaal 
William Lacy Swing van de 
Internationale Organisatie 
voor Migratie tijdens de 
ondertekening van de VN- 
IOM-overeenkomst.
© UN Photo/Rick Bajornas 
2016

New York Verklaring voor 
Vluchtelingen en Migranten

VN-Migratiepact (Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration, GCM)

JUBILEUM
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arbeidsmigratie, waar ook Nederlandse bedrijven een 
enorm voordeel uit kunnen halen. Het MATCH-project 
faciliteert circulaire arbeidsmigratie voor het aanpakken 
van tekorten op de arbeidsmarkt in vier Europese landen: 
Italië, België, Luxemburg en Nederland. Het project stelt 
ongeveer 105 hoogopgeleide talenten uit Nigeria en Sene-
gal in staat om 6 maanden tot 2 jaar te werken in sectoren 
met een toenemend arbeidstekort, zoals de ICT-sector. 
Door deze plaatsingen krijgen Nigeriaanse en Senegalese 
talenten de kans om kennis op te bouwen, hun netwerk te 
vergroten en tegelijkertijd hun diverse skills en expertise 
in te zetten bij Nederlandse bedrijven met een tekort aan 
talent. Dit betekent een win-win-situatie voor alle betrok-
ken partijen 

• Hervestiging
Nederland neemt sinds 1986 vluchtelingen op die zich 
hier mogen vestigen. IOM faciliteert de selectie en cultu-
rele oriëntatiemissies die hiervoor benodigd zijn.  
Daarnaast regelt IOM de overkomst en de daarvoor 
benodigde medische checks. 
Zo komen er dankzij deze samenwerking zo’n 500 perso-
nen per jaar via het traditionele programma naar Neder-
land, en in de afgelopen jaren nog zo’n 1.000 personen 
per jaar via de EU-Turkey Agreement.

• MATCH 
Het MATCH-project is ons meest innovatieve project. 
Steeds meer landen zien de potentie van circulaire 

Een diversiteit aan projecten bij 
IOM in Nederland 

SINDS DE OPRICHTING VAN HET IOM-KANTOOR IN NEDERLAND IN 1991 IS ER NAAST HET VRIJWILLIGE TERUGKEER-PROGRAMMA DOOR DE JAREN HEEN 
EEN HEEL SCALA AAN PROJECTEN BINNEN VERSCHILLENDE THEMA’S BIJGEKOMEN. 
GRAAG NEMEN WE JE EVEN MEE LANGS DE HUIDIGE PROJECTEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR ONZE AFDELING ‘LABOUR MOBILITY, HUMAN 
DEVELOPMENT AND RESETTLEMENT’. 

• Includ-EU 
Includ-EU is een Europees project 
dat sinds 2020 in Nederland door 
IOM wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de gemeente Tilburg. Het 
doel is de arbeidsmarktintegratie 
van vergunninghouders in de regio 
verder te verstevigen. We rich-
ten ons met name op de grootste 
groepen van recente nieuwkomers, 
namelijk Syrische en Eritrese ver-
gunninghouders. Includ-EU loopt 
ook in Griekenland, Italië, Roeme-
nië, Slovenië en Spanje. Afhankelijk 
van de lokale behoeftes, richt het 
project zich daar ook op andere 
onderwerpen die bijdragen aan de 
integratie van derdelanders, zoals 
bijvoorbeeld toegang tot basisvoor-
zieningen of huisvesting. 

Een glimlach van een vluchteling die uit Tsjaad vertrekt. © 
IOM 2019

In Nederland voert IOM MATCH uit samen 
met de Netherlands-Africa Business Council 
(NABC). Over de kansen die circulaire 
arbeidsmigratie biedt en het potentieel van 
onze Afrikaanse partnerlanden, worden 
regelmatig events georganiseerd, informatie 
gedeeld en met experts gesproken over het 
MATCH-project. 
Geen nieuws meer missen? 
Volg dan de LinkedIn showcasepagina via deze 
QR-code:

• CD4D
Het Connecting Diaspora for Deve-
lopment-project (CD4D) heeft tot doel 
diaspora in Nederland en andere 
EU-landen te helpen om via kennis-over-
dracht en capaciteitsopbouw bij te 
dragen aan de ontwikkeling van hun 
land van herkomst. Sinds 2004 faciliteert 
IOM in Nederland tijdelijke uitzendingen 
naar geselecteerde sectoren in verschil-
lende landen. (zie onderstaand artikel)

Arnout Debucquoy
Olivier Sprée

Nederland erkent positieve rol van diaspora
Het potentieel van diaspora om een positieve bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van hun landen van 
herkomst werd al in 2004 erkend, toen IOM voor het 
eerst van start ging met een project dat zich richtte op 
de tijdelijke uitzending van Ghanese diaspora in  
Nederland, Engeland en Duitsland om de gezond-
heidssector in Ghana te ondersteunen. Het MIDA 
(Migration for Development in Africa)-Ghana Health 
project heeft in dat kader tussen 2004 en 2012 in 
totaal 300 gezondheidsexperts (artsen, verpleegsters 
etc.) uitgezonden. 

Al snel volgde het TRQN (Temporary Return of 
Qualified Nationals) project dat een breder palet aan 
sectoren ondersteunde. Zo zijn er tussen 2006 en 
2015 meer dan 800 experts in 14 landen tijdelijk uit-
gezonden om hun steentje bij te dragen en de onder-
staande sectoren, middels plaatsingen bij zogenaamde 
‘gastinstellingen’:

• Onderwijs
• Landbouw
• Gezondheidszorg
• Infrastructuur
• Opbouw van behoorlijk bestuur
• Publieke Sector

Deze experts, met elk hun eigen netwerk, hebben 
gezorgd voor duurzame netwerken tussen hun 
gastinstellingen en de organisaties waarvoor zij in 
Nederland werkzaam zijn. Dit leverde uitwisselingen 
en samenwerkingen op die tot de dag van vandaag 
voortduren. 

Inzet van Diaspora op globale agenda
Het inzetten van diaspora in de ontwikkelingssa-
menwerking won aan populariteit en kwam door 
zijn successen ook steeds hoger op de internationale 
agenda te staan. De rol van diaspora is in dit verband 
ook bevestigd in de Global Compact for Safe, Order-
ly and Regular Migration (GCM) in doelstelling 19: 
"Creëer voorwaarden voor migranten en diaspora's 
om volledig bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 
in alle landen". Vele diaspora initiatieven worden ook 
expliciet gelinkt aan de Sustainable Development 
Goals (SDGs).

