Het project Connecting Diaspora for Development, fase 2 (CD4D2) van de Internationale Organisatie
voor Migratie ondersteunt de ontwikkeling van prioritaire sectoren in een aantal specifieke landen.
Door het inzetten van diaspora-experts uit Nederland en andere EU-lidstaten versterkt CD4D2 de
capaciteitsopbouw van belangrijke instellingen. Het programma, dat wordt ondersteund door het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, startte in juli 2019 en eindigt op 30 juni 2022.
Door middel van fysieke en virtuele opdrachten worden professionals met een diaspora-achtergrond,
die wonen in Nederland of in andere EU-lidstaten, gekoppeld aan instellingen in vier doellanden:
Irak, Nigeria en Somalië. Algemene doelstelling is het bevorderen van de actieve rol van
diaspora bij het versterken van de publieke sector.
Diaspora voelen zich sterk verbonden met hun land van herkomst en daardoor zijn ze uitstekende partners
op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door hun expertise, culturele affiniteit en sterke toewijding zijn
ze belangrijke partners in crisissituaties en ondernemers op het gebied van handel en innovatie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van ontwikkeling.
CD4D2 is ontwikkeld op basis van de ervaringen opgedaan in de eerste fase van CD4D dat werd uitgevoerd
van 2016 tot 2019

Uitgangspunten CD4D2

! Vraaggestuurd, gebaseerd op geïdentificeerde prioriteiten en behoeften in de geselecteerde landen.
! Overdracht van kennis en expertise door middel van korte fysieke opdrachten en online kennisoverdracht.
! Mogelijkheden voor vertegenwoordigers van gastinstellingen voor een studiebezoek aan relevante instellingen
in Nederland of in andere EU-landen.
! Intensieve samenwerking realiseren met diaspora-experts gericht op een structurele betrokkenheid bij hun
land van herkomst.
! Samenwerking realiseren tussen instellingen in landen van herkomst en instellingen in Nederland en
andere EU-landen.

Meer informatie
Nina Staal: nstaal@iom.int (Projectmanager)
Zia Gulam: zgulam@iom.int (voor Irak en Somalië)
Ciaran Hickey: chickey@iom.int (voor Nigeria)
connectingdiaspora.org
Volg ons op LinkedIn:
Over IOM
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is de belangrijkste intergouvernementele
organisatie op het gebied van migratie. IOM bevordert humane en ordelijke migratie voor iedereen.
IOM heeft 173 lidstaten en meer dan 12.000 medewerkers wereldwijd.
IOM biedt deskundig advies, onderzoek, technische samenwerking en operationele bijstand aan staten,
intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden gericht op
nationale capaciteitsopbouw en het vergemakkelijken van internationale, regionale en bilaterale samenwerking
op het gebied van migratie.
www.iom-nederland.nl
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DIASPORA ACTIEF BETREKKEN BIJ CAPACITEITSONTWIKKELING VAN GESELECTEERDE INSTELLINGEN
PERIODE: 1 JULI 2019-30 JUNI 2022

ACTIVITEITEN
DIASPORA OUTREACH
!
Organiseren van outreach-evenementen per focusland.
!
Publiceren van vacatures op de website, iDiaspora en sociale media
(Facebook, LinkedIn, Twitter).
!
Trainen van aangesloten diaspora-organisaties.
CAPACITEITSOPBOUW BIJ GASTINSTELLINGEN
!
Per focusland identificeren van de belangrijkste sectoren en gastinstellingen.
!
Aanbieden van voorbereidende trainingen aan de diaspora-experts voor vertrek.
!
Koppelen van ongeveer 50 deelnemers aan gastinstellingen in elk focusland.
!
Regelen van fysieke of virtuele korte opdrachten (max. 3 maanden).
!
Dekken van logistieke kosten en het verstrekken van dagvergoedingen.
!
Stagemogelijkheden bieden aan recent afgestudeerden, in samenwerking met
de betrokken diaspora-experts.

GESELECTEERDE SECTOREN
Irak
‘Goed bestuur’ op migratiegebied

Nigeria
ICT
Gezondheidszorg
Landbouw

INSTITUTIONELE BANDEN VERSTERKEN
!
Bevorderen van virtuele contacten tussen instellingen in Nederland en de focuslanden.
!
Organiseren van uitwisselingen aan instellingen in Nederland.
ERVARINGEN DELEN
!
Tussen de deelnemers onderling via een virtueel platform en door middel van
informele bijeenkomsten en mentorschappen.
!
Met algemeen geïnteresseerden door middel van video’s over de uitzendingen,
berichten op sociale media, deelname aan evenementen en een slotconferentie.

Somalia
Lokaal bestuur
Rechtsstaat
Water en Infrastructuur
Ontwikkeling private sector

