JAARVERSLAG NMI

2021
1 maart 2022

Colofon
Jaarverslag van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) - verkorte versie
Catharijnesingel 50, Utrecht
3511GC Utrecht
(030) 234 29 36
nmi@nmigratie.nl
www.nmigratie.nl

© februari 2022 – Stichting Nederlands Migratie Instituut
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het NMI.

Jaarverslag Nederlands Migratie Instituut 2021

pagina 2

Inhoudsopgave
Colofon ............................................................................................................................................................ 2
Inhoudsopgave................................................................................................................................................. 3
Inleiding ........................................................................................................................................................... 4
De dienstverlening van het Nederlands Migratie Instituut ............................................................................... 5
Werkwijze ............................................................................................................................................................... 5
Omvang van de dienstverlening.............................................................................................................................. 6
Samenstelling doelgroep NMI ................................................................................................................................. 7
Type dienstverlening ............................................................................................................................................... 8
Cliëntcontacten ....................................................................................................................................................... 9
Groepsvoorlichting .................................................................................................................................................. 9
Netwerkactiviteiten .............................................................................................................................................. 10
Reeds geremigreerden .......................................................................................................................................... 10
Vluchtelingen en asielgerechtigden ...................................................................................................................... 11
Uit de praktijk: cliënt casuïstiek ............................................................................................................................ 11
Beleid en organisatie ...................................................................................................................................... 14
Planning en werkelijkheid ..................................................................................................................................... 14
Ontwikkelingen bij de doelgroepen van de Remigratiewet .................................................................................. 14
Marokko ....................................................................................................................................................... 14
Turkije ........................................................................................................................................................... 15
Suriname ...................................................................................................................................................... 16
Balkan ........................................................................................................................................................... 17
Partners van NMI .................................................................................................................................................. 18
Bestuur, medewerkers en organisatie NMI .......................................................................................................... 19
Bestuur ......................................................................................................................................................... 19
Medewerkers ............................................................................................................................................... 19
Organisatie ................................................................................................................................................... 21
Locaties ......................................................................................................................................................... 21
Afbouw .................................................................................................................................................................. 22
Deelproject 1: Beëindigen kernactiviteiten NMI...................................................................................... 22
Deelproject 2: Communicatie .................................................................................................................. 22
Deelproject 3: Medewerkers ................................................................................................................... 22
Deelproject 4: Borgen en delen kennis .................................................................................................... 22
Deelproject 5: Na 2024 ............................................................................................................................ 23
Deelproject 6: Deur dicht ......................................................................................................................... 23

Jaarverslag Nederlands Migratie Instituut 2021

pagina 3

Inleiding
Stichting Nederlands Migratie Instituut (NMI) is op 1 april 1991 opgericht. Overeenkomstig artikel 2
van de statuten stelt de stichting zich ten doel:
1. Het in hun besluitvormingsproces ondersteunen van de migranten, die vertrek uit Nederland
overwegen, door middel van voorlichting en begeleiding.
2. Het door middel van advisering leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van
het remigratiebeleid in Nederland.
Een dienstverleningsovereenkomst tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en het NMI vormt het kader voor de diensten die NMI aan belangstellenden biedt. SZW en
NMI zijn na eerdere overeenkomsten een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de periode
2016-2020. Per 2021 is een nieuwe overeenkomst voor 2 jaar in werking getreden (2021 en 2022). In
die overeenkomst is de optie opgenomen om de NMI dienstverlening als laatste stap te verlengen tot
eind 2024.
De taak van het NMI is verweven met wetgeving 1. Deze wetgeving zal aflopen per 31-12-2024, in de
zin dat nieuwe aanvragen voor een remigratie uitkering vanaf dat moment niet meer in behandeling
worden genomen. Omdat de taakuitvoering en financiering van het NMI inmiddels exclusief zijn
gekoppeld aan deze wet is de planning dat de dienstverlening van NMI stopt wanneer de wettelijke
grondslag voor financiering door SZW komt te vervallen.
In voorliggend jaarverslag zijn de activiteiten en resultaten van het jaar 2021 beschreven.
Veel oudere migranten overwegen ooit terug te keren naar hun geboorteland. Terugkeren is net als
emigreren een flinke ingreep en vereist de nodige voorbereiding en nazorg. NMI biedt inmiddels al
ruim 30 jaar begeleiding aan migranten. NMI is hiermee onder andere een laagdrempelig
voorportaal voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die formeel uitvoering geeft aan de
Remigratiewet.
Remigreren is complexe materie. Hierbij spelen zowel sociale, emotionele als economische factoren
een rol. Voor het uitzoeken welke remigratie opties beschikbaar zijn, is daarom een consult bij NMI
vaak essentieel. Potentiële remigranten krijgen van de NMI consulenten veelal in hun eigen taal
informatie en advies over de ins-en-outs van remigreren.
Ook na hun remigratie benaderen mensen het NMI als een vriendelijk en bekend gezicht in
Nederland over zaken als procedures, post van Nederlandse overheidsinstanties, de
naturalisatieprocedure, regelgeving in het geboorteland en andere remigratie-gerelateerde zaken.
Het NMI is in al zijn pluriformiteit, veelzijdigheid en deskundigheid een unieke organisatie voor een
doorgaans zeer hulpbehoevende doelgroep.
Het jaar 2021 lijkt in veel opzichten op 2020, Covid-19 is niet weg en beheerst de samenleving. Dit
fenomeen heeft ook in 2021 een forse impact gehad op de doelgroep, op de dienstverlening van NMI
en op de medewerkers. Hieronder meer daarover.

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2014, 2014-0000033986, tot vaststelling
van nadere regels omtrent de uitvoering van de Remigratiewet en het Remigratiebesluit (Remigratieregeling)
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De dienstverlening van het Nederlands Migratie Instituut
Werkwijze
Het NMI geeft informatie, advies en begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die willen
terugkeren naar hun geboorteland. Het NMI geeft informatie over de in de Remigratiewet
beschreven remigratie-uitkering en aanverwante regelingen en onderwerpen. Sinds 2010 is
voorlichting aan reeds geremigreerden tevens onderdeel van de kerntaak van de organisatie. In de
praktijk blijkt dat de vragen van cliënten zich niet alleen beperken tot de Remigratiewet, maar ook
andere voorzieningen betreffen die relevant zijn in dit kader. Zo zijn er na de wetswijziging van 2014
veel vragen over het meenemen (exporteren) van sociale uitkeringen. Meer en meer NMI cliënten
zijn AOW-gerechtigd of zullen korte tijd na remigratie de AOW-leeftijd bereiken. Die hogere leeftijd
maakt de rol van de zorgvoorzieningen in het ontvangende land belangrijker dan voorheen.
Als onafhankelijke organisatie geeft NMI objectieve voorlichting. De dienstverlening is voor cliënten
kosteloos. Deze twee factoren dragen sterk bij aan de toegankelijkheid van de dienstverlening voor
de doorgaans weinig draagkrachtige cliënten.
Cliënten uit de grootste doelgroepen worden geholpen door consulenten die -naast hun kennis van
de Nederlandse wet- en regelgeving- op de hoogte zijn van de sociale wetgeving, pensioenen en
andere relevante factoren, zoals visa en zorgverzekeringsmogelijkheden in het remigratieland. De
consulenten spreken vaak de taal van de cliënt en hebben kennis van zijn/haar sociaal culturele
achtergrond. Dat maakt voor velen het verschil in de dienstverlening.
De kracht van NMI wordt verder versterkt doordat het NMI een uitgebreid netwerk heeft van
partners als migrantenorganisaties, lokale overheden en welzijnsorganisaties. In 2021 is er net als in
2020 nauwelijks sprake van dienstverlening op locatie geweest. NMI heeft ten gevolge van de Covid19 situatie de dienstverlening voor het overgrote deel via internet en telefoon moeten aanbieden.
Om zijn taak uit te voeren biedt NMI samengevat de volgende diensten:
•
•
•
•
•