TRQN wordt CD4D
In 2016 kwam TRQN tot een einde en werd opgevolgd 
door het huidige CD4D (Connecting Diaspora 4 Deve-
lopment) project. Tot nu toe zijn er onder dat project 
344 experts in 8 landen uitgezonden. In Afghanistan 
hebben zij bijvoorbeeld de gezondheidssector  
gesteund door training te geven aan artsen in op-
lei-ding. In Ghana is het computersysteem van het 

ziekenhuis onder handen genomen, om dit verder te 
professionaliseren. In Irak heeft een expert training 
gegeven aan kinderen om met trauma en emoties 
om te gaan. En zo zijn er sinds 2004 in totaal 1600 
verhalen die allemaal invloed hebben gehad op de 
verdere ontwikkeling van onder andere Afghanistan, 
Ethiopië, Ghana, Irak, Marokko, Nigeria, Sierra Leone 
en Somalië. In 2022 zal CD4D eindigen. Het voortbe-
staan van dit project of een verglijkbaar initiatief is 
op dit moment niet duidelijk, maar IOM hoopt ook in 
de toekomst diaspora te blijven verbinden met hun 
landen van herkomst en zo een bijdrage te leveren 
aan de SDGs.  
Barbara Salewski-Ratering

Diaspora hebben veel invloed op ontwikkeling van 
herkomstlanden 

VOLGENS CIJFERS VAN HET CBS BESTOND DE NEDERLANDSE BEVOLKING OP 1 OKTOBER 2020 VOOR 13,9 PROCENT UIT MENSEN MET EEN NIET-WESTERSE MIGRATIE-ACHTERGROND (EERSTE EN 
TWEEDE GENERATIE) . DIT AANTAL ZAL WAARSCHIJNLIJK ALLEEN MAAR TOENEMEN. ONDANKS HUN INTEGRATIE IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING, BLIJVEN ZIJ OOK EMOTIONEEL, CULTUREEL, 
ECONOMISCH EN POLITIEK VERBONDEN MET HUN LAND VAN HERKOMST. 

PROJECTEN
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De Indonesische gemeen-
schap in Nederland is 
groot. Met die kennis mi-
greerde Santoso in de ja-
ren negentig naar het land 

dat hij vooral kende van de verhalen 
van zijn ouders. Zijn sociale netwerk 
was breed en bestond uit zowel In-
donesiërs als Nederlanders. Hij vond 
meestal werk, maar de laatste jaren 
voor zijn terugkeer werd dat steeds 

moeilijker wegens het ontbreken van 
een verblijfsstatus. 
 Santoso keerde terug naar zijn ge-
boortegrond in Bandung, West-Java, 
Indonesië, na een verblijf van ruim 
twintig jaar in Nederland. 

Zijn plan was aanvankelijk om een res-
taurant te beginnen. Hij werkte immers 
al zijn hele leven in de horeca. 
Maar hij bedacht zich en besloot om 
van het IOM-herintegratiebudget een 
scooter aan te schaffen om een taxi-

GAME PLAN 
Strategiën van een terugkeermigrant

WERELDWIJD ONDERSTEUNT IOM MIGRANTEN MET HUN VRIJWILLIGE TERUGKEER NAAR HET LAND VAN HERKOMST. IOM ONDERSTEUNT 
MIGRANTEN GEDURENDE HET HELE TRAJECT, VAN VOORBEREIDING TOT HERINTEGRATIE. OF DE HERINTEGRATIE IN HET EIGEN LAND 
UITEINDELIJK LUKT HANGT VAN VEEL FACTOREN AF. SANTOSO (GEFINGEERDE NAAM), DIE NA EEN LANG VERBLIJF IN NEDERLAND 
TERUGKEERDE NAAR INDONESIË, LAAT ZIJN LICHT SCHIJNEN OVER ZIJN PLAN VAN AANPAK.

bedrijfje te beginnen. Dat was relatief 
makkelijk op te starten, met genoeg 
klanten in een stad als Bandung die 
ruim 2,5 miljoen inwoners telt. 
 
In zijn vrije tijd richt Santoso zich 
graag op sport. Hij heeft een passie 
voor honkbal. Hij meldde zich aan bij 
de lokale honkbalclub ‘Refugees’, waar 
hij al snel werd aangenomen als coach 
van een studententeam. 
 
Santoso is druk bezig zijn leven weer 
op te bouwen in Indonesië, maar hij is 
Nederland niet vergeten. De eerste pe-
riode in Nederland herinnert Santoso 
zich nog goed. De overgang was groot. 
Bellen naar het thuisfront deed hij van-
wege de kosten niet zomaar en alleen 
op gezette tijden. Hij had regelmatig 
heimwee. 

Nu hij terug is in Indonesië, komt dat 
gevoel soms terug, in omgekeerde rich-
ting: heimwee naar Nederland. Maar 
dankzij de technologische ontwikkelin-
gen van de afgelopen decennia is dat 
minder erg dan toen.

Kort na aankomst 
realiseerde ik me dat 
mijn oorspronkelijke 
plan nog te groot was. 
Ik moest met kleine 
stappen weer iets 
opbouwen.

Het honkbalteam dat 
ik coach, biedt me 
naast een uitlaatklep 
ook de mogelijkheid de 
mensen hier weer te 
leren kennen.

Santoso met zijn moeder

Santoso op zijn 
scooter waarmee 
hij een taxibedrijfje 
runt, aangeschaft 
met steun van IOM.

Olivier Sprée

Ik heb goede en slechte 
dingen meegemaakt in 
Nederland. Hoe dan 
ook is een deel van mij 
Nederlands.

Succesverhaal van Zuhur uit Somaliland,  
opgegroeid in Nederland 

Na drie jaar gewerkt te hebben voor een grote bank had 
Zuhur de behoefte iets terug te doen voor haar land van 
herkomst. Ze kwam terecht bij IOM’s CD4D project, waar 
ze begon met het automatiseren van financiële systemen 
bij het Ministerie van Justitie in Somaliland. Al snel kon ze 
haar vaardigheden bij andere afdelingen inzetten. 

