
Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) 

 

Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders is overlegpartner van de Rijksoverheid voor de 

Caribische Nederlanders gemeenschap. OCaN is een zelfstandige stichting die opkomt op voor de 

belangen van Caribische Nederlanders in Nederland. Ons doel is de maatschappelijke positie van 

Caribische Nederlanders te verbeteren. Dit doen wij door overleg met de overheid en relevante 

organisaties en door het onderhouden van contacten met en informeren van onze achterban, 

organisaties en instellingen. In haar belangenbehartiging werkt OCaN samen met de overige zes 

samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen daar waar dit een meerwaarde aan het resultaat 

toevoegt. 

 

Wat doet OCaN? 

OCaN houdt zich (vooral) bezig met ontwikkelingen die de maatschappelijke positie van de Caribische 

Nederlanders in Nederland beïnvloeden. OCaN levert een bijdrage aan de besluitvorming en de 

kwaliteit van het regeringsbeleid ten aanzien van Caribische Nederlanders door duidelijk te maken wat 

de gevolgen van diverse regeringsvoorstellen (kunnen) zijn. OCaN probeert actuele vraagstukken te 

verkennen, de problemen in samenhang te zien en perspectieven en oplossingen aan te geven. 

 

Belangenbehartiging 

OCaN komt op voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland. Door 

beleidsbeïnvloeding probeert zij de maatschappelijke positie van Caribische Nederlanders te 

verbeteren. 

 

Instrumenten van OCaN 

Een belangrijk instrument voor de behartiging van de belangen van Caribische Nederlanders is 

overleg met de overheid. Daarom heeft OCaN tenminste drie keer per jaar overleg met de voor het 

integratiebeleid minderheden verantwoordelijke minister. Dit gebeurt in het Landelijk Overleg 

Minderheden (LOM). Thema’s van dit overleg zijn de beleidsvoornemens op het gebied van integratie 

van minderheden en ontwikkelingen die voor de Caribische Nederlanders van belang zijn. In het LOM 

zijn de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de zeven samenwerkingsverbanden van 

minderheidsgroepen vertegenwoordigd. De Wet Overleg Minderheden (WOM) vormt de basis voor dit 

overleg. Ook vindt er bilateraal overleg plaats wanneer het zaken betreft die specifiek de Caribische 

Nederlanders aangaan. Thema’s waar het OCaN zich in het bijzonder voor inzet zijn jongeren die nog 

geen aansluiting in de Nederlandse maatschappij hebben weten te vinden, nieuwkomers, huisvesting, 

arbeid, onderwijs en welzijn. 

 

Consulteren 

OCaN onderhoudt contacten met haar achterban, met relevante organisaties en instellingen. Door 

intensief overleg met deze instellingen en organisaties probeert OCaN steeds weer een goed beeld te 

krijgen van de opinie van haar doelgroep over uiteenlopende vraagstukken. Zo worden er regelmatig 



“expertmeetings” gehouden. In deze bijeenkomsten geeft een representatieve groep Caribisch 

Nederlandse deskundigen haar mening over bijvoorbeeld de huisvestingsproblematiek, het 

inburgeringsbeleid of scholing van Caribische Nederlanders. Het advies dat hieruit volgt, neemt OCaN 

mee in haar overleg met de overheid. 

 

Informeren 

In de vorm van zogeheten gespreksnotities informeert OCaN haar doelgroep regelmatig over de 

uitkomsten van de expertmeetings. Maar ook over beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen wordt 

de doelgroep geïnformeerd. Dit gebeurt onder meer door het vier keer per jaar uitbrengen van een 

nieuwsbrief. Ook deze site levert daaraan een bijdrage. 

 