Algemene publieksvoorlichting
Voorlichting aan groepen migranten
Het verstrekken van informatie over remigratie en remigratie gerelateerde onderwerpen aan
individuele belangstellenden
Individuele begeleiding bij remigratie van alleenstaanden en gezinnen
Voorlichting aan (groepen) intermediairs en partners in de gemeentelijke en sociale sectoren
(netwerkcontacten)

In de loop van 2021 hebben door de Covid-19 situatie slechts enkele voorlichtingsbijeenkomsten
kunnen plaatsvinden. Daartegenover was de intensiteit van de diensten qua individuele contacten voorlichting, informatievertrekking en begeleiding- net als in 2020 hoog. Hieronder meer daarover.
Het NMI onderscheidt zich door een integraal informatie- en begeleidingsaanbod. Het NMI stelt het
belang van de cliënt centraal en zoekt samen met de cliënt(en) naar de beste oplossingen binnen de
gegeven wettelijke en sociale kaders in Nederland en het bestemmingsland. De potentiële
remigranten willen eerst alle opties goed doornemen, waarna meestal een lang proces van wikken
en wegen doorlopen wordt, tot een besluit genomen wordt: blijven of teruggaan.
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Omvang van de dienstverlening
Nagenoeg alle dienstverlening wordt voorafgegaan door telefonisch contact, met een korte vraag
en/of het verzoek om een afspraak te maken. Daarna volgt een intake, om expliciet te kijken welke
hulpvraag er is. Voor een cliënt met een duidelijke vraag die meer aandacht vereist, wordt een
cliëntdossier aangemaakt waarin gegevens van de cliënt worden opgenomen.
Het aantal 55-plussers neemt toe, van 54% in 2018 tot 75% in 2021. Door de vele vragen die deze
groep heeft, start vaak direct in het eerste contact feitelijk al een traject met cliënten. Het aantal
‘informatie kort’ contacten neemt zowel absoluut als relatief af, zoals ook in het NMI Werkplan 2021
is toegelicht.
Het aantal trajecten ‘begeleiden’ is verder afgenomen. Maar het aantal contacten is net als in 2020
beduidend hoger dan voorheen. In 2019 was dat nog rond de 11.500, in 2021 is het bijna 17.500,
ruim 50% hoger. De wijze van werken via de telefoon en de digitale kanalen veroorzaakt dit. Het
aantal voorlichtingen is door de omstandigheden zeer beperkt gebleven.
Prognose
2020

A. Dienstverlening
Informatie kort

Realisatie
2020

Prognose
2021

Realisatie
2021

1.100

651

450

405

n.v.t.

4.642

n.v.t.

3.789

Clientcontacten (excl. informatie kort)

10.100

16.986

17.000

17.061

Clientcontacten (incl. informatie kort)

n.v.t.

17.637

n.v.t.

17.466

100

23

12

9

Begeleiden cliënten (excl. informatie kort)

Groepsvoorlichting

Dienstverlening, prognose en realisatie, 2020 en 2021
De aanvragers in de zin van de Remigratiewet betreft migranten uit landen die gekoppeld zijn aan
deze wet of het zijn vluchtelingen.
De cijfers zijn door de wijzigende omstandigheden steeds lastiger met het verleden te vergelijken.
Meerdere cliënten maken na een adviestraject het laatste deel- de aanvraag- zelf af met behulp van
hun kinderen, buurtteams, formulierenbrigades, sociale raadslieden, etc., onder andere via de app
die de SVB lanceerde. Dit is naar alle waarschijnlijkheid mede een gevolg van het cliënten in 2020 en
2021 niet meer op locatie ontvangen.
B. Aanvragen remigratieregeling en vertrekgerechtigden
Aanvragen
Totaal

Begeleid door NMI
Aantal

Vertrekgerechtigden
Remigratie (incl. nihil)
Totaal Begeleid door NMI

%

Aantal

%

2020

165

123

75%

101

82

81%

2021

221

138

62%

128

95

74%

Deze cijfers zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank.

De conversie van het aantal cliënten met vragen over en belangstelling voor remigratie naar
uiteindelijke aanvragen voor de Remigratiewet is zoals elk jaar beperkt.
Van de vertrekgerechtigden ontvangt 28% geen remigratie-uitkering, maar een ‘nihil beschikking’.
Het NMI kan aan gehuwde samenwonenden met een exporteerbare uitkering in overweging geven
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om een aanvraag in te dienen voor de remigratievoorzieningen ingevolge de Remigratiewet.
Doorgaans wordt in een dergelijk geval de nihilbeschikking verleend door de SVB. De gedachte
hierachter is dat bij het overlijden van de rechthebbende van een exporteerbare uitkering
(bijvoorbeeld een WAO/WIA of AOW uitkering) de langstlevende partner aanspraak maakt op een
remigratie-uitkering voor een alleenstaande of eenoudergezin op grond van de Remigratiewet. De
aanvrager, zijn partner en eventuele andere gezinsleden worden uitvoerig geïnformeerd over de
financiële en andere gevolgen van de te nemen stappen. Steeds meer remigranten zijn AOWgerechtigd. Door met slechts de exporteerbare uitkering te vertrekken, kunnen deze remigranten
indien zij dat willen de Nederlandse nationaliteit behouden.

Samenstelling doelgroep NMI
Het totaal aantal cliënten van 3789 bestaat voor 75% uit mannen, dit is weer licht hoger dan 2019 en
2020. Dit jaar is er meer doorgevraagd op leeftijd. Het aantal nieuwe cliënten is uitgekomen op 2918,
dit is circa 77% van het totaal aantal cliënten, ook een lichte stijging. Deze cliënten worden als nieuw
beschouwd omdat zij NMI voor het eerst benaderd hebben of voor langere tijd geen contact gezocht.
Het aantal cliënten van 55 jaar en ouder is 2852, oftewel 75% van het totaal. Personen die 52 jaar of
ouder zijn in 2021 kunnen voor eind 2024 de leeftijdsgrens van 55 jaar passeren en daardoor in
principe de remigratie-uitkering aanvragen. Naast de huidige cliënten zijn er nog de oud-cliënten
(meer dan een jaar geen contact) die zodra zij in de buurt van de passende leeftijd zijn om in
aanmerking te komen, weer contact kunnen opnemen met NMI.
Ruim 45% procent van de cliënten is alleenstaand (alleen, gescheiden of weduwe/weduwnaar).
Het percentage cliënten dat na het 18e levensjaar naar Nederland is gekomen en daarmee voldoet
aan een van de voorwaarden van de Remigratiewet is licht gedaald, naar 57%, maar is daarmee nog
steeds hoger dan de jaren daarvoor. De vergrijzing van de doelgroep speelt hier een rol. Een deel van
de cliënten dat zelf niet in aanmerking komt voor de Remigratiewet, heeft partners die wel in
aanmerking komen.
De cliënten komen uit verschillende (geboorte)landen, dat waren er in totaal 39. Het aandeel
cliënten dat afkomstig is uit andere dan de doelgroep landen is 5%. Deze cliënten worden indien
mogelijk doorwezen naar andere instellingen. Wederom is het aandeel cliënten met een Turkse
achtergrond gestegen, van 61% in 2018, 62% in 2019, 67% in 2020 naar 69% in 2021. De
verhoudingen qua percentage van het totaal zijn verder nauwelijks veranderd. De categorie
Nederland (3%) bestaat uit cliënten die geboren zijn in Nederland of cliënten die de Nederlandse
nationaliteit hebben. Het betreft merendeels Surinaamse cliënten. Voor wat betreft de Balkanlanden
is een lichte stijging te zien.
In 2021 is het -net als in 2020- niet gelukt om meer in contact te komen met specifieke doelgroepen,
ten gevolge van corona.
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Grafiek geboorteland doelgroep

Clienten naar geboorteland - top 5
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Turkije

2018
Suriname

2019
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2020
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Nederland

2021
Reeks11

Vijf meest voorkomende nationaliteiten en een categorie van elf (Reeks 11) daarop volgende
nationaliteiten.