Wat eigenlijk drie maanden hadden moeten zijn, liep 
uit op tweeënhalf jaar in Somaliland. Door haar CD4D-
opdrachten bouwde ze een groot netwerk op van NGO’s, 
overheden en bedrijven en heeft ze haar expertise verder 
ontwikkeld. 

Zuhur heeft veel kunnen leren van de verschillen in 
cultuur en werkprocessen in Somaliland: vaardigheden 
die ze weer goed kan gebruiken in Nederland. 

Meer informatie over  
het CDD4D-prjoject?

Scan de QR code.
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Rini Fokkema 
Rini startte zijn carrière bij IOM Ne-
derland in het jaar 2000. Daarvoor 
werkte hij bij het COA op de vrijheids-
beperkende locatie (VBL) in Ter Apel, 
destijds ‘verwijdercentrum’ genoemd. 
Het toenmalige VBL bestond in de jaren 
90 uit 2 grote units van 50 personen 
per unit. In tegenstelling tot de huidige 
situatie zat het verwijdercentrum nooit 
echt vol. Om hier verandering in te 
brengen werden Rini en zijn collega’s 
gevraagd om migranten die niet in Ne-
derland mochten blijven te motiveren 
om vrij- 
willig naar deze locatie in Ter Apel te 
gaan. 

“Omdat het gewenste 
effect met deze pilot niet 
werd bereikt, trok de 
Nederlandse overheid de 
stekker uit het verwijder-
centrum”, blikt Rini terug. 
Ter Apel kreeg een andere 
bestemming. COA- perso-
neel kon afwachten wat 
voor werkzaamheden het 
nieuwe centrum voor hen 
in petto had óf solliciteren 
naar een andere baan. Rini 
koos voor het tweede. En 
zo liep hij aan tegen een vacature voor 
een 2-jarig project bij IOM Nederland, 
standplaats Zwolle. 

Toen Rini op zijn eerste dag naar het 
kantoor van IOM aan de Molenstraat 
in Den Haag afreisde, werd hij met 
een duidelijke opdracht het land in 
gestuurd: zet IOM op de kaart. “Ik kreeg 
alleen een telefoontje, verder geen auto 
of laptop, maar het was helder wat ons 
te doen stond”, vertelt Rini. In 2 jaar tijd 
hebben Rini en zijn collega’s het pro-

gramma voor vrijwillige terug verder 
vormgegeven. Rini was verantwoorde-
lijk voor Noord-Nederland. Er werd in 
kaart gebracht welke organisaties zich 
bezig hielden met migratie en er werd 
voorlichting gegeven aan COA-locatie-
managers en hun teams. Ook was Rini 
te vinden in verschillende buurthuizen 
en gaf hij cursussen aan de politie-
scholen in Zutphen en Apeldoorn over 
terugkeer: “De vreemdelingenpolitie 
hield zich bezig met uitzetten, maar 
ik probeerde duidelijk te maken dat 
vrijwillige terugkeer zorgt voor een 
win-win-situatie”. 

Rini stuitte in die begintijd nog regel-
matig op verzet tegen 
de missie van IOM: 
“Terugkeer was nog 
een vies woord, posters 
ophangen van IOM was 
op sommige locaties 
bijvoorbeeld echt niet 
gewenst”. Groningen 
kende vier AZC’s en er 
waren in de hele pro-
vincie noodopvangen. 
Geleidelijk ontstond er 
een netwerk en werden 
meer medewerkers bij 
IOM aangenomen voor 

het team in het noorden. Naast het AZC 
in Drachten was kantoorruimte over 
waar IOM gebruik van kon maken. Met 
de uitbreiding van het team werden 
ook spreekuren op locaties opgezet. 
“Ik had op een gegeven moment 3 
spreekuren op 3 verschillende locaties 
per dag, 5 dagen in de week”, weet Rini 
zich nog te herinneren. Rini en zijn col-
lega’s hielden zich destijds veelal bezig 
met doormigratie naar Amerika onder 
het ‘United States Refugee Programme’. 

Het project waar Rini 
werkzaam voor was 
liep na 2 jaar af. Rini 
en zijn collega’s moes-
ten een keuze maken: 
teruggaan naar COA 
of toch proberen te 
blijven bij IOM. Uitein-
delijk koos hij voor het 
laatste. 

Solomon Desta 
Solomon Desta is sinds 2000 werk-
zaam bij IOM Nederland in de regio 
Amsterdam. Hij werkte toen met een 
paar collega’s op Schiphol vanuit een 
kantoor naast die van de IND. Dat was 
dit niet altijd eenvoudig, want het was 
niet makkelijk om ongedocumenteerde 
migranten naar het spreekuur van IOM 
te laten komen. “In het begin werden 
wij door migranten en verschillende 
hulporganisaties nog weinig vertrouwd 
en louter gezien als een verlengstuk 
van de overheid”, zegt Solomon. 

Geleidelijk heeft 
Solomon met 
een klein clubje 
collega’s IOM in 
Amsterdam op 
de kaart weten te 
zetten: “We gingen 
brainstormen over 
voorlichtingen 
aan organisaties 
in Amsterdam om 
zoveel mogelijk 
draagvlak te cre-
eren”. Dit mondde 
uit in borrels en 
etentjes met ver-
schillende partijen 
om over samen-
werking te praten. 
Een doorbraak in 
de samenwerking 
tussen IOM en 
de Vreemdelin-
genpolitie bijvoorbeeld werd bereikt 
toen IOM een door hun doorverwezen 
ongedocumenteerde migrant vrijwillig 
hielp terug te keren 
naar het land van 
herkomst. 

Als resultaat van de 
vele netwerkactivi-
teiten en het verhui-
zen naar een nieuw 
kantoor in de stad, 
werd het al gauw 
druk bij de spreek-
uren van Solomon 
en zijn collega’s in Amsterdam. “We 
draaiden verschillende spreekuren per 
week en er kwamen soms 30, 40 of 50 
migranten per spreekuur opdagen”, 
vertelt Solomon. “Digitale cliëntdossiers 
waren nog niet aan de orde, dus alles 
werd keurig met de hand ingevuld en 
opgestuurd.” 

