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Geachte Leden van de Vaste Commissie, 
 
Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het 
agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg 
een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-
0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met 
u delen. 
 
De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent 
ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein 
van integratie (ref. 2014-0000066925). De minister geeft daarin onder meer aan dat hij werkt aan 
een nadere invulling van de kennisfunctie. Hij acht het onder meer van groot  belang dat de overheid 
signalen kan blijven ontvangen op basis van een up-to-date netwerk. Ook dienen er gerichte 
interventies en interacties te zijn richting verschillende (migranten- en vluchtelingen)groeperingen en 
sleutelpersonen waar zich relevante ontwikkelingen voordoen.  

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), het Inspraakorgaan Turken (IOT), het 
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Overlegorgaan Caribische 
Nederlanders (OCAN) hebben als vier onafhankelijke stichtingen de krachten gebundeld en de 
minister in onze brief van 18 juni jl. (kenmerk FÖ/afd/14.015) aangegeven gezamenlijk aan de 
kennisfunctie  bij te willen dragen.  

Zoals ook aan de minister is geschreven investeren VON, IOT, SMN en OCAN  reeds tientallen jaren 
met een uitgebreid netwerk en honderden vrijwilligers in inhoudelijke thema’s zoals  integratie, 
veiligheid, participatie en emancipatie. Wij als maatschappelijke organisaties genieten vertrouwen  
en gezag binnen grote delen van de gemeenschappen, met name ook onder hen die op grote afstand 
staan van de Nederlandse samenleving.  

Zowel bij programma’s  ter bevordering van maatschappelijke binding en het tegengaan van 
radicalisering, bij dreigende conflicten, onder meer op het terrein van zelfbeschikking en de 
democratische rechtsstaat alsook bij verschillende campagnes betreffende sociaal-culturele thema’s, 



 

    

hebben wij onze meerwaarde aangetoond. Wij vervullen een emancipatoire rol in de samenleving. 
Dat gebeurt onder meer met zelf ontwikkelde methodieken en effectieve interventies.  

Onze netwerken hebben direct toegang tot en zijn geworteld in (sub)groepen die een grote afstand 
hebben tot de Nederlandse samenleving. Zo ontvangen wij via onze kaders en sleutelpersonen 
vrijwel dagelijks signalen van prangende problemen in de samenleving. Wij zijn dan ook goed in staat 
om de functie van snelle, flexibele en effectieve liaison voor actuele gebeurtenissen te vervullen. 

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om - in samenwerking en in interactie met de overheid, 
het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en betrokkenen in steden en buurten - een effectieve liaison-
functie te vervullen. Gezamenlijk met onze lokale netwerken willen wij werken aan een sterk 
Nederland.  
 
De minister heeft ons op 2 september jl. (ref. 2014-0000106911)  geantwoord dat hij   

‘het op prijs stelt dat u (VON, IOT, SMN en OCAN (red.)) meedenkt over de 
inrichting van de kennisfunctie en daarmee het belang van beschikbare kennis 
over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de integratie van migranten 
onderschrijft’. 
 
‘Zoals gezegd zal het Verwey-Jonker Instituut een coördinerende rol vervullen in 
het bijeen brengen van kennis; al naar gelang het onderwerp en de kennisbehoefte 
zal bij voorliggende vragen ook gezocht worden naar de samenwerking met 
andere partijen. Ik kan mij goed voorstellen dat de VON, het IOT, het SMN en de 
OCAN die vanuit een breed maatschappelijk belang werkzaam zijn, zonder 
commercieel oogmerk en daarnaast beschikken over de nodige netwerken en 
jarenlang opgebouwde expertise, relevante samenwerkingspartners vormen. Het 
lijkt mij dan ook voor de hand liggen dat u zich, wanneer de nieuwe kennisfunctie 
wat verder in ontwikkeling is, in contact stelt met het Verwey-Jonker Instituut en 
Movisie om te bezien wat de organisaties in de toekomst voor elkaar kunnen 
betekenen’.  

