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Woord van de voorzitter…
Tijdens het verschijnen van de zomereditie
van OCaN INFO @-Nieuwsbulletin zijn de
formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet
nog in volle gang. Uiteraard vinden wij het
van OCaN belangrijk dat we een regering
krijgen die de komende jaren op het terrein
van integratie de etnische
minderheidsgroepen uitgebreid raadpleegt,
teneinde draagvlak en daarmee effectief
integratiebeleid te verkrijgen. Het gaat ons
hierbij om samen te werken aan een beter
Nederland; een Nederland waarbij eenieder
de mogelijkheid heeft actief te participeren en
zijn of haar kansen pakt; een Nederland
waarbij openheid en vrijheid hoog in het
vaandel staan geschreven; een Nederland
vrij van interetnische spanningen of
afnemend burgerschap; een Nederland
waarbij alle burgers ongeacht herkomst
tolerant staan tegenover homo’s, vrouwen,
(niet-)gelovigen en personen van diverse
etnische herkomst; een Nederland waar
burgers actief stelling nemen tegen geweld,
zowel in het gezin, thuis, als op straat; een
Nederland waar regels en wetten gelden voor
iedereen en waar géén specifieke etnische
registratie gekoppeld aan repressie wordt
gevoerd naar doelgroep; een Nederland waar
kinderen niet ’s nachts wakker hoeven te
liggen, omdat zij zich bedreigt voelen door de
politiek of de samenleving.
OCaN staat voor de participatie en integratie
van Antillianen en Arubanen in Nederland.
Antilliaanse en Arubaanse nieuwkomers
komen naar het rijke Nederland om een vrij
en onafhankelijk bestaan op te bouwen. De
overheid kan hen daarbij een handje helpen.
Voor het opbouwen van een succesvol
bestaan is echter van wezenlijk belang dat
nieuwkomers eigen verantwoordelijkheid
nemen en zich goed voorbereiden. Met een
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goede voorbereiding verkleinen zij de kans
dat zij het tegenovergestelde van hun droom
bereiken, te weten overleven in armoede en
afhankelijk zijn van regels en wetten. Met een
goede voorbereiding kunnen nieuwkomers
baas worden in eigen huis en van eigen
buidel.
Het Antilliaans-Arubaans
samenwerkingsverband OCaN is
gesprekspartner van de rijksoverheid binnen
het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).
De rijksoverheid, de Antilliaans-Arubaanse
achterban en de burgers in het land mogen
verwachten dat het bestuur van OCaN
representatief is voor de achterban: als stem
en gezicht herkenbaar voor de Antillianen en
Arubanen in Nederland, deskundig op diverse
beleidsterreinen, beschikken over een breed
netwerk; een bestuur dat een afspiegeling
vormt van de zes Caribisch-Nederlandse
eilanden, van leeftijd en sekse en een
beperkte zittingstermijn heeft.
Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders
(OCaN) bestaat op 26 juli 2010 precies
vijfentwintig jaar. Tijd voor een extra dikke
zomereditie van OCaN INFO @Nieuwsbulletin. Namens het bestuur en de
medewerkers van OCaN wens ik u veel
leesplezier toe en een fijne vakantie!
Glenn O. Helberg
voorzitter

Glenn Helberg
Den Haag, 29 juli 2010
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie…
Voor u ligt de zomereditie van OCaN-INFO
@-Nieuwsbulletin. In deze editie onder meer
aandacht voor de brief die vier AntilliaansArubaanse organisaties hebben gestuurd
naar de informateurs. Verder treft u nieuws
over het werk van OCaN en de LOMsamenwerkingsverbanden, over de evaluatie
van de bestuurlijke arrangementen
Antillianengemeenten 2005-2008 en
informatie over de plannen van aanpak van
de Antillianengemeenten 2010-2013.
Uiteraard vindt u de rubrieken Nos
Hendenan, Bon pa bo sa, Nieuws van de
Antilliaans-Arubaanse gemeenschap.
De OCaN-redactie.