Door de inzet van ‘native counselors’ 
– medewerkers met een migratieverle-
den of dezelfde culturele achtergrond 

van de doelgroep – werd meer focus 
gelegd op outreach. Er werd contact 
gelegd met sleutelfiguren van verschil-
lende migrantengroepen die geïnfor-
meerd werden over IOM en de hulp-
mogelijkheden bij vrijwillige terugkeer. 
Zo werden individuen en organisaties 
in Amsterdam en omstreken die in 
contact stonden met migranten steeds 
meer in kaart gebracht. 

Inherent aan het onderwerp migratie, is 
dat er in twintig jaar tijd veel is veran-
derd in het werkveld. Zo werd het team 
in Nederland verder uitgebreid, werd 

de doelgroep door middel van richt-
lijnen verder gespecificeerd en heeft 
IOM zich door de jaren heen steeds 

meer gespecialiseerd. “Eerst 
hadden wij zelf contact met 
bijvoorbeeld ambassades of 
een arts als er iets medisch 
speelde. Nu zijn hier binnen 
IOM speciale teams voor 
opgezet”, vertelt Solomon. 

Ook is er nu meer samen-
werking met IOM-kantoren 
in andere landen en het 
hoofdkantoor in Genève. In 

2016 werd IOM zelfs onderdeel van de 
Verenigde Naties. “Zolang er migratie 
is zal IOM altijd wel bestaan, maar in 
welke vorm weet ik niet”, reflecteert 
Solomon. Hij kijkt uit naar wat de 
volgende 30 jaar IOM Nederland zal 
brengen. 
Sterre van Til

Het 'decentrale' team dat in 2000 begon met het aanbieden van terugkeerondersetuning door heel 
Nederland, waardoor migranten niet meer altijd moesten afreizen naar het bureau in den Haag. 

De kwartiermakers in 
een nieuwe fase van het 

REAN-programma 

Na een periode van bijna tien jaar sinds de start van het REAN- 
programma, gericht op vrijwillige terugkeer, markeerde het jaar 
2000 een nieuwe fase voor IOM. In dat jaar werd namelijk de nieuwe 
Vreemdelingenwet van toenmalig staatssecretaris Job Cohen een feit. 
Binnen deze wet, en daaropvolgend overheidsbeleid, kwam meer  
 nadruk te liggen op terugkeer. Dat betekende dat IOM haar activite-
iten op dit gebied verder kon uitbreiden. Er ontstonden decentrale 
teams die de opdracht kregen om zoveel mogelijk migranten te 
bereiken en te informeren over de ondersteuning die IOM kan bieden 
bij terugkeer. Twee kwartiermakers uit die tijd zijn onze collega’s Rini 
Fokkema en Solomon Desta. 

 
Er kwamen soms 
30, 40 of 50 
migranten per 
spreekuur opdagen

 
Ik kreeg alleen een 
telefoontje, verder 
geen auto of 
laptop, maar het 
was helder wat 
ons te doen stond

Solomon Desta

Rini Fokkema

MEDEWERKERS
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In 2020 heeft IOM in Ned-
erland - in een jaar dat 
75% van de luchthaven 
gesloten was en vluchten 
aan de grond stonden - 
1.815 vertrekken, 1.033 
transits en 512 aankom-
sten gefaciliteerd. 

Kim B. met een 
groep vluchtelingen 
die op doorreis zijn 
vanuit Oeganda 
naar Canada voor 
hervestging

KIM & KIM 
Oftewel: migratie in het kwadraat 

DAT DE MENSEN DIE VOOR IOM WERKEN ‘IETS’ MET MIGRATIE HEBBEN ZAL GEEN VERRASSING ZIJN. IN DIT ARTIKEL LATEN WE JULLIE 
KENNISMAKEN MET TWEE COLLEGA’S – DE EEN ERBIJ VANAF HET BEGIN, DE ANDER NET BEGONNEN – WIER FAMILIEGESCHIEDENIS VAN MIGRATIE 
NAUW VERWEVEN IS MET HUN WERK.

K im Braekeleer en Kim 
Oorebeek begeleiden op 
Schiphol migranten binnen 
diverse IOM-programma’s. 
Naast de migranten die 

vanuit Nederland terugkeren naar hun 
land van herkomst, begeleiden zij ook 
migranten die aankomen in Nederland 
of overstappen naar een ander land. 
Dat kan gaan om uitgenodigde vluchte-
lingen, zoals Syriërs vanuit Libanon. De 

overstappers zijn migranten die  
vanuit vluchtelingenkampen zijn geselec-
teerd voor hervestiging in bijvoorbeeld 
Canada of de Verenigde Staten. Ook is er 
veel doorreis naar Scandinavische lan-
den. Vaak gaat het om vluchtelingen uit 
de Hoorn van Afrika, maar ook bijvoor-
beeld om Rohingya’s uit Myanmar. Deze 
reis is meestal de eerste kennismaking 
met vliegtuigen en vliegvelden, dus zon-
der hulp en begeleiding van IOM zouden 

er waarschijnlijk heel wat migranten 
stranden. De hele reis van begin tot eind 
bevat meestal vier tot vijf vluchten.

Kim Braekeleer is geboren 
in Vietnam. Haar vader is 
als bootvluchteling begin 
jaren tachtig vertrokken uit 
Vietnam, op de vlucht voor 

het communistische regime. Hij is opge-
pikt door een Nederlands schip en kwam 
zo uiteindelijk in Nederland terecht. 
Na enige tijd kon hij zijn gezin vanuit 
Vietnam laten overkomen in het kader 
van gezinshereniging. Via via werkte hij 
als tolk op Schiphol bij de doorreis van 
andere bootvluchtelingen. Toen IOM in 
Nederland begon, had Kim snel haar 
keuze gemaakt; zij begon als een van de 
eersten voor IOM-Nederland te werken. 
En zo zet ze zich al dertig jaar in om 
migranten te begeleiden, die net als zij, 
ooit de grote stap hebben genomen om 
aan de andere kant van de wereld een 
nieuw leven te beginnen. Kim is erg trots 
op haar inmiddels overleden vader, die 
zijn leven op het spel heeft gezet om zijn 
gezin een betere toekomst te geven. 

