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LABOUR MOBILITY AND SOCIAL INCLUSION (LMI) / HERVESTIGING

De unit LMI/Hervestiging wil de positieve effecten van migratie optimaliseren voor migranten, hun gezinnen en voor sa-
menlevingen in de landen van herkomst en bestemming. IOM assisteert migranten met hun overkomst naar Nederland 
en hun integratie in de maatschappij. Daarnaast versterkt IOM de relatie tussen migratie en ontwikkeling door diaspora te 
betrekken bij ontwikkelingsinitiatieven en door het versterken van samenwerkingsverbanden tussen landen van herkomst 
en bestemming.  
De unit draagt direct bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): 

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is de belangrijkste intergouvernementele organisatie voor migratie. IOM werkt nauw samen met 
gouvernementele, intergouvernementele en niet-gouvernementele partners. Als United Nations Migration Agency zet IOM zich in voor het bevorderen van humane en 
ordelijke migratie ten behoeve van iedereen.

CONNECTING DIASPORA FOR DEVELOPMENT 2 (CD4D2)
Connecting Diaspora for Development 2 (CD4D2) stelt professionals uit de diaspora in de 
gelegenheid om hun kennis en expertise in te zetten voor de ontwikkeling van hun land van 
herkomst. Door fysieke en virtuele uitzendingen verbinden deze professionals uit Nederland 
zich aan organisaties in hun land van herkomst. Het uitgangspunt voor dit vraaggerichte project zijn 
concrete verzoeken voor capaciteitsopbouw en kennisoverdracht van geselecteerde gastorganisaties 
in drie doellanden: Irak, Nigeria en Somalië. Daarnaast kan IOM stages en trainingen in Nederland 
aanbieden aan vertegenwoordigers van partnerorganisaties uit de focuslanden.  

ASSISTENTIE GEZINSHERENIGING 
Voor migranten met een verblijfsstatus die in aanmerking komen voor hereniging met hun 
gezinsleden kan het organiseren van de reis naar Nederland een hele uitdaging zijn, bijvoorbeeld 
door medische aandoeningen, administratieve vereisten, ontbrekende documenten of als het 
alleenstaande minderjarige kinderen betreft. IOM helpt deze gezinnen door de wensen van 
gezinsleden vast te stellen en zodoende een veilige reis naar Nederland te regelen.

HERVESTIGING IN NEDERLAND
IOM speelt al tientallen jaren een cruciale rol bij de wereldwijde hervestiging van vluchtelingen. 
Vluchtelingen met medische problemen en kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen krijgen 
speciale aandacht. Ook ondersteunt IOM selectie- en culturele oriëntatiemissies van de Neder-
landse overheid en regelt IOM een veilige overkomst van vluchtelingen naar Nederland. 
IOM biedt deze assistentie aan in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND), het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), UNHCR en met ambassades in de 
landen van vertrek. Tenslotte biedt IOM op verzoek van de Nederlandse overheid ondersteuning 
bij ad-hoc verzoeken voor relocatie. 
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INCLUD-EU
Includ-EU is een regionaal project dat de integratie van derdelanders in Europa te verbetert. 
Het project wordt in zes landen uitgevoerd: Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië 
en Spanje. In Nederland werkt IOM samen met de gemeente Tilburg aan expertiseversterking 
van lokale en regionale overheden in de regio Hart van Brabant. Ook voert IOM pilotprojecten 
uit die op lokaal en regionaal niveau de integratie van statushouders moeten bevorderen. Het 
project, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en wordt uitgevoerd in partner-
schap met de Assembly of European Regions (AER), werkt op deze manier aan het bouwen 
van een inclusievere samenleving. 

MATCH
MATCH is een vraaggericht en circulair arbeidsmobiliteitsproject dat wordt gefinancierd door 
de Europese Commissie. In samenwerking met de Netherlands-Africa Business Council (NABC) 
assisteert IOM hoogopgeleide migranten uit Nigeria en Senegal die tijdelijk voor Nederlandse 
bedrijven willen werken. Deze bedrijven opereren in sectoren met arbeidstekorten. MATCH 
wordt uitgevoerd in vier Europese landen: Italië, België, Luxemburg en Nederland. Naast dit 
arbeidsmobiliteitstraject voert MATCH aanvullende activiteiten uit, waaronder capaciteitsop-
bouw en kennisoverdracht voor uiteenlopende belanghebbenden.   

OVERKOMST VAN AFGHANEN 
Het doel van dit project is om Afghanen die risico lopen in Afghanistan veilig naar Nederland te brengen. IOM zal de meeste 
Afghanen vanuit Pakistan assisteren, maar er is ook ruimte voor assistentie vanuit andere landen. IOM werkt voor dit pro-
ject nauw samen met de Nederlandse ambassade om accommodatie, transport, medische hulp en een veilige aankomst in 
Nederland te regelen.  

DNA-AFNAME GEZINSHERENIGING 
Sinds mei 2021 assisteert IOM de IND bij het afnemen van DNA om gezinsverbanden vast te 
stellen. Momenteel vinden DNA-afnames plaats in Soedan, Griekenland, Libanon en Turkije. 
Nadat de IND een aanvraag heeft gedaan, contacteert IOM de gezinsleden voor een afspraak 
voor DNA-afname bij een Medical Health Assessment Centre (MHAC). In 9 maanden tijd 
assisteerde IOM op deze manier al meer dan 600 families.   

MOVING THE MIDDLE 
Moving the Middle heeft als doel om een opener en positiever beeld van migratie te schetsen. 
Een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt over het hoofd gezien en heeft tegenstrijdige 
gevoelens omtrent migratie, het ‘Movable Middle’ of Beweegbare Midden. Met behulp van een 
Adviesraad van Migratieambassadeurs worden de eigenschappen en motivaties van het Beweeg-
bare Midden onderzocht. Daarnaast verzamelt IOM kennis over effectieve communicatie over 
migratie en creëert IOM bewustzijn over de toegevoegde waarde van migranten. Dat laatste doet 
IOM door middel van berichtgeving met migranten in de hoofdrol.
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CONTACT

Connecting Diaspora for Development 2 (CD4D2): IOMNLCD4D@iom.int
Assistentie Gezinshereniging: Rfamily@iom.int, T +31 887 46 44 44  (Ma-Vriji :13:30-16:30)
Includ-EU: mmckenzie@iom.int
MATCH: mmckenzie@iom.int
Hervestiging in Nederland: NLResettlement@iom.int
Moving the Middle: skluivers@iom.int
Overkomst van Afghanen : iomnltransfer@iom.int