 
Aanvullend op deze brief stelt de minister zeer terecht in zijn brief van 30 oktober dat het naast 
achtergrondkennis ook gaat ‘om toegang tot de gemeenschappen, snel en flexibel reageren op 
ontwikkelingen en beschikken over inzichten om een handelingsperspectief te kunnen bieden.’ Dat 
vraagt om netwerken die zich uitstrekken tot in de haarvaten van de gemeenschappen en contacten 
met uiteenlopende sleutelpersonen die gezag hebben binnen de gemeenschappen waartoe zij 
behoren.  
 
De invulling van de kennisfunctie vertoont, zonder onze inbreng, op dat punt een leemte.  
 
In de Motie Van Dam/Sterk (TK 33000 VII, nr. 83, d.d. 18 november 2011) heeft de Kamer gevraagd 
om borging van expertise en netwerken van de bij het voormalige Landelijk Overleg Minderheden 
(LOM) aangesloten landelijke minderhedenorganisaties. Op de vraag van de Kamer over de invulling 
van deze motie schreef minister Asscher dat bij de subsidie van de LOM-organisaties rekening is 
gehouden met een transformatie naar een nieuwe toekomst zonder subsidiëring van het LOM van 
rijkswege.  



 

    

In onze optiek is het een gegeven dat het LOM is afgeschaft. Wij realiseren ons terdege dat  deze tijd 
vraagt om een eigentijdse en vernieuwende aanpak en benadering. Wij zijn hierin doorgegroeid en 
willen deze transformatie ook doorzetten.  
 
Van belang is wel dat de opgebouwde expertise en netwerken op het niveau van wijk, stad, regio en 
land in stand blijven, met name nu. Momenteel zijn de netwerken van organisaties voor 
minderheden door bezuinigingen en de afschaffing van het categoriale beleid praktisch in zijn geheel 
verloren gegaan. Daarmee ontstaan er minder  verbindingen binnen de migrantengemeenschappen.  
Wij  willen als een van de laatste partijen die goed in contact staan met minderheden, niet alleen 
afnemer zijn, maar ook leverancier. Dat is ook wat we doen en altijd hebben gedaan. Dit gegeven 
wordt ook erkend door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie naar aanleiding van de gesprekken 
die wij met hen gevoerd hebben.  Ook zij zien onze  toegevoegde waarde. Wij bemerken echter ook 
dat de minister, ondanks zijn uitspraken in eerdere correspondentie, onze organisaties, niet in zijn 
brief van 30 oktober jl. heeft genoemd.  
 
Wij willen tevens onderstrepen dat het beleggen van de expertisefunctie binnen het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op juist dit dossier risicovol is. Het ministerie is vanzelfsprekend 
niet onafhankelijk en kan niet los worden gezien van de politieke setting. Daarnaast heeft het 
ministerie ons nodig bij het inwinnen van kennis en expertise en bij het ontsluiten van onze 
netwerken om effectieve interventies mogelijk  te maken. Dit is hard nodig kijkend naar de dynamiek 
in de samenleving en binnen en tussen bepaalde gemeenschappen. 
 
Wij roepen de commissieleden en de minister dan ook op om het kind niet met het badwater weg te 
gooien. Het is zaak om te borgen dat onze expertise en netwerken niet verloren gaan. Wij realiseren 
ons dat het LOM er niet meer is en in onze ogen ook niet terug moet komen. De samenleving en de 
overheid vragen nu om nieuwe aanpak en nieuwe benadering van integratievraagstukken. Daaraan 
werken wij mee. We kiezen voor een eigentijdse en flexibele aanpak om de samenleving van nut te 
zijn. Dit kan alleen als de overheid, het maatschappelijk middenveld en wijzelf ervoor kiezen om er 
gezamenlijk de schouders onder te zetten. Aan ons zal het niet liggen. 
 
 
Met de meeste hoogachting,   

 
 
 
 
 

Ahmed Charifi, 
voorzitter SMN 
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- Glenn Helberg, voorzitter OCAN 
 
 
cc.:  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. minister Lodewijk Asscher 
 