Kim Oorebeek is een nieuwe 
kracht bij IOM. Voorheen 
werkte ze als grond-  
stewardess op Schiphol, 
maar sinds een half jaar 

behoort ze tot het IOM-team op Schiphol, 
dat uit tien werknemers bestaat. Interna-
tionale ervaring had ze al opgedaan bij 
de OPCW, de Nobelprijswinnende orga-
nisatie voor het verbod op chemi-sche 
wapens.  
Kim’s Hongaarse oma is in de Tweede 
Wereldoorlog gevlucht en via Frankrijk 
in de Verenigde Staten terechtgekomen. 
Daar ontmoette ze op een studentenfeest 
in Philadelphia Kim’s opa. Hij was in 
Nederlands-Indië geboren uit het hu-Links Kim B. Rechts Kim O.

welijk van een Javaanse vrouw en een 
Nederlandse KNIL-militair. Kim’s opa was 
als jonge tiener naar Nederland geko-
men en studeerde net toen de oorlog 
uitbrak. Direct na de oorlog kon hij op 
uitnodiging van de Vrijmetselarij naar 
de Verenigde Staten emigreren. Kim’s 
moeder werd in Nederland geboren toen 
het gezin hier op bezoek was. Uiteindelijk 
is haar moeder via Genève voor de liefde 
naar Nederland gekomen. Kim’s familie 
is uitgevlogen over de hele aardbol, van 
Zwitserland tot Australië en van Israël tot 
Amerika.  
Dat ze als medewerker van IOM de hele 
wereld nu dagelijks voorbij ziet komen 
op Schiphol, vindt ze geweldig. Ze hoopt 
zich nog lang samen met haar collega’s 
in te kunnen zetten voor migranten. 
Eric van den Boom
Olivier Sprée

MEDEWERKERS
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Welkom bij dit duo-interview. Het 
lijkt ons leuk om vanuit twee verschil-
lende perspectieven IOM onder de 
loep te nemen en te bekijken wat er 
allemaal veranderd is in de loop van 
de jaren en wat er nog gaat veran-
deren. Willen jullie vertellen hoe je bij 
je huidige baan bent gekomen en hoe 
je voor het eerst in aanraking kwam 
met IOM?

MM: Ik werk meer dan vier jaar bij BZ, 
bijna vier jaar bij de afdeling Migratie 
en Ontheemding. Ik ben binnen BZ dos-
sierhouder IOM, dat wil zeggen dat ik 
zowel de institutionele kant beheer, als 
een aantal IOM projecten. Zelfs dertig 
verschillende in de afgelopen vier jaar. 
Ik kom dan ook veel in aanraking met 
het hoofdkantoor van IOM in Genève 
en de landenkantoren over de hele 
wereld. Onze prioriteit ligt bij bescher-
ming, terugkeerprojecten, herintegratie, 
het tegengaan van mensenhandel en 
het bewustzijn van risico’s van irregu-
liere migratie vergroten. 

RvS: Ik werk bijna 20 jaar bij DMB 
en de voorlopers daarvan. Ik heb de 
ophanging ervan binnen JenV meege-
maakt en we zijn ook nog onderdeel 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken geweest. Ik ben begonnen als 
financiële medewerker en heb het 
beleidsvak gaandeweg geleerd. Wat 
migratie betreft kwam ik voor het 
eerst in aanraking met het COA toen ik 
werkte bij een grote facilitaire dienst-
verlener en mocht uitrekenen hoeveel 
het kost om een COA locatie te bevei-
ligen. Toen heb ik gesolliciteerd 
op een financiële functie binnen het 
Europees Vluchtelingenfonds en ben 
ik zo terecht gekomen bij de directie 

migratiebeleid. Via de fondsen heb ik 
voor het eerst kennisgemaakt met IOM, 
zij voerden projecten uit met Europees 
geld. En dat contact is altijd gebleven. 

Hoe ervaar je de samenwerking met 
IOM? Waarin denk je dat we toege-
voegde waarde hebben? 

RvS: De samenwerking was vanaf het 
begin af aan altijd heel prettig en nog 
steeds. Ook op informele wijze, we 
weten elkaar altijd goed te vinden. 
Dat komt ook omdat een aantal colle-
ga’s al heel lang bij IOM werken. We 
houden elkaar goed op de hoogte: bij 
interviews wordt er altijd even gescha-
keld met de ministeries en het overleg 
over de programma’s loopt ook altijd 
heel soepel. Het werk dat IOM doet, 
op terugkeer voornamelijk, maar ook 
hervestiging, wordt erg gewaardeerd 
over de brede linie. Jullie zijn heel 
hands-on en praktisch, dan denk ik aan 
het altijd zoeken naar oplossingen en 
inventieve manieren om de migranten 
van dienst te zijn met terugkeer. Native 
counseling (gebruik van native coun-
selors, met een migratieachtergrond en 
andere talenkennis dan de culturele 
achtergrond of talenkennis dan de 
Nederlandse, en die door middel van 
Outreach migranten bereiken die vaak 
niet in beeld zijn bij andere instanties 
– red.) is een goed voorbeeld: Het was 
eerst een project in de Pauluskerk in 
Rotterdam en is daarna in de vier grote 
steden weggezet, en uiteindelijk als een 
‘best practice’ geïncorporeerd in heel 
IOM. 
 
MM: Hele goede samenwerking inder-
daad en over de hele linie heel prettig: 
met de landkantoren, het hoofdkantoor 
en IOM Nederland. We hebben een 
open en eerlijke relatie. Ook als de 
officiële standpunten verschillen, dan 
valt er altijd te praten. Internationaal 
gezien is jullie meerwaarde, als een 
van de grote multilaterale organisaties 
en VN gelieerd, dat jullie vaak ‘first in 
last out’ zijn. Jullie bevinden je  midden 
in de moeilijkste situaties, wanneer er 
nog weinig VN organisaties aanwezig 
zijn. Er werken mensen met hart voor 
de zaak, die in hele lastige omstan-
digheden zo lang mogelijk en zo goed 
mogelijk het werk blijven doen om 
migranten te helpen, en dat is fantas-
tisch. 

 

Hoe werken jullie ministeries samen? 
Komen jullie elkaar regelmatig tegen 
bij overleggen?
 