Type dienstverlening
In overeenstemming met de hulpvraag vormt het remigratietraject met 53% het meest voorkomende
type dienstverlening. Het traject Export uitkering, waarin vooral vragen over het meenemen van
uitkeringen en AOW worden besproken, komt op 16%. De trajecten Remigratie en Export uitkering
kunnen indien van toepassing parallel lopen, waarbij de cliënt de benodigde informatie krijgt om een
weloverwogen keuze te maken.
De ‘Buitenland’ dienstverlening blijft substantieel, en neemt licht toe. NMI verwijst zoveel mogelijk
naar andere organisaties (Nederland wereldwijd, Belastingdienst, SVB, UWV, etc.) Echter, cliënten
die vanuit het buitenland contact opnemen, hebben veelal een samengestelde vraag, waarvoor zij
meerdere organisaties moeten bellen. De complexiteit van de wet- en regelgeving wordt er niet
eenvoudiger op. Cliënten zoeken bij NMI een antwoord ‘in samenhang’, ook wel nadat zij andere
partijen hebben benaderd.
Zoals elders al benoemd, het aandeel “Informatie kort” neemt steeds verder af. “Remigratiebreed”
betreft advisering over remigratie aan nationaliteiten die niet in de wet voorkomen.
Type dienstverlening
Remigratiewet

2018
8%

2019
28%

2020
52%

2021
53%

2%

1%

3%

2%

Informatie kort

23%

18%

12%

8%

Buitenland

14%

19%

19%

21%

Export uitkering

15%

19%

14%

16%

100%

100%

100%

100%

Remigratie breed

Totaal

Type dienstverlening per jaar 2018-2021
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Cliëntcontacten
Onderstaand is goed te zien dat sinds het eerste coronajaar 2020 alles anders is, zoals hierboven al
toegelicht. Het aantal contacten is hoger dan voorheen. De ontwikkeling van 2020 zet door in 2021.
Nog minder face to face gesprekken. Rond de 10.000 telefoongesprekken. Veel schriftelijke
contacten. Veel email. De toename van het gebruik van Whatsapp valt op.
Het aantal externe contacten is iets lager dan in 2020, maar nog steeds hoog. NMI vormt vaak de
brug voor cliënten naar diverse instanties. Een ambitie is, de cliënt steeds meer rechtstreeks met de
instanties in contact te brengen. Niet alle instanties zijn in staat of erop ingericht, de cliënt bij de
vaak samengestelde problematiek integraal en op een begrijpelijke manier te helpen.

Cliëntcontacten
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal cliëntcontacten
Op totaalniveau komen de volgende acties het meest voor: export uitkeringen, informatie
remigratiewet, schulden en mutaties.

Groepsvoorlichting

Groepsvoorlichtingen vormen het krachtige middel dat NMI al jaren inzet om zichtbaar te zijn,
informatie te delen, te laten zien waar NMI voor staat en eerste vragen te beantwoorden. De vraag
naar voorlichting hield in 2020 en 2021 aan. In de loop van 2021 waren de consulenten weer in de
gelegenheid enkele bijeenkomsten te verzorgen. Net als in 2020 is de hoop weer op volgend jaar
gevestigd. De bijeenkomsten vormen van oudsher een trigger voor nieuwe contacten. De NMI
consulenten worden door de bijeenkomsten geïnspireerd, iets heel anders dan thuiswerken.
Het aantal is al met al dan ook beperkt: 9 stuks, georganiseerd door veelal plaatselijke
cliëntorganisaties, met in totaal 167 deelnemers.
Aantal deelnemers
Minder dan 10
10 tot 50
50 of meer
Totaal aantal bijeenkomsten
Totaal aantal deelnemers
Gemiddeld aantal deelnemers

2020

2021
2

4

17

4

4

1

23

9

837

167

35

15

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten en deelnemers 2020-2021
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Netwerkactiviteiten

Door het net als in 2020 niet op locaties van diverse organisaties te werken, komen de
netwerkbijeenkomsten ook in 2021 niet toevallig tot stand. Behalve dan door de ontmoetingen van
de NMI consulenten in hun vrije tijd, in Nederland, maar ook wel in de bestemmingslanden. Veel van
de consulenten worden gekend als NMI consulent en worden ook in hun vrije tijd aangesproken.
De netwerkcontacten zijn in 2021 net als in 2020 kleinschaliger dan voorheen. En het zijn er minder,
119 in 2021, in 2020 waren het er 145, in 2019 waren het er meer dan 300. Zodra de samenleving
weer opengaat, zal dit aantal netwerkcontacten snel stijgen. Netwerken is in levende lijve echt iets
anders dan online.

Reeds geremigreerden
Voor reeds geremigreerde cliënten en anderen in het buitenland is NMI al jaren een favoriet
aanspreekpunt. Het NMI beleid is erop gericht deze contacten te beperken tot het eerste jaar na
remigratie. In 2021 is hier ook op gestuurd. De beschikbaarheid van Nederland wereldwijd is een
positieve ontwikkeling, NMI verwijst cliënten zo mogelijk naar hen. NMI heeft goed contact met
Nederland wereldwijd en mogelijk kan een aantal consulenten in de loop van of na 2024, wanneer de
dienstverlening vanuit NMI gestopt is, in deze organisatie een rol spelen. Een verschil tot nu toe blijft
de integrale dienstverlening die de consulenten van NMI kunnen bieden, zoals elders ook
aangegeven. Daarbij, cliënten uit het buitenland kiezen uit het contact opnemen met een grote
onpersoonlijke organisatie waar zij niemand kennen, of NMI, waar de consulent nog werkt die zij
kennen en vertrouwen, naar wie zij kunnen vragen.

Het aantal contacten met deze groep was in 2020 flink toegenomen, in 2020 is dat als geheel
gestabiliseerd, maar er zijn wel uitzonderingen. Het aantal contacten met naar Suriname
geremigreerde cliënten is ruim verdubbeld naar 370. Hetzelfde geldt voor Irak, van 15 naar 35. In
beide landen waren de ontwikkelingen in regelgeving en omstandigheden aanleiding hiertoe. In
samenwerking met de relevante partijen waaronder de ambassade en lokale ambtenaren hebben de
NMI consulenten een stappenplan ontwikkeld dat de remigrant die aankomt in Suriname helpt om
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essentiële zaken te regelen. Door de recente ontwikkelingen in Suriname was het er voor
remigranten niet eenvoudiger op geworden. De ontwikkelingen in Irak in 2021 zijn ieder bekend, de
beelden waren op televisie te volgen. Het aantal contacten met reeds geremigreerden uit de
verschillende landen vallen echter in het niet bij het aantal Turken, dat zowel in 2020 als in 2021 rond
de 4000 ligt.
Cliënten moeten in het eerste jaar na remigratie veel regelen. Zij ontvangen post van de Nederlandse
overheid die zij niet altijd helemaal begrijpen. Elke verandering in sociale zekerheidswetgeving of de
handhavingsactiviteiten van instanties zoals het UWV of de SVB zorgt voor veel onrust en
onduidelijkheid. Mensen kunnen met hun vragen laagdrempelig, snel en kosteloos bij het NMI
terecht. De NMI consulenten zijn bezorgd, hoe dit na het stoppen van de NMI dienstverlening moet
gaan. Een eenduidig aanspreekpunt waar mensen met hun vragen echt geholpen worden, en niet
alleen worden doorgestuurd naar meerdere andere partijen, is van groot belang.

Vluchtelingen en asielgerechtigden
Terwijl de hulpvraag in 2020 iets was toegenomen, is deze nu sterk gedaald, gehalveerd ten opzichte
van 2020, en 30% lager dan in 2019. De dalende trend was eerder al ingezet. Het gaat in 2021 om in
totaal 102 cliënten, verdeeld over ruim 10 landen. Hun vragen betreffen voornamelijk de sociale
verzekeringen en het exporteren van een uitkering. Daarnaast gaat het onder ander om de
remigratiewet, die meestal niet op hen van toepassing is, en algemene informatieverzoeken.

