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Concept nota Antillianenbeleid 

Geacht College, 

Stuknummer: AI10.03998 

Uw concept beleidsnota Antillianenbeleid hebben wij in goede orde ontvangen. 
Wij maken graag gebruik van de gelegenheid om op deze nota te reageren. 

De gekozen benaderingswijze zoals die in de nota verwoord wordt spreekt ons 
zeer aan. De lijn om de Antilliaanse bevolkingsgroep zoveel mogelijk van 
reguliere voorzieningen gebruik te laten maken sluit nauw aan op het 
gedachtegoed van MEE Noordwest-Holland, dat uitgaat van integratie in de 
samenleving van "bijzondere groepen". Evenals de benaderingswijze om gebruik 
te maken van de Antilliaanse gemeenschap en de positieve krachten 
daarbinnen. 

Voor onze organisatie is het in dit stadium nog lastig om goed gefundeerd en 
inhoudelijk te reageren op de geschetste problemen van de Antilliaanse 
Nederlanders zoals verwoord in hoofdstuk 4 van de nota. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat wij deze groep niet volledig in beeld hebben vanwege het feit dat 
zij zich nog nauwelijks bij onze organisatie meldt. Dat heeft voor een deel te 
maken met beleid van MEE Noordwest-Holland. Wij richten ons niet op een 
specifieke bevolkingsgroep maar op iedereen met een beperking. En anderzijds 
met het gegeven dat deze groep zich uit eigen beweging niet snel meldt bij de 
hulpverlening. 
Sinds 2009 hebben wij de lijn ingezet om nadrukkelijk aan te sluiten bij de OGGZ 
keten. Daartoe zijn afspraken gemaakt met het team vangnet en advies en zijn 
wij sinds oktober 2009 medeondertekenaar van het convenant met het 
Veiligheidshuis. 
De eerste ervaringen in de samenwerking met het Veiligheidshuis en de partners 
daarin zijn positief als het gaat om deze groep. Er is sprake van een toename 
van het aantal Antilliaanse clienten bij MEE en we boeken resultaten in de 
ondersteuning. 
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Ten aanzien van de gekozen speerpunten in beleid: versterken van de positie 
van de moeders (o.a. door het bieden van opvoedondersteuning), de toeleiding 
naar werk en scholing en de aanpak in het Veiligheidshuis, kan MEE Noordwest-
Holland een rol spelen als onafhankelijk clientondersteuner daar waar het 
mensen met een beperking betreft. Zoals aangegeven zijn wij betrokken bij het 
Veiligheidshuis. MEE Noordwest-Holland neemt als ketenpartner deel aan de 
ontwikkeling van de CJG's en heeft medewerkers geschoold in het 
opvoedkundige programma "Triple P". Daamaast is MEE een van de 
organisaties die aangesloten is op de Verwijsindex risicojongeren. 
Onze kennis en expertise op het terrein van mensen met een beperking kan 
goed benut worden in samenwerking met andere organisaties ten behoeve van 
deze doelgroep. 

Wij vinden het dan ook jammer dat MEE Noordwest-Holland in de conceptnota 
niet genoemd wordt als een van de partijen die een rol kan spelen in de 
hulpverlening aan deze groep. Temeer daar wij toegankelijke dienstverlening 
bieden. Deze betreft onder andere informatie en advies, toeleiding naar zorg, 
scholing en arbeid, bezwaar en beroep en het bieden van kortcyclische 
ondersteuning op zowel psychosociaal als opvoedkundig gebied. Daarbij kan 
MEE voor zowel clienten als samenwerkingspartners fungeren als "wegwijzer" 
naar andere voorzieningen en vormen van hulpverlening. 

In het kader van deze reactie voert het te ver om uitgebreid in te gaan op de 
dienstverlening van MEE en hoe deze in samenwerking met anderen ten 
behoeve van deze groep in te zetten is. 
Indien gewenst dan zijn wij vanzelfsprekend bereid daarover in gesprek te gaan. 

Met vrie 