RvS: Er is eigenlijk altijd al overleg 
geweest tussen BZ en JenV. Er zijn ook 
verschillende projecten opgericht door 
de jaren heen, zoals de ‘stuurgroep 
vrijwillige terugkeer’. Mariska en ik 
komen elkaar tweemaandelijks bij een 
overleg tegen, samen met DT&V, en 
daar spreken we over beleidsmatige 
vraagstukken. We hebben ook met de 
permanente vertegenwoordiging in 
Genève veel contact over bepaalde 
beleidsonderwerpen, bijvoorbeeld 
over de nieuwe Return Readmission 
and Reintegrationstrategie van IOM, 
gezamenlijk vinden we daar wat van 
als ministeries. 

MM: We hebben inderdaad goed con-
tact over en weer. Onder andere over 
het REAN project van IOM Nederland, 
het COMPASS partnerschap en de 
focus op de integrale migratieagenda. 
 
Wat is jullie het meest bijgebleven in 
de afgelopen jaren in de samenwer-
king met IOM? 

RvS: Niet echt een moment, vooral 
het informele: de lunches, de borrels, 
buiten het kantoor om. Laatst een 
afscheid van een collega van DT&V in 
een park in Scheveningen, dat soort 
momenten zijn het prettigst. Corona 
heeft wel gezorgd dat het wat minder 
kon, maar we hebben elkaar meteen 
opgezocht toen het weer kon. 

MM: We zijn toch directe collega’s. Er 
zijn hele weken dat ik meer contact 
heb met IOM heb dan met BZ colle-
ga’s. De lancering van het COMPASS 
programma was wel een mijlpaal, ik 
heb het zelf opgezet en nu begint het 
te lopen. En het informele is me bijge-
bleven, de afscheidsborrels bijvoor-
beeld. Ik heb wel eens Pieter (Maas 
– red.) aan de telefoon gehad toen er  
een IOM-auto met een diplomatiek 
nummerbord was weggesleept, die 
stond ergens verkeerd geparkeerd.  
En voordat men kon achterhalen waar 
de auto was, was hij al gesloopt. Dat zijn 
wel dingen die je bijblijven, maar uitein-
delijk konden we er ook een beetje om 
lachen. 

RENE VAN SCHIJNDEL  
EN

 

MARISKA MEIJERHOF

IOM is sinds 1991 actief in Nederland. Waar het ooit begon met de start van het vrijwillige terugkeerprogramma 
is het kantoor sindsdien uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie. We werken veel samen met de Nederlandse 
overheid en dan in het bijzonder met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ). We hebben twee IOM-experts binnen de Nederlandse overheid uitgenodigd om iets 
te vertellen over hun, al jarenlange, betrokkenheid met IOM: René van Schijndel (53), beleidsadviseur bij de 
directie Migratiebeleid (DMB) bij JenV en Mariska Meijerhof (27), beleidsmedewerker bij de directie Stabiliteit en 
Humanitaire Hulp, afdeling Migratie en Ontheemding. 

Hoe heb je het migratielandschap zien 
veranderen de laatste 20 jaar? 
 
RvS: Binnen migratie is terugkeer steeds 
belangrijker geworden, met name hoe 
weinig invloed je hebt daarop. Vanuit de 
maatschappij en de politiek wordt steeds 
het negatieve naar voren gebracht en 
de nadruk ligt steeds meer op vertrek: 
mensen moeten ‘gewoon’ Nederland 
verlaten. Juridisch is dat natuurlijk wel 
zo, maar het blijft een lastig vraagstuk. 
Het ei van Columbus hebben we nog 
niet gevonden. Er is wel steeds meer 
samenwerking in Europa, maar dat is 
nog steeds mondjesmaat. In 2010 ben ik 
met een Belgische collega ERRIN gestart, 
dat heeft zich in de loop van de jaren 
ontwikkeld tot het platform dat het nu is, 
wat straks, als het goed is, door Frontex 
wordt opgepakt, en daarmee beschik-
baar komt voor de hele unie. Daar zit wel 
de crux: niet alleen de samenwerking 
binnen Europa, maar ook met andere 
landen. In de internationale wereld hoor 
je steeds vaker de oproep: ‘er moeten 
meer reguliere manieren komen om te 
migreren, want dat zorgt ervoor dat er 
minder irreguliere migratie is.’ In mijn 
beleving is dat niet een wet van com-
municerende vaten. Het helpt wel, maar 
kan alleen als je goede afspraken kunt 
maken hoe je omgaat met de mensen die 
irregulier hier naar toe komen. Nadruk 
op terugkeer dus. En dan het sentiment 
rondom migratie: als je kijkt hoeveel 
moeite we moeten doen om opvang- 
locaties te krijgen. Het is wel steeds 
negatiever geworden, in de politiek, in de 
media, in de maatschappij. En dat terwijl 
het overgrote deel van migratie naar 
Nederland gaat via reguliere kanalen, 
juist om een toegevoegde waarde te 
hebben voor de Nederlandse economie, 
of dat nou via onderwijs is, toerisme, 
voor de arbeidsmarkt. Dat komt te weinig 
voor het voetlicht, het gaat eigenlijk 
alleen over asiel en dan binnen asiel 
alleen over de negatieve kanten van 
asiel. Dat valt me op de afgelopen jaren. 
 
Dat is mijn indruk ook. Er is een 
enorme influx geweest van migranten 
in 2015, toen was er ook een opvang-
crisis. En nu weer. Het blijft een inge-
wikkelde kwestie. 
 
MM: Ik heb nog niet zo heel veel zien ver-
anderen, ik ben net na de migratiepiek 
van 2015/2016 begonnen, dus mijn erva-
ring is dat het migratieveld heel lastig is, 
zowel in Nederland als internationaal. 
Er zijn zoveel verschillende meningen, 
zoveel onderwerpen liggen gevoelig dat 
het lastig is er overeenstemming over 
te bereiken, en iets gedaan te krijgen. Ik 
vind het inderdaad heel zonde  blz 12

Mariska Meijerhof, beleidsmedewerker directie 
Stabiliteit en Humanitaire Hulp, afdeling Migratie 
en Ontheemding. 