Uit de praktijk: cliënt casuïstiek
Bezoek aan kleinkind vrijstelling inreisverbod Covid-19
Tijdens de pandemie is er voor mensen die buiten de EU/de Schengenzone wonen en niet uit
een veilig land of gebied komen een Europees inreisverbod ontstaan. Dit betekent dat cliënten
(die geen NL-nationaliteit hebben en met de Remigratiewet zijn vertrokken) o.a. Nederland
niet in mogen reizen. Een consulent vertelt met meerdere cliënten gesproken te hebben, die
last hadden van de gevolgen hiervan. Door dit inreisverbod hadden cliënten veel verdriet, zij
moesten bijzondere momenten met hun kleinkinderen/familieleden in Nederland missen.
Maar, in 2021 is er een nieuw uitzonderingsgeval voor grootouders ontwikkeld (zie
www.rijksoverheid.nl m.b.t. geboorteverklaring-vrijstelling-inreisverbod-covid-19).
Grootouders die buiten de EU/Schengenzone wonen, hebben de kans gekregen hun
kleinkinderen in Nederland alsnog te bezoeken. Door het invullen van een verklaring kunnen zij
ondanks het Europese inreisverbod toch naar Nederland reizen. Omdat het niet duidelijk is
wanneer de pandemie voorbij is, is het van belang dat cliënten en naasten geïnformeerd
worden over deze bijzondere regeling.
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Speciale aandacht voor kinderen
Een consulent vertelt over een Turkse vrouw die NMI benaderde. De vrouw zou spoedig in de
WIA komen, zo gaf zij aan. Ze vroeg of zij daarmee zou mogen verhuizen naar Turkije. Om haar
goed te kunnen informeren en het hele beeld te hebben, vroeg de consulent goed door.
Mevrouw is bijna 15 jaar geleden gescheiden en heeft een dochter van 15 jaar. Zij is ernstig
getraumatiseerd, naar alle waarschijnlijkheid doordat zij werd onderdrukt en geestelijk
mishandeld door haar ex partner. Hierdoor is de vrouw niet meer in staat om te werken.
Haar dochter van 15 is een ´probleemkind’, zo geeft de moeder aan. Altijd onder invloed
geweest van vader. Zij is naar haar eigen zeggen zo close met haar vader dat zij alles wat er bij
hen thuis gebeurt bij de vader moet melden. Zij heeft -vertelt de vrouw- geheimpjes met haar
vader. Na veel doorvragen komt naar voren dat er borderline bij de dochter is geconstateerd.
De situatie is zo heftig dat het kind regelmatig in alcoholcoma’s raakt, zoek raakt, misbruikt
wordt, meerdere malen door de politie moet worden thuisgebracht. Dit en de details die hier
niet worden vermeld maken het verhaal van de vrouw tot zeer aangrijpend voor de consulent.
Het enige waar de vrouw aan denkt is vluchten, remigreren en haar dochter meenemen naar
Turkije. Daar voelt het kind zich goed is gebleken, en moeder voelt zich daar ook goed. De
consulent denk verder. Wordt het kind voor haar conditie behandeld in Turkije? En als het niet
gaat in Turkije dan wat? Kan de dochter studeren in Turkije? Als moeder er niet meer zou zijn,
heeft het meisje dan inkomen?
Voor kinderen in Nederland met beperkingen is er een Wajong uitkering, waardoor deze
kinderen ook na hun 18de een inkomen hebben. Ook indien zij niet in staat zijn om op een
normale manier hun leven voort te zetten. Alleen moeten deze kinderen wel eerst tot hun 18e
jaar in Nederland wonen en een aanvraag bij het UWV hebben ingediend. Aan de moeder is
uitgelegd dat dit voor haar dochter veel kan betekenen. Omdat het kind in Nederland is
opgegroeid kan zij later terugkeren naar Nederland, maar dan is een aanvraag Wajong niet
meer mogelijk. In Turkije bestaat weliswaar een soortgelijke uitkering maar dat bedrag is niet
te vergelijken met een Wajong uitkering. Rechten en plichten rond de Wajong-uitkering zijn
door de consulent toegelicht. De consulent heeft de vrouw doorverwezen naar de
hulpverleners van haar dochter, om e.e.a. nader te bespreken en te laten uitzoeken.
Regelmatig wenden ouders met minderjarige kinderen zich tot het NMI met de wens om
samen met hun kinderen te remigreren naar Turkije. Hierbij is het erg belangrijk door te
vragen. Naast de situatie en wens van de ouders is ook een beeld van de situatie van het kind
of de kinderen essentieel om goed en doordacht advies te geven. Een doorkijkje naar de eigen
toekomst maar ook die van de kinderen kan ouders helpen de juiste beslissing te nemen.
Achtergrondinformatie blijkt vaak onmisbaar voor een goed advies. Die informatie komt niet
zomaar op tafel.
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Adviseren, helpen of overnemen; het inschatten van de zelfredzaamheid van cliënten als
uitdaging
Via de telefoon en bijvoorbeeld WhatsApp of beeldbellen is het een stuk lastiger in te schatten
wat je als consulent voor een cliënt moet doen. Uit handen nemen is verleidelijk, maar niet
altijd de geëigende weg. Het kan leiden tot afhankelijk gedrag, maar ook tot een soort
vanzelfsprekend rekenen op complete dienstverlening. Zo kan een consulent een brief
schrijven, of samen met de cliënt een lijstje opstellen van items om iets over te schrijven, als
de cliënt een aanvraag doet bij, of een brief stuurt aan bijvoorbeeld de SVB of een andere
instantie. Veel hangt af van het opleidingsniveau van de cliënt, en van diens schriftelijke
beheersing van Nederlands of Engels. Enkele voorbeelden en issues uit de praktijk van één van
de consulenten:
•

•

•

Cliënt met prima baan
Een cliënt benadert NMI, zij zoekt hulp bij het aanvragen van uitstel van haar
vertrekdatum naar Suriname. In het contact blijkt, o.a. uit de functie die de vrouw
bekleedt, dat zij uitstekend zelf een brief kan schrijven in het Nederlands. Zij lijkt de
kans op succes echter groter te achten indien een NMI consulent de brief schrijft. De
consulent voorziet haar van een checklist met wat aanwijzingen en zegt toe de brief
even na te lezen.
Een vluchteling met een onduidelijke achtergrond
De man benadert NMI en vraagt hulp bij terugkeer. Hij vertelt in gebrekkig Engels in
1989 naar Nederland te zijn gekomen. Hij heeft echter geen documenten om dit te
laten zien. Omdat hij aangeeft goed contact te hebben met de vreemdelingenpolitie in
zijn woonplaats, instrueert de consulent de man daar om stukken over zijn
verblijfstatus te vragen. Een brief opstellen kan de man zelf niet. De consulent stelt
een brief op en en verstuurt deze aan de man om te tekenen en zelf aan de IND te
sturen. De uitkomst daarvan is dat de IND de gegevens van de man ook niet heeft. De
volgende stap is om informatie bij het Nationaal Archief te zoeken. De consulent
neemt het nu over en laat zich door de man machtigen om vervolgens zelf de
zoektocht op te pakken. Al met al een bewerkelijk proces, zonder face2face contact.
Wel of geen sociaal netwerk
De consulent stimuleert cliënten om hun sociale omgeving te betrekken bij hun
remigratieplannen. Cliënten met een sociaal netwerk, in de vorm van vrienden,
kinderen of kleinkinderen kunnen hier veelal hulp van verwachten, maar weten niet
altijd waarnaar zij moeten vragen. Ook weet de omgeving niet altijd hoe het beste te
helpen. Daarnaast maakt de consulent regelmatig mee dat familie niet wil helpen,
omdat zij de cliënten liever niet zien vertrekken. De consulent probeert in die situatie
het gesprek aan te gaan met de cliënt, samen met zijn kinderen of kleinkinderen.
Belangrijk is te beseffen, dat cliënten niet altijd de verstandigste keuze wensen te
maken, maar die waar zij zich -in hun laatste jaren- goed bij voelen. Dit is soms lastig in
te schatten -online of via de telefoon.
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Beleid en organisatie
Planning en werkelijkheid
De dienstverlening aan cliënten had net als in andere jaren de prioriteit in 2021. In het NMI werkplan
2021 zijn specifiek het versterken van netwerk en samenwerkingsverbanden, van de zichtbaarheid en
het imago benoemd. Eigenlijk allemaal activiteiten waarvoor naar buiten treden, op gesprek gaan en
aanwezigheid bij bijeenkomsten essentieel zijn. In de loop van 2021 leek het er even op dat NMI zijn
plannen konden doorzetten, maar helaas liep het anders. De covid situatie maakte het voor een deel
onmogelijk hier invulling aan te geven. NMI heeft zich strikt aan de overheidsrichtlijnen gehouden.
Op slechts enkele uitzondering na, heeft NMI geen cliënten op locaties te woord gestaan. In de loop
van het jaar hebben de consulenten hun werk in een mix van thuiswerken en werken op locaties in
het land en op het hoofdkantoor invulling gegeven. Hierdoor is in het kader van de gezondheid de
noodzaak om (ver) te reizen beperkt.
In delen van het jaar was reizen naar het buitenland goed mogelijk. In bepaalde periodes hadden
landen hun grenzen gesloten. Cliënten wisten niet goed waar zij aan toe waren, een factor die het
nemen van een beslissing -blijven of teruggaan- niet vereenvoudigde.
De upgrade van de communicatiemiddelen die in 2020 was doorgevoerd, heeft ook in 2021 zijn nut
meer dan bewezen. Dat geldt ook voor het bijdragen aan een goede thuiswerkplek.
Net als in 2020 heeft NMI in 2021 beduidend meer tijd per cliënt moeten besteden. Een gesprek aan
tafel is vaak eenvoudiger, even iets aanwijzen, iets laten zien. En cliënten delen hun informatie pas
wanneer er vertrouwen is, en dat vertrouwen ontstaat veel gemakkelijker op kantoor, samen met
koffie of thee aan tafel in gesprek. Terwijl in de periode 2015-2019 gemiddeld 2,2 contacten per
cliënt het gemiddelde was, komt het aantal contacten in 2020 per cliënt uit op 3,8 en in 2021 op 4,6.
Dit is een verdubbeling. Om dit te faciliteren is de zwaardere bezetting aan de telefoon om afspraken
in te plannen zoals in 2020 geïnitieerd, doorgezet.

