
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. 
Sinds 2016 is IOM aangesloten bij de Verenigde Naties.Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.

Het doel van de Migrant Training, Resettlement & Integration unit is om migranten te assisteren 
met hun reis naar Nederland en met het integratieproces.
We doen dit door de Nederlandse overheid te ondersteunen en faciliteren en door directe 
ondersteuning te bieden aan migranten.

Migrant Training, Resettlement and Integration

Al decennialang speelt IOM wereldwijd een belangrijke  
rol bij de hervestiging van vluchtelingen. Vluchtelingen 
met medische problemen en risicogroepen waaronder 
vrouwen en kinderen krijgen hierbij speciale aandacht. 
IOM faciliteert de selectie- en culturele oriëntatiemissies  
van de Nederlandse overheid en zorgt dat de vluchtelingen 
op een veilige manier naar Nederland kunnen reizen. 
IOM werkt hierbij samen met de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA), de VN-vluchtelingenorganisatie 
UNHCR en ambassades in de landen van vertrek.

Hervestiging naar Nederland 

Relocatie naar Nederland

Tijdens de uitvoering van het ‘EU Relocation  
Scheme’, werkten we samen met het Centraal  
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en  
de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) om 
de overkomst naar Nederland te faciliteren van 
asielzoekers vanuit Griekenland en Italië.  
Sinds het einde van het programma begin 2018,  
biedt IOM ondersteuning bij ad-hoc relocatie- 
verzoeken van de Nederlandse overheid.
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Capaciteit en bewustzijn bevorderen

IOM Nederland ontwikkelt programma’s die migranten helpen met hun integratie. Ook informeren we werkgevers 
en de maatschappij over de positieve bijdrage van migranten aan de Nederlandse samenleving en ondersteunen 
we organisaties die met migranten werken. 

Gezinshereniging 

PROTECT

Het EU-brede PROTECT project richt zich op het 
verbeteren van de hulpverlening aan vluchtelingen,  
migranten en asielzoekers die slachtoffer zijn geworden 
van seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV).  
In Nederland werken we met, Arq Psychotrauma Expert 
Groep, Rutgers en Pharos om te zorgen dat migranten 
beter toegang hebben tot bestaande diensten voor SGBV 
en om de capaciteiten van professionals die werken met 
deze groepen, zoals in regionale Centra Seksueel Geweld 
te versterken. Daarnaast worden sleutelpersonen met een 
migratie-achtergrond ingezet om migrantengemeenschappen 
te informeren over SGBV. Verder worden er goede 
voorbeelden van het aanpakken van SGBV in migranten 
gemeenschappen geïdentificeerd in alle deelnemende  
Europese landen  en worden er aanbevelingen gedaan 
voor de Nederlandse context.

Iemand met een vluchtelingenstatus kan in het kader 
van gezinshereniging familie laten overkomen. De reis 
zelf kan soms een uitdaging vormen voor het gezin, 
bijvoorbeeld in geval van medische aandoeningen,  
administratieve vereisten of het ontbreken van bepaalde 
documenten, of als het alleenreizende minderjarigen 
betreft. IOM kan deze gezinnen ondersteunen bij de 
overkomst. Op verzoek van de IND assisteert IOM 
verder bij het faciliteren van DNA-testen in het kader 
van gezinshereniging.
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