
www.connectingdiaspora.org

Connecting Diaspora for Development 

(CD4D2)  

door overdracht van kennis en expertise

Meer informatie: 
Nina Staal: nstaal@iom.int (Projectmanager) 

Zia Gulam: zgulam@iom.int (Irak en Somalië) 

Ciaran Hickey: chickey@iom.int (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 174 lidstaten en meer dan 15.000 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.

https://netherlands.iom.int

 “Als Nigeriaanse 

professional, werkzaam in 

Nederland, ben ik me er heel erg 

van bewust hoeveel potentie Nederland 

heeft om Nigeria bij te staan in het 

behalen van de ontwikkelingsdoel-

stellingen”
Stanley (Nigeria)
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DIASPORA ACTIEF BETREKKEN BIJ CAPACITEITSONTWIKKELING VAN GESELECTEERDE INSTELLINGEN
PERIODE: 1 JULI 2019 – 30 JUNI 2023

UITGANGSPUNTEN VAN HET PROJECT
 ! vraaggestuurd 

 ! overdracht van kennis en expertise 

 ! korte opdrachten 

 ! intensieve samenwerking  

 ! samenwerking bevorderen tussen landen en instellingen 

 

LANDEN EN SECTOREN
 ! IRAK: migratiebeleid en -bestuur, onderwijs, 

gezondheidszorg  

 ! NIGERIA: ICT, gezondheidszorg, landbouw 

 ! SOMALIË: lokaal bestuur, rechtsstaat, 

water en infrastructuur, ontwikkeling private 

sector

WAT VOEGT DE DIASPORA TOE  
AAN DUURZAME ONTWIKKELING?    
Diaspora(leden) voelen zich sterk verbonden met hun land 

van herkomst. Ze zijn uitstekende partners op het gebied 

van duurzame ontwikkeling door hun expertise, culturele 

affiniteit, taalvaardigheden en sterke toewijding. Ze slaan een 

brug tussen landen van herkomst en Nederland. 

ANDERE ACTIVITEITEN:  
 ! stagemogelijkheden in samenwerking 

met Somalische diaspora-experts 

 ! organiseren van uitwisselingen aan 

instellingen in Nederland 

 ! CD4D-ambassadeurscampagne om 

diasporabetrokkenheid zichtbaarder 

te maken 

HOE WERKT HET?

Per focusland identifi-

ceren we de belangrijkste 

sectoren en gastinstellingen. 

Hierbij kijken we naar de 

behoeften van landen van 

herkomst. 

Gebaseerd op de wensen 

van gastinstellingen plaatsen 

we vacatures op onze web-

site voor korte opdrachten 

in focuslanden. 

Diaspora-experts melden 

zich aan voor een opdracht 

en wij koppelen hen aan de 

gastinstellingen. 

De gastinstelling selecteert 

een geschikte kandidaat.  

Voor vertrek bieden we 

een training aan.

Tijdens deze training wor-

den methoden besproken 

om kennis over te dragen 

en een duurzame impact 

te maken.

De diaspora-expert deelt 

kennis met de gastinstelling 

tijdens een fysieke of virtuele 

opdracht. IOM dekt logis-

tieke kosten en verstrekt 

dagvergoedingen.  

De diaspora-expert doet 

verslag over de opdracht voor 

IOM. Om een duurzame impact 

te maken wordt een externe 

projectevaluatie uitgevoerd.  
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“CD4D 
heeft me echt 

in staat gesteld bij te 
dragen aan het welzijn van 

een nieuwe generatie”

Soza  

(Koerdische Regio Irak)

“Er zijn zoveel 
mogelijkheden voor 

duurzame ontwikkeling 
in Somaliland, iedereen is 

nieuwsgierig en wil vooruit”

 Zuhur  

(Somaliland)