Ontwikkelingen bij de doelgroepen van de Remigratiewet
Voor wat betreft de grootste doelgroepen worden hieronder wat feiten en indrukken benoemd, die
de NMI consumenten willen en kunnen delen in het kader van deze door corona afwijkende periode.
Er zijn verschillen tussen de doelgroepen, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Een deel van de
verschillen ontstaat door praktische verschillen. Kun je met de auto het land bereiken? Zijn de
grenzen open voor creatieve reizigers? Hoe is de zorg in het bestemmingsland geregeld, hoe is de
kwaliteit? Woont er nog familie in het bestemmingsland? Hoe gaat de overheid in het
bestemmingsland met de situatie om, blijft deze goed functioneren, of komt de ‘dienstverlening’
deels stil te liggen?

Marokko
Net als in 2020 was het luchtruim van Marokko lange tijd dicht in 2021. Met de boot de overtocht
maken is sinds corona ook niet meer mogelijk. Dat betekent geen of nauwelijks remigratie. Cliënten
konden vaak niet weg ook al was alles geregeld. De ouderen namen een afwachtende houding aan
omdat ze niet weg konden. De problemen voor de Marokkanen in Nederland zijn als in 2020. Zo
kunnen overledenen niet in Marokko begraven worden, voor velen is dit wel een belangrijke wens.
Het luchtruim was in en na de zomer even open, daarna weer dicht. Cliënten die weg konden en er
helemaal klaar voor waren, maakten snel van de gelegenheid gebruik.
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De omstandigheden in Marokko weerhouden voor een deel mensen om te vertrekken. Er is een
stijgende werkloosheid, in 2021 tot boven de 12%. Met bijpassende economische gevolgen. De
voorzieningen in de zorg zijn vergeleken bij Nederland beperkt. Corona heeft de zorg daarbij net als
elders extra belast. Die overbelasting lijkt ook één van de redenen te zijn, dat Marokko de grenzen
veelal gesloten houdt. Het vaccineren verloopt wel voorspoedig in Marokko. Ruim 60% van de
bevolking is eind 2021 volledig gevaccineerd. Zonder de juiste papieren kun je in Marokko overigens
nauwelijks reizen, er wordt door militairen streng gecontroleerd.

Turkije
De ontwikkelingen in 2020 liepen bijna geruisloos door in 2021. Helaas gaven onze cliënten aan nog
steeds pas na veel moeite in contact te kunnen komen met de verschillende instanties en
organisaties. Door het thuiswerken van hun medewerkers verliepen de contacten niet vlekkeloos.
Verbindingen waren soms slecht, zodat cliënten de ander moeilijk konden verstaan. Post raakte veel
meer dan voorheen vertraagd, of zoek, overigens ook in bestemmingslanden. NMI kon als kleine
flexibele organisatie in maart 2020 al direct de bereikbaarheid en de poststromen goed organiseren
en daar had ieder in 2021 nog steeds profijt van. Veel cliënten waren ook in 2021 opgelucht met
iemand over hun vragen te kunnen spreken. Van oudsher kiezen cliënten vaak voor contact met of
via NMI, vanwege onder andere de taal, culturele aspecten en vertrouwen. Nog meer dan voorheen
kwam NMI in de rol van intermediair, tussen cliënten en instanties, zoals de SVB, het UWV, het CAK
en de belastingdienst.
Misschien interessant om te benoemen is, dat in de loop van de tijd cliënten met meer gemak
gebruik maakten van email, WhatsApp en beeldbellen. Ook DigiD werd steeds meer gebruikt.
Cliënten ontdekten de meerwaarde, en konden met wat begeleiding er steeds beter mee uit de
voeten. Al met al werden de cliënten in 2021 steeds ‘digitaler’.

Veel cliënten hebben nog onverminderd de ambitie te remigreren naar Turkije. In 2021 werd echter
de dalende levensstandaard al goed zichtbaar. De Lira daalt fors in waarde. Dat lijkt voor cliënten in
eerste instantie positief. Maar, de economie van Turkije lijdt eronder. De import wordt voor Turkije
steeds duurder. Er zijn problemen op de energiemarkt. De Turkse SGK (Instituut Sociale Zekerheid)
schrapt meer en meer medicijnen van de lijst die gedekt wordt door de zorgverzekering. Tevens zijn
diverse medicijnen of medische instrumenten niet meer beschikbaar.
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Een ander probleem dat ook in 2021 niet is opgelost, is het niet verzekerd kunnen worden van de
partner en de kinderen van de remigrant. De doorlopende afstemming tussen het Nederlandse CAK
en het Turkse SGK heeft nog niet mogen baten.

Suriname
Net als in 2020 was het reizen en remigreren naar Suriname af en aan mogelijk. Het luchtruim was
regelmatig en gedurende langere tijd gesloten voor personenvervoer. De goede communicatie en
informatie uitwisseling tussen NMI en de SVB heeft een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
remigratieproces voor meerdere cliënten. De SVB stelde zich hierdoor flexibel op m.b.t. de uiterste
vertrekdata. Concreet hield dat in dat cliënten van de SVB later mochten vertrekken. Er was immers
sprake van overmacht. Door de luchtvaartmaatschappij werden reeds betaalde tickets niet vervallen
verklaart en werden er geen extra kosten in rekening gebracht wanneer cliënten buiten hun schuld
niet konden vertrekken op het geplande moment. Wanneer passagiersvervoer wel mogelijk was kon
het gebeuren dat de reis ‘gecancelled’ moest worden vanwege een cliënt met een positieve
coronatest. Het bovenstaande laat zien dat de nodige extra begeleiding nodig was.