René van Schijndel (53), beleidsadviseur bij de 
directie Migratiebeleid (DMB) bij JenV

INTERVIEW
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1991-2003

In de periode 1991-2000 stond het 
programma beter bekend als het  
‘terugkeerbureau’. Dit kwam mede door 
de wijze waarop diverse media in die 
dagen schreven over het soort dien-
sten dat IOM aanbood aan migranten 
die niet meer in Nederland wilden of 
mochten blijven. De term werd ook 
letterlijk zo in het regeerakkoord van 
1989 genoemd. 

In het jaar 2000 vonden er grote veran-
deringen plaats. Het decentrale stelsel 
werd ingevoerd, waardoor overal in 
het land IOM-counselors kwamen te 
werken.  
Er werden spreekuren ingericht op 
COA-locaties, waar asielzoekers wo-
nen, en in de grote steden, waar veel 
migranten in een irreguliere situatie 
verblijven. Migranten hoefden hierdoor 
niet meer af te reizen naar het kantoor 
van IOM in Den Haag. Deze decentrale 
manier van werken bestaat nog steeds 
en werd in 2002 zelfs uitgebreid met 
wat toen de ‘native counselor approach’ 
werd genoemd. In de vier grote steden 
(Amsterdam, Den Haag, Utrecht en 
Rotterdam) werden IOM-counselors 
aangenomen die zelf een migratie- 
achtergrond hadden en veelal dezelf-
de taal spraken als de mensen die ze 
wilden bereiken.  
Het doel was contacten te leggen met 
het onzichtbare deel van de samen-
leving en zo kwetsbare migranten te 
bereiken om hen te informeren over 
het bestaan van REAN. In deze periode 
werden ook de eerste herintegratiepro-
jecten gefinancierd door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Deze projec- 
ten hadden tot doel om terugkerende 
migranten na terugkeer in het land 
van herkomst te ondersteunen met het 
opzetten van een eigen bedrijf, een op-
leiding of andere activiteiten die inkom-
sten genereren Toen was herintegra-
tieassistentie enkel beschikbaar voor 
een beperkt deel van de asieldoelgroep 
en werd dit voornamelijk aangeboden 
door IOM en Caritas. 

2004-2012

In 2004 introduceerde de toenmalige 
minister van Vreemdelingenzaken,  
Rita Verdonk, de herintegratierege- 
ling terugkeer (HRT-regeling).  
Migranten met een asielachtergrond uit 
bepaalde landen konden vanaf dat mo-
ment in aanmerking komen voor een 
financiële bijdrage als zij vrijwillig ver-
trokken. De HRT-regeling bestond uit-
eindelijk tot juli 2018 en verdween na 
de introductie van de nieuwe subsidie-
regeling herintegratieondersteuning.
Daarnaast werden er in deze periode, 
met hulp van Europese financiering, 
diverse pilots gestart die zich richtten 
op terugkeer van alleenstaande min- 

derjarige vreemdelingen (ook bekend 
als AMVs of AMAs), migranten met een 
medische aandoening, slachtoffers van 
mensenhandel en gezinnen. 

2012-2015

Deze periode werd gekenmerkt door 
een consolidering van ‘best practices’ 
op het gebied van vrijwillige terugkeer 
en herintegratie. Al verscheen er in de 
media soms kritische berichtgeving 
over het oneigenlijke gebruik van on-
dersteuningsmogelijkheden na terug-
keer, de gedachte bleef bestaan dat het 
aanbod voor bepaalde doelgroe- 
pen bestendigd moest worden.  
Op basis van de opgedane kennis en 
ervaringen werden er heldere beleids-
kaders ontwikkeld en concrete afspra-
ken gemaakt tussen IOM, DT&V en de 
betrokken NGO’s om een overlap aan 
dienstverlening te voorkomen. 

2015-2021

In 2015 transformeerde het REAN-
programma tot de vorm zoals we die 
nu kennen. Alle aantoonbaar zinvolle 
dienstverlening uit de voorgaande 
pilots en projecten worden sindsdien 
niet meer ad-hoc gefinancierd door 
verschillende departementen, maar 
samengesmolten tot één volwaardig te-
rugkeerprogramma. Migranten hebben 
vanaf dat moment structureel toegang 
tot basisondersteuning bij terugkeer. 
Met andere woorden: alles wat nodig is 
voor een goed voorbereide- en verant-
woorde terugkeer naar het land van 
herkomst. Daarnaast kan IOM sinds-
dien structureel herintegratie- onder-
steuning bieden aan personen die daar 
op basis van het Nederlandse terug-
keerbeleid aanspraak op maken.

2022-2024

Onlangs is het programma verlengd 
voor een periode van 3 jaar. En on-
danks dat het rondom het thema 
migratie lastig is om voorspellingen te 
doen, zullen ook in de komende jaren 
blijvend hervormingen worden door-
gevoerd om de vrijwillige terugkeer-
ondersteuning aan te passen aan de 
veranderende werkelijkheid en behoef-
tes. Samen met haar partners staat IOM 
klaar om hieraan invulling te geven. 

Pieter Maas

VRIJWILLIGE TERUGKEER MET IOM 
DOOR DE JAREN HEEN

Sinds de Nederlandse overheid en IOM in 1991 de REAN (Return and  Emigration Assistance from the Netherlands)-overeenkomst ondertekenden,  
wat de start van het vrijwillige terugkeerprogramma inluidde, blijkt het programma 30 jaar later nog altijd relevant. In de loop der jaren zijn er heel wat 
aanpassingen gedaan om het programma goed aan te laten sluiten aan de behoeften en inzichten die hoorden bij een specifieke periode. 
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vervolg blz 10  dat de aandacht voor 
de negatieve aspecten niet alleen leidt tot 
een gebrek aan aandacht voor de  
positieve aspecten maar ook de ruimte 
om positieve aspecten te bereiken 
verkleint. In zo’n lastige werkgebied is 
het wel heel fijn dat je dan partners hebt 
waarmee je een open en fijne samen- 
werkingsrelatie hebt, zoals met IOM.  
Met welwillende partijen blijf je je 
inzetten, ondanks de lastige context. 
 
Waar denk je dat het internationaal 
gezien naar toe gaat, Mariska? Meer 
Europese samenwerking, zowel op  
terugkeer als begeleiding van migratie? 
Hoe denk je dat de migratiewereld de 
komende 10 jaar zal veranderen? 
 
