
Gesprek over terugkeer (pupil, jeugdbeschermer [JB])

Eerste contact met IOM (pupil, JB)
Uitleg over IOM en de mogelijkheden bij vrijwillige terugkeer

Toestemming voor vertrek door voogdijinstelling
Tekenen toestemmingsverklaring voor vertrek

Contactgegevens familie / 
Family Assessment

(pupil, JB, IOM)
Toestemming familie voor terugkeer, 

eventueel opsporing familie, Getekende 
consentverklaring + ID familie

Beslissing om terug te 
gaan (pupil) 

Pupil en JB tekenen aanvraag bij 
IOM, 

reisdocumenten regelen
(met ondersteuning IOM)

Feitelijke terugkeer AMV (IOM, JB, familie in LvH)
JB zorgt ervoor dat AMV begeleid wordt naar Schiphol IOM draagt AMV 

over aan familie in LvH
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Monitoring minimaal 3 maanden na terugkeer

Stappenplan vrijwillige terugkeer 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMVs)
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Vrijwillige terugkeer met IOM
Wanneer kunnen wij helpen?
• Je pupil overweegt terugkeer en wil hier met iemand over praten
• Je pupil verblijft in Nederland 
• De afgelopen 5 jaar heeft je pupil Nederland niet met IOM of met de  

Nederlandse overheid verlaten

Wat kunnen wij doen?
• Helpen met het maken van een beslissing door informatie en advies (in 

eigen taal)
• Contact leggen met de familie in het land van herkomst voor de family 

assessment
• Het regelen van de terugkeer
• Wij kunnen helpen met de herintegratie als je pupil aan de voorwaarden 

voldoet

• Wij kunnen helpen met het aanvragen van nieuwe reisdocumenten 
en wij vergoeden de kosten hiervan

•  Wij betalen en regelen de reis vanuit Nederland inclusief transit- 
en aankomstassistentie

• In sommige gevallen zal er een social escort meereizen om de  
minderjarige te begeleiden

• In veel gevallen kunnen jongeren in aanmerking komen voor een  
herintegratiebijdrage. Het bedrag kan bijvoorbeeld ingezet 
worden voor scholing, huisvesting of investering in een bestaand 
(familie)bedrijf

• Wij werken nauw samen met onze collega’s in landen van her-
komst. Jongeren ontvangen de herintegratieondersteuning via 
onze kantoren aldaar.

Kijk op onze website voor meer informatie of maak een afspraak met een van onze AMV counsellors.
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IOM in Nederland werkt met vier gespecialiseerde counsellors 
die vrijblijvend en vertrouwelijk gesprekken voeren met 
alleenstaande minderjarigen. Zij bespreken met jongeren de 
toekomstmogelijkheden in Nederland en/of in land van herkomst.

CONTACT

Algemeen Focal Point
Lisa van de Pol   
06-20110939   
lvdpol@iom.int

Counsellors
Ali Yahya Mendoza  
06 10011400 
ayahyamendoza@iom.int

Ina Oenema   
06 27000568 
ioenema@iom.int

Marc van Schijndel  
06 51521496 
mvanschijndel@iom.int

Marianne van Buck  
06 27000565 
mvanbulck@iom.int