De vertraging in de administratieve processen die ten gevolge van corona waren ontstaan, zijn voor
een deel opgelost. Vermeldenswaard is dat het NMI in samenspraak met Surinaamse bevoegde
instanties speciaal voor zijn cliënten een nieuw stappenplan heeft geïntroduceerd. Diverse
procedures na aankomst in Suriname zijn in de praktijk op onderdelen gewijzigd, waardoor cliënten
het spoor bijster raakten. Het NMI volgt de ontwikkelingen in Suriname op de voet en onderhoudt
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een netwerk van sleutelpersonen en instanties in Nederland zowel als in Suriname, waar cliënten
naar verwezen kunnen worden. Niet alle cliënten zijn zelfredzaam en hebben dus hulp nodig, ook
nadat zij geremigreerd zijn.
De hoge belastingdruk op het inkomen voor vele migranten was in 2021 een zwaarwegend punt om
mee te nemen in de overweging, wel of niet te remigreren. Ook de transactiekosten die de banken in
rekening brengen bij buitenlandse betalingsverkeer hebben invloed. Verder doet de inflatie in
Suriname de koopkracht geen goed en dat merken ook remigranten. Er is een positieve ontwikkeling,
want in de loop van 2021 heeft de regering besloten de hervorming van het belastingstelsel in 2022
versneld door te voeren.
Een andere ontwikkeling is, dat vanaf 1 oktober 2021 personen die in Suriname geboren zijn, maar
een vreemde nationaliteit bezitten, Suriname visumvrij binnen mogen komen en er mogen verblijven
voor een periode van maximaal 6 maanden. Dit heeft echter geen impact op vestiging in verband
met remigratie. Een PSA-document blijft nodig om zich in het bevolkingsregister van Suriname te
laten registeren.

Balkan
Het is niet aan de orde, de Balkan als één geheel te beschouwen, maar vanuit de optiek van de
remigratieproblematiek wordt hier wel die lijn gevolgd. In het vorige jaarverslag wordt al gewag
gemaakt van de uiterst ingewikkelde situatie die in de regio is ontstaan. Onvoorspelbaar, grenzen
open, grenzen dicht. Economisch gezien geen positieve ontwikkelingen. Grote issues met
werkloosheid. De Balkan heeft te kampen met de vluchtelingen die via de Balkan verder richting
Europa trekken. Veel jonge mensen willen hun land verlaten. Met een inkomen in euro’s was het op
de Balkan redelijk betaalbaar, maar ook daar slaat de inflatie toe. Politiek blijft ook in 2021 de regio
onrustig. De spanning tussen de bevolkingsgroepen is in 2021 weer opgelopen. Cliënten spreken over
de effecten van de inflatie, die er bij de lage inkomens stevig inhakt, stijgende prijzen en dalende
inkomens. Zo liet een wanhopige Servische cliënt NMI weten, dat de inflatie daar zodanig was, dat de
remigratie uitkering uit Nederland absoluut niet voldoende is om van te leven. Daar komt bij dat de
diverse pensioenstelsels in de regio instabiel zijn.
In Bosnië en Herzegovina was in 2021 slechts 25% van de bevolking gevaccineerd tegen corona. In
Servië was dat bijna 50%, in Kosovo ligt het er tussenin.
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Partners van NMI
Eerder merkte NMI op, dat veel organisaties op gemeentelijk niveau te maken hebben met krimp. En
dat landelijke organisaties zich meer en meer beperken tot hun corebusiness, vaak een
controlerende taak. Daarbij, het niet optimaal kunnen functioneren van de plaatselijke
belangenverenigingen en andere lokale belangenbehartigers waar in 2020 door corona sprake van
was, heeft zich in 2021 doorgezet. Persoonlijk contact is hierbij veelal de sleutel, en juist dat was
door lockdowns en de vele besmettingen met corona lastig.
Door deze ontwikkelingen zijn cliënten meer aangewezen op zelfredzaamheid. Ouderen met een
lager opleidingsniveau, een matige beheersing van het Nederlands en weinig contacten buiten de
eigen directe omgeving hebben nogal wat moeite om met deze ontwikkelingen om te gaan. Dit
aspect speelt des te meer naarmate ouderen meer behoefte hebben aan integraal advies. Net als in
2020 heeft NMI in 2021 door tijd en aandacht, de menselijke maat en benaderbaarheid veel cliënten
die echt begeleiding bij het remigratieproces nodig hadden, kunnen helpen. NMI zal dit tot eind 2024
blijven doen.
Door de bovengenoemde krimp gaat veel kennis en ervaring verloren, terwijl het juist meer dan ooit
nodig is dat andere partijen de rol van NMI overnemen, immers na 2024 is NMI uit het beeld
verdwenen (zie onderstaand deelproject 4 in de paragraaf over afbouw NMI).
De samenwerking met SVB -vooral de afdeling remigratie- was in 2021 belangrijk en goed.
Consulenten van NMI functioneren door vragen van cliënten regelmatig als intermediair tussen cliënt
en SVB. Oudere (re)migranten kunnen in hun eigen taal het NMI benaderen met samenhangende
vragen op het gebied van remigratie. Vervolgens informeert de NMI consulent hen, hoe zaken zoals
het verstrekken van een levensbewijs (ondanks vertraging door de post), de individualisering van de
uitkering of het omzetten van een nihilbeschikking in een reguliere remigratie-uitkering, kunnen
worden gerealiseerd.
De organisatie van Nederland wereldwijd is in 2021 verder gegroeid, een goed vooruitzicht voor de
reeds geremigreerden. In 2021 is de hoop gegroeid, dat Nederland wereldwijd een rol gaat spelen in
het geven van integraal advies aan deze groep, en niet meer alleen zal doorverwijzen.
NMI werkte ook in 2021 goed samen met sociaal attachés en consulaten. Deze partijen zullen in de
toekomst -na het verdwijnen van NMI- een nog belangrijkere rol moeten en kunnen spelen, bij het
voorlichten, adviseren en bijstaan van hun “landgenoten”. De uitdaging blijft, dat cliënten hen meer
als overheid zien, en dat het delen van informatie daarmee niet het vertrouwelijke karakter heeft
zoals dat bij NMI het geval is.
Zoals voorheen hebben de NMI consulenten in de uitvoering van hun werk in 2021 contacten gehad
met uitvoerende overheidsorganisaties, zoals het UWV, de Belastingdienst, het CAK en de IND. Waar
nodig en mogelijk vragen NMI consulenten daarbij aandacht voor knelpunten. Het merendeel van de
NMI consulenten is reeds geruime tijd actief in dit werk. Zij hebben naast een sterke drive om te
helpen veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk in Nederland, maar heel belangrijk juist
ook in de bestemmingslanden. Menig cliënt plukt hier de vruchten van. NMI blijft het zeggen:
Remigratie is naast alle wetten, regels, procedures en formulieren vooral mensenwerk!
Waar mogelijk hebben consulenten van NMI deelgenomen aan online bijeenkomsten en webinars,
zoals van Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN), van Stichting Goed (Eindhoven) en de
Nationale Migratiedialoog.
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Organisaties om ook te noemen als partners, die doelgroepen die minder gemakkelijk aankloppen bij
NMI nog beter kunnen bereiken in het veld, zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOOM (Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten)
Cervantes (voor Spanjaarden)
Attifa (voor Marokkaanse ouderen)
Stichting Collectief Overzee Suriname (hulp bij aanvragen PSA- of andere officiële
documenten)
Stichting Finance Suriname (voor hulp bij opzetten eigen bedrijf)
Consulaat Generaal van Suriname
OMAZ (oudere migranten aan zet)
NOMU (voor oudere migranten in Utrecht)
Bons Negocios (vereniging voor onder andere Kaapverdianen)
Turks Consulaat (Deventer en Rotterdam)

Bestuur, medewerkers en organisatie NMI
Bestuur
De samenstelling van het NMI bestuur bleef in 2021 ongewijzigd. De vergaderingen vonden deels
plaats via beeldbeltechniek, en deels “in het echt”. Het bestuur heeft in de bijeenkomsten veel
aandacht gegeven aan het voorbereiden van de afbouw (zie ook in een volgende paragraaf). Het NMI
bestuur heeft goede nota genomen van de spelregels zoals deze vastgelegd zijn in de WBTR (Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die in 2021 werd doorgevoerd. Het commitment van de
individuele bestuursleden is opnieuw vastgelegd, heldere (werk)afspraken zijn conform de wet
gemaakt. Het bestuur heeft laten onderzoeken of NMI verplichtingen heeft in het kader van de WNT
(Wet Normering Topinkomens), dat bleek niet het geval.
In de loop van 2021 hebben de in 2020 aangetreden bestuursleden voor het eerst op een
bijeenkomst op locatie kennis kunnen maken met de NMI medewerkers. Op diezelfde bijeenkomst
hebben medewerkers, directeur en bestuur uitgebreid met elkaar gesproken over de afbouw van de
NMI dienstverlening en de wijze waarop ieder middels een rol in de deelprojecten hieraan bijdraagt.
Op dezelfde bijeenkomst maakten de medewerkers kennis met het bureau dat de NMI-ers tot eind
2024 zal begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun keuzes voor een verdere loopbaan.