MM: Echt voorspellen is lastig. Ik denk 
dat de pandemie laat zien hoe belangrijk 
internationale samenwerking is,  
tegelijkertijd is de reactie van de landen 
gefragmenteerd geweest. Er vanuit- 
gaande dat er in de toekomst weer pan-
demieën komen, is het voor de migrant 
en de staten het beste als we toegaan 
naar een meer internationale samenwer-
king en gelijke maatstaven, om dit soort 
mobiliteitsvraagstukken beter aan te 
pakken en beter voorbereid te zijn.  
Dit zou de les kunnen zijn die we trekken 
uit de pandemie. 
 
 
Wat denk je dat de rol van IOM hierin 
kan zijn? 

MM: Jullie proberen de internationale 
gesprekken aan te zwengelen en aan te 
kaarten, bijvoorbeeld tijdens de ‘Interna-
tional Dialogue on Migration’. Op gebied 
van grensmaatregelen met restricties is 
er een internationaal platform nodig. Ik 
zie dat IOM die rol probeert te pakken, ik 
denk dat dat ook een goede rol is. 
 
RvS: Nu IOM ook binnen de VN zit, kun 
je wat meer normatieve standpunten 
innemen, je meer uitspreken op  
bepaalde vlakken en op internationaal 
vlak misschien iets meer gedaan krijgen. 
Wat migratie betreft was IOM altijd wel 
een grote speler en werd overal uitge- 
nodigd aan de tafel. Maar de positie nu 
binnen de VN maakt het voor IOM iets 
makkelijker om de standpunten beter 
voor het voetlicht te brengen. Wij  
wijzen in de internationale samenwer-
king ook op de positieve kanten van 
migratie. Er zit best wel een verschil 
tussen het mondiale noorden en zuiden 
hoe er naar migratie wordt gekeken: 

voor ons wordt migratie vaak als een 
bedreiging gezien, terwijl in andere 
delen van de wereld het meer als een 
oplossing wordt gezien. Het is belangrijk 
die twee werelden samen te brengen.  
Ik denk dat dat wel een goede rol zou zijn 
voor IOM, als de internationale organi-
satie op het gebied van migratie. Dat kan 
IOM uiteraard niet alleen. 
 
Blijven jullie voorlopig in het migratie-
veld werken? 

RvS: Waarschijnlijk wel, net als bij IOM 
werken er bij JenV veel collega’s ook al 
heel wat jaren, ik ben niet eens de meest 
oudgediende. Het blijft een interessant 
onderwerp, heel veel elementen komen 
samen en in mijn takenpakket heb ik 
met veel ministeries en organisaties te 
maken, waaronder IOM. Daarnaast ben 
ik met het Global Forum bezig en reis ik 
daarvoor de hele wereld rond. 

MM: Het onderwerp blijft boeien. De rou-
latie is bij BZ wat sneller dan bij andere 
ministeries, we kunnen maximaal 7 jaar 
op een plek in Den Haag zitten. Ik heb 
nog even en ik heb een leuk dossier:  
IOM van hoofdkantoor tot mensen in het 
veld in de verschillende landen.  
Het leuke aan de migratieportfolio is ook 
de overlap tussen ontwikkelingssamen-
werking en politiek. Misschien dat ik op 
een ambassade weer migratie in mijn 
pakket krijg en zal waar dan ook altijd 
wel met IOM blijven werken. 
 
Op nog heel veel jaren samenwerking 
dan. Dank voor jullie bijdrage aan onze 
jubileumkrant en tot ziens! 

Nathalie Weijts

COMPASS

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden begin dit jaar 
het Cooperation on Migration and Partnerships for Sustainable 
Solutions initiative (COMPASS). 

COMPASS  is een wereldwijd initiatief om migranten te beschermen, 
mensenhandel en smokkel te bestrijden, een waardige terugkeer 
te  ondersteunen en duurzame reïntegratie te bevorderen. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken financiert 
COMPASS en geeft hiermee actieve 
steun aan partnerlanden met als doel 
de samenwerking op het gebied van 
migratiemechanismen te verbeteren, 
passend in de  langetermijnvisie van het 
ministerie. 

COMPASS is een driejarig project en 
omvat twaalf partnerlanden: Afghanistan, 
Tsjaad, Egypte, Ethiopië, Irak, Libanon, 
Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria en 
Tunesië. 

Horizontaal: 
5. Koningin van Argentijnse afkomst
6. Vliegveld
8. Over welk land ‘twijfelt’ de band Het Goede Doel?
9. Noodreisdocument
11. Gebakje met gat in het midden
15. Europese athlete van 2021
16. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer
17. Eerste in Nederland geboren persoon die naar de ruimte ging
18. Voorloper van IOM
20. Reis van uitgenodigde vluchtelingen naar een nieuw thuisland
21. Vestigingsplaats van IOM hoofdkantoor
24. Meer dan één land
27. Met onbekende bestemming
28. Achternaam Chief of Mission IOM Nederland

Verticaal
1. Vreemdelingenpolitie
2. Waar tijdelijk reisdocument afgegeven wordt
3. Groep mensen die buiten hun land van oorsprong wonen en (culturele) banden met hun 
land behouden
4. Overkomst van familieleden
7. Kledingstuk van stevige, blauwe stof
10. Programma waaronder IOM vrijwillige terugkeert organiseert
12. Werelddeel van waaruit de meeste mensen in 2021 naar Nederland migreerden
13. Colombiaanse zangeres met Libanese roots
14. Uitvinder van de wisselstroomgenerator
19. Plaats waar de Global Compact voor veilige, gereguleerde en ordelijke migratie is aange-
nomen
22. Officiele toestemming om een land binnen te reizen
23. Online zoekmachine
25. Internationale bezoeker voor recreatieve doeleinden
26. Aanmeldcentrum voor asielaanvragen
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De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 
1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie 
ter wereld op het gebied van migratie. IOM is aangesloten bij 
de Verenigde Naties. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en 
ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten 
goede komt.

Met 173 lidstaten, 8 landen met waarnemersstatus en kantoren in 
meer dan 100 landen werken wij aan:

• het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
• het stimuleren van internationale samenwerking op het 

gebied van migratie;
• het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van 

migratie;
• het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood 

verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de 
vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. Onze projecten 
liggen op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie, 
de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor 
hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en 
arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van hoger 
diaspora experts naar hun land van herkomst.


