
Migratie in beweging

Europese Unie
het fonds voor asiel, migratie en 
integratie
AVRR-NL project

Wij hebben hier spreekuren:

• Amsterdam
• Rotterdam
• Den Haag
• Utrecht
• Tilburg
• Nijmegen
• Zwolle
• Groningen
• Enschede

Wij zijn ook aanwezig in vreemdelingen-
bewaring en op alle COA-locaties.  
Indien nodig kunnen we ook op een 
andere locatie afspreken.

Een nieuwe start in je land van herkomst?  

IOM kan helpen

Contact IOM

Onze bemiddeling is gratis en zonder verplichtingen!

 https://netherlands.iom.int

 088 746 44 66

 missionthehague@iom.int

Wij spreken Nederlands en Engels 
Ook kunnen we je te woord staan in de volgende 
talen: 
Amharic, Arabisch, Badini, Bosnisch, Chinees, Farsi, 
Frans, Kinyarwanda, Kirundi (Rundi), Macedonisch, 
Portugees, Russisch, Servo-Kroatisch, Sorani, Spaans, 
Swahili, Tigrinya en Turks.
Voor andere talen maken wij gebruik van de tolken-
telefoon.
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Persoonlijk contract
• Voorafgaand aan je vertrek krijgt 

je een overeenkomst waarin staat 
waar je recht op hebt. 

• In deze overeenkomst staan het 
adres en telefoonnummer van 
IOM in je land van herkomst en 
de naam van je contactpersoon.

Wat wij voor je kunnen doen!
• Helpen met het maken van een beslissing.

• Informatie en advies in je eigen taal.

• Het regelen van je terugkeer. Wij kunnen 
je ook helpen met je herintegratie als je 
aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer kunnen wij je helpen?

• Je overweegt terugkeer en je wilt hier met iemand over praten.

• Je verblijft in Nederland.

• Je kunt je eigen reis niet betalen.

• De afgelopen 5 jaar heb je Nederland niet met IOM of met de             

Nederlandse overheid verlaten. 

Kijk op onze website www.iom-nederland.nl om zeker te weten of je  aan 

onze voorwaarden voldoet of maak een afspraak voor een spreekuur met 

IOM bij jou in de buurt: 088 746 44 66

Reisdocumenten
Op jouw verzoek nemen wij contact op met je ambassade.
Je reis
Wij betalen en regelen je reis vanuit  Nederland. 

Bijdrage voor een nieuwe start na terugkeerbijv. voor een eigen bedrijf, schooling, huisvesting etc.
Nauwe samenwerking met IOM in je land van herkomst 
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Contact met IOM

Wij ondersteunen alleen migranten 

die er zelf voor kiezen om terug te 

keren naar hun land van herkomst. 

Een gesprek met IOM is vertrou-

welijk en verplicht je tot niets. Je 

kunt op elk moment je beslissing 

om terug te keren veranderen.

Neem gerust contact op!
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