Medewerkers
De personeelssamenstelling is in de onderstaande tabel terug te vinden. Bij NMI werken in 2021 vijf
heren en negen dames.
Medewerkers
Consulenten
Senior consulent
Coördinator
Officemanager
Medewerker frontoffice
Medewerker financiële/ hr administratie
Directeur
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NMI functies en aantal medewerkers
Naast de bovengenoemde medewerkers (11,4 fte), zijn aan NMI een HR adviseur en een boekhouder
verbonden, beide als ZZP-er. Hiernaast is verspreid over het jaar een drietal stagiairs actief geweest
bij NMI. In 2021 hebben enkele stagiairs als oproepkracht de frontoffice bijgestaan. De ICTdienstverlening en (schoonmaak)onderhoud zijn uitbesteed. De frontoffice is wat verstevigd, omdat
met de huidige wijze van werken steeds meer werk via de frontoffice loopt. Bovendien verzorgt de
officemanager het projectsecretariaat voor de afbouw, naast een belangrijke rol in de communicatie.
De eerste medewerkster (1991) die haar loopbaan begon een voorloper van NMI, de Stichting
Tenasu (terug naar Suriname), is eind 2021 nog steeds aan het werk bij NMI. De stichting heeft het
30 jarig bestaan zeer bescheiden gevierd, ten gevolge van de situatie met corona. Zoals in de
onderstaande tabel is te zien, is het aantal 50+ medewerkers in de meerderheid. In 2021 was er geen
verloop.

Medewerkers naar gender en leeftijd
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NMI medewerkers naar gender en leeftijd
Net als in 2020, hebben medewerkers op een andere manier hun werk moeten doen. Vaker
thuiswerken, nauwelijks cliënten aan het bureau, de collega’s minder vaak in levende lijve
ontmoeten. Dit is de korte samenvatting. Duidelijk is er wat meer routine ontstaan in het verlenen
van diensten via de telefoon, de WhatsApp, beeldbellen en de email. Voor nieuwe cliënten was dat
wel even wennen, maar die cliënten die in 2020 al met NMI in contact stonden, wisten niet beter. Al
blijven mensen vragen, wanneer zij wel mogen langskomen.
NMI had het geluk, dat een bescheiden viering van het 30-jarig bestaan in een grote ruimte mogelijk
was. Ook was het nuttig en stimulerend, dat de medewerkers samen met het bestuur en de directeur
aan tafel konden. Een onderwerp als de afbouw en daarmee het stoppen van de dienstverlening is
iets wat je graag face to face met elkaar wilt adresseren.
In de zomer zijn veel medewerkers op reis geweest, het kon en het mocht. Eindelijk weer naar de
familie in de “thuislanden”. Veel cliënten waren -niet toevallig- in dezelfde periode ook op pad.
Het samen met het bestuur geplande kerstdiner kon door corona (voor het tweede jaar) geen
doorgang vinden. NMI heeft nog 3 kerstdiners te gaan. Het kerstdiner in 2024 zal tegelijk de
feestelijke afsluiting van de NMI dienstverlening betekenen, na 33 jaar activiteit.
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NMI heeft intensief gebruik gemaakt van Microsoft Teams, voor ‘weekafsluitingen’ en maandelijks
teamoverleg. De bijeenkomsten in het kader van de afbouw-deelprojecten vonden veelal in een
hybride vorm plaats, enkele deelnemers op kantoor, enkele op een werklocatie of thuis.
Het thuiswerken had in 2021 een vaste plek in het NMI rooster, en zal dat ook behouden, naast het
werken op één van de locaties of op het hoofdkantoor. De thuiswerkvergoeding heeft een vaste
plaats in het personeelshandboek gekregen. Interessant te zien, dat waar in 2020 medewerkers
enorm moesten wennen aan thuiswerken, er ook weer sprake was van een gewenningsperiode in
2021 toen meer reizen en elders werken mogelijk werd.
Het ziekteverzuimpercentage in 2020 was erg laag. In 2021 had NMI met een relatief iets hoger
ziekteverzuim te maken. Het verzuimpercentage van 3,4% wordt voor 50% veroorzaakt door kort
verzuim. Voor de andere 50%, een drietal medewerkers had te kampen met ziekte die een wat
langere afwezigheid noodzakelijk maakte. In de kleine organisatie waarin ieders werk nauw met dat
van anderen verweven is, willen medewerkers doorgaans zo snel mogelijk weer aan de slag, zo bleek
ook in 2021.

Organisatie
De in 2020 ingezette eerste fase van de afbouw, bestaande uit een test om drijfveren, motivatie en
competenties in beeld te krijgen en wat eerste loopbaangesprekken, werd in 2021 afgerond. In de
loop van 2021 is de tweede fase opgepakt, in de paragraaf “Afbouw” hieronder meer daar over. Het
uitgangspunt is “Van werk naar werk”.
In 2021 heeft de personeelsgids een hoognodige “make-over” gehad. Tevens is gewerkt aan een
nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling. Deze AVR voor 2022, 2023 en 2024 zal begin 2022 afgerond
worden. Uitgangspunt bij de AVR is onder andere een vermindering van de administratieve belasting
van de organisatie door wat complexe regelingen te vereenvoudigen.
In 2021 heeft NMI de huisstijl compleet vernieuwd. De website is in diezelfde huisstijl uitgevoerd, is
beter toegankelijk, overzichtelijker en oogt moderner. Technisch gezien is het beheer van de site ook
aanmerkelijk gebruiksvriendelijker opgezet. Hierdoor kan NMI de site in het kader van nieuwe
informatie en berichten beter inzetten. De NMI folders zijn niet alleen omgezet naar de huisstijl,
maar ook inhoudelijk geactualiseerd. De NMI PowerPoint presentatie die door de consulenten wordt
gebruikt bij de voorlichtingsbijeenkomsten, is eind 2021 nagenoeg gereed. De stijl is eenduidig, de
inhoud is per doelgroep aan de vraag en de relevante ontwikkelingen aangepast.
Met het oog op de arbeidsomstandigheden en de veiligheid heeft NMI met behulp van een externe
partij een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld. Met behulp van het ontvangen
advies zijn enige kleine verbeteringen in relevante regelingen en werkomstandigheden (ARBO) direct
doorgevoerd. In de RI&E komt naar voren, dat de psychosociale belasting van de medewerkers het
belangrijkste onderwerp is om te bewaken. Collegiaal overleg en het actief monitoren van elkaar zijn
essentiële instrumenten.

Locaties
Spreiding van de werklocaties is en blijft essentieel gezien de doelgroepen. NMI probeert dichtbij de
cliënten te vinden te zijn. Het uitgangspunt voor 2021 was om naast het zeer centrale hoofdkantoor
in Utrecht op Hoog Catharijne vooral met flexibele locaties te gaan werken, een logische stap in
aanloop naar de bedrijfsbeëindiging. Eind 2020 was de huur van kantoorruimte in Rotterdam reeds
opgezegd. Deze werkplekken voldeden door een gebrekkige ventilatie, de staat van het gebouw en
de lastige bereikbaarheid binnen een instelling niet meer aan de te stellen eisen. NMI maakt nu
gebruik van de flex-kantoorruimte van Regus-Spaces op het Hofplein, een uitstekend te bereiken
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locatie, centraal in Rotterdam. De locatie in Enschede is zoals gepland niet meer in gebruik. Hetzelfde
geldt voor de locatie in Den Haag en eerder al die in Arnhem en Eindhoven. Het kantoor van NMI in
Amsterdam is ook opgeheven. In plaats van al deze locaties maakt NMI nu gebruik van kantoren in de
diverse Regus vestigingen, onder andere in Den Haag, Eindhoven, Enschede, Arnhem, en op
verschillende plaatsen in Amsterdam.

Afbouw
In de tweede helft van 2021 is een start gemaakt met de eerste vier van de zes eerder genoemde
deelprojecten, die samen de afbouw van NMI realiseren. Onderstaand wordt per deelproject kort de
opdracht omschreven en het resultaat geformuleerd, dat elk deelproject moet realiseren.
Deelproject 1: Beëindigen kernactiviteiten NMI
• Opdracht: Het voorbereiden en realiseren van de stapsgewijze beëindiging van de
kernactiviteiten van NMI.
• Resultaat: 31 december 2024 zijn alle dienstverleningsactiviteiten van NMI afgerond,
inclusief de administratieve verantwoording, correspondentie en noodzakelijke
opvolging. Vanaf 1 januari 2025 zijn er geen consulenten meer in dienst en is de
dienstverlening geheel beëindigd.
Deelproject 2: Communicatie
• Opdracht: Het informeren van cliënten, relevante organisaties en overheden over
het aflopen van de Remigratiewet en de beëindiging van de dienstverlening van NMI.
N.B. Het is formeel een taak van de overheid om het aflopen van de periode dat de
Remigratiewet van kracht is kenbaar te maken. NMI heeft de taak relevante
doelgroepen voor te lichten, via zijn netwerk en diverse andere kanalen. In dat kader
kiest NMI ervoor in het verspreiden van deze info een actieve rol te spelen, in het
belang van cliënten en praktisch gezien om spreiding in plaats van een piek in de
vraag om advies en begeleiding te bewerkstellingen.
• Resultaat: Alle relevante organisaties en alle cliënten zijn tussentijds geïnformeerd
over de afbouw en in de loop van 2024 over de definitieve sluitingsdatum van NMI
en waar men daarna terecht kan.
Deelproject 3: Medewerkers
• Opdracht:
o Het opstellen van een mobiliteitsplan en het uitvoeren ervan.
o Het voorbereiden van de verplichtingen die horen bij het beëindigen van de
arbeidsovereenkomsten.
o Het voorbereiden en uiteindelijk realiseren van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten met medewerkers.
• Resultaat: Alle medewerkers met uitzondering van de directeur (voor het afronden
van de diverse verplichtingen) zijn per ultimo 2024 met inachtneming van alle
wettelijke termijnen en verplichtingen uit dienst.
Deelproject 4: Borgen en delen kennis
• Opdracht : Het vastleggen van de rond de dienstverlening relevante kennis en
ervaring en het delen ervan met relevante organisaties.
• Resultaat: De rond remigratie relevante kennis van de consulenten van NMI is
vastgelegd en gedeeld met de relevante organisaties en de opdrachtgever MinSZW
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op uiterlijk 1 juli 2024. Zo mogelijk is de kennis door consulenten van mens tot mens
overgedragen aan derden.
Deelproject 5: Na 2024
• Opdracht:
o Zorgdragen dat NMI bestuur vanaf 1 januari 2025 financieel geen beroep
meer hoeft te doen op MinSZW.
o Onderzoeken hoe de verantwoordelijkheid naar de NMI opdrachtgever,
zakelijke contacten en de ex-medewerkers van NMI na 2024 kan worden
belegd, en door welke partij(en) het afwikkelen van de verplichtingen in
2025 en de jaren daarna kan worden uitgevoerd, de rol van het bestuur
hierbij en wat de voorwaarden zijn om dit te faciliteren.
• Resultaat: Het NMI bestuur heeft de beschikking over voldoende middelen om in de
jaren na 2024 alle verplichtingen na te komen conform de begroting die eind 2023
wordt vastgesteld. De wijze waarop de verplichtingen kunnen worden nagekomen is
in een advies aan het bestuur aangeleverd op uiterlijk 1 juli 2022. Het bestuur kan
daarna (bijvoorbeeld in 2023) met de kennis van dat moment een vervolgopdracht
gegeven, om e.e.a. opnieuw en in meer detail uit te werken.
Deelproject 6: Deur dicht
• Opdracht:
o Het voorbereiden en tijdig realiseren van de concrete beëindiging van de
concrete dienstverlening
o Het tijdig informeren van alle relevante instanties
o Het opzeggen van alle relevante accounts
o Het tijdig opzeggen van alle relevante abonnementen
o Het tijdig opzeggen van alle relevante contracten
o Het tijdig opzeggen van alle huur en lease verplichtingen
o Het tijdig opzeggen en afwikkelen van alle overige relevante verplichten
o Alle roerende goederen verkopen, afstaan, weggooien of vernietigen
o Kantoren volgens voorwaarden leeg opleveren
• Resultaat: Alle verplichtingen zijn tijdig nagekomen en er zijn voor zover mogelijk
geen andere verplichtingen over die doorlopen na 31 december 2024, dan
noodzakelijk voor de afronding en gewenst door het bestuur.
Per deelproject is een projectgroepje samengesteld, bestaande uit medewerkers en waar van
toepassing externe deskundigheid. Daarnaast is er een klankbordgroepje bestaande uit
medewerkers, en eenzelfde groepje bestaande uit bestuursleden. De voorzitter en de
penningmeester zijn samen de opdrachtgevers van het afbouwproject. De directeur is de
projectleider. Zo hebben alle medewerkers en alle bestuursleden in 2021 en de jaren tot eind 2024
betrokkenheid.
DP1 is gestart met een inventarisatie van de verschillende diensten die NMI verleent. Omdat alles
met alles samenhangt is dit niet eenvoudig gebleken. Het gaat erom, dat de consulenten zich tot een
kern kunnen beperken, wanneer het door toegenomen drukte en minder beschikbare tijd nodig blijkt
selectief te zijn. Zoals eerder ook benoemd, cliënten komen niet zozeer met een vraag over de
remigratiewet op zich, maar met de vraag “teruggaan of blijven”. Daarnaast met specifieke
problemen, waarmee zij veelal niet naar één instantie zijn te verwijzen.
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DP2 is gestart met het opstellen van een (strategisch) communicatieplan. Daarmee ook met een
inventarisatie van de kanalen die NMI nu gebruikt, de personen en organisaties in het netwerk, etc.
Het vernieuwen van de NMI website was een zinvolle voorbereiding. In 2021 heeft NMI al
geadresseerd bij SZW en SVB, of het mogelijk zou zijn gezamenlijk de doelgroepen te informeren
over het aflopen van de Remigratiewet (voor nieuwe aanvragen). NMI formuleert in 2021 in het plan
ook de verschillende boodschappen die uitgedragen gaan worden. NMI zal nooit “reclame” maken
voor remigratie, maar wel de doelgroepen actief attenderen op het aflopen van die wet.
DP3 is begonnen met het opstellen van de kern van de voorzieningen die voor de medewerkers
zullen gelden in de afbouw, op weg van werk naar werk. Onderdelen hiervan, zoals een individueel
opleidingsbudget en een coachingstraject zijn al eerder aan de medewerkers kenbaar gemaakt, de
details worden nu in nauw overleg met het bestuur ingeregeld.
DP4 heeft in de loop van 2021 een nieuwe visie ontwikkeld op de wijze waarop NMI aan de borging
vorm geeft. Waar in het begin voornamelijk gedacht werd aan het schriftelijk – digitaal- vastleggen
en ontsluiten van in de toekomst relevante informatie, is de focus voor een deel verlegd naar het
actief delen van kennis en ervaring door het aanbieden van o.a. workshops aan relevante
organisaties en instanties. In het deelproject is met name gedacht aan de gemeentes en sociale
raadslieden.
DP 5 en 6 zullen in 2022 worden opgepakt.
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