Shanayah Howell: Arubaans BMX
fietscross kampioene!
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www.stoptheviolence-templeofHipHop.eu

Shanayah Howell. Zie Nos Hendenan, p42.
Foto: www.business-aruba.com
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OCaN steunt de Stop the Violence campagne van
Braien Candelaria in Amsterdam-Zuidoost.
Zie www.stoptheviolence-templeofHipHop.eu.
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HET BELEID
Plannen van Aanpak AG22
De 22 Antillianengemeenten (AG22) zijn druk
bezig met het opstellen van hun Plannen van
Aanpak Antilliaans-Nederlandse
probleemjongeren 2010-2013.
Hoofddoelstellingen Rijk
De hoofddoelstellingen van het Rijk zijn: ten
eerste, het terugdringen van overlast die door
met name jongeren wordt veroorzaakt, zowel
de harde kern als de groep eromheen
(preventieve en repressieve maatregelen via
aanpak schooluitval, werkeloosheid,
criminaliteit en bevorderen maatschappelijke
participatie); ten tweede, het gerichter gebruik
maken van reguliere hulp (samenhangende
inzet, ketensamenwerking, toerusting
reguliere instellingen met specifieke kennis).
De AG22 bepalen zelf, afhankelijk van de
lokale situatie, hoe ze invulling geven aan de
nader te bepalen einddoelen. Gemeenten
hebben de vrijheid eigen prioriteiten te
stellen.
4,5 miljoen euro jaarlijks
Voor de plannen van aanpak ontvangen de
AG22 gezamenlijk een rijksbijdrage van 4,5
miljoen euro jaarlijks, op voorwaarde dat de
gemeenten hun plannen voor 50% cofinancieren.
Een aantal Antillianengemeenten heeft zijn
plan al vastgesteld, een aantal nog niet, zoals
Amsterdam, Zwolle en Schiedam. Hieronder
een kort overzicht van zes
Antillianengemeenten. De overigen treft u in
de herfsteditie van ons Nieuwsbulletin.
Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen zoekt in zijn Notitie
‘Antillianenbeleid gemeente Vlaardingen
2010-2013’ aansluiting gezocht bij het
reguliere beleid zoals het jeugd-, onderwijs-,
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integratie- en inburgeringsbeleid. Op basis
van de analyse van de problematiek in
Vlaardingen en na raadpleging van het
Antilliaans Arubaans Beraad Vlaardingen is
gekozen voor de volgende speerpunten voor
de periode 2010- 2013: de begeleiding van
ouders (vaak alleenstaande moeders) bij de
opvoeding. Er wordt in het bijzonder
aandacht geschonken aan de
ouderbetrokkenheid bij het onderwijs; de
begeleiding van Antilliaanse risicojongeren;
het vergroten van het gebruik van reguliere
voorzieningen door Antillianen. Specifieke
projecten die worden genoemd zijn het
tanchi-project, Intensieve Begeleiding
Antilliaanse Gezinnen (IBAG), mentoraat en
Smash it up! De notitie is te downloaden via
http://www.vlaardingen.nl/default/zorgenwelzijn/int
egratieeninburgering/id_15874.

Antilliaans-Arubaans Beraad in Vlaardingen (AABV)

Spijkenisse
Spijkenisse is een nieuwkomer binnen de
Antillianengemeenten. Spijkenisse wil op
basis van een onderzoek naar de aard en
omvang van de problematiek van Antillianen
(1.740, met name in de wijk De Akker, een
plan van aanpak opstellen. In het
Collegeprogramma 2010-2014 wordt alvast
een voorproefje gegeven: naast de
gebruikelijke thema’s als huiselijk geweld en
nazorg ex-gedetineerden wil het College in
het Veiligheidshuis ook specifieke
veiligheidsonderwerpen onderbrengen als de
persoonsgerichte aanpak van Antillianen.
Jaargang 2, nummer 2
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Een project om de beeldvorming van
Antilliaanse jongeren te verbeteren in de wijk
De Akkers, Spijkenisse, kwam van de
Antilliaan Marlon Sint Jago en Ivan
Ravenaeu. Met het project Food 4 the Hood
werd de buurt getracteerd door Antilliaanse
lekkernijen door Antilliaanse jongeren. Het
project werd gefinancierd uit de KanWelaanpak van het Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken
(LSA), zie

http://www.integratie.net/binaries/dossierantilliane
n/beleid/2010/plan-vervolgbeleidantillianenproblematiek.pdf

http://www.kanwel.nl/projecten/spijkenisse/vogele
nzang-vriesland-de-akkers/food-4-the-hood

De mini’s van de New Song brass Den Helder. Foto:
www.newsongbrass.nl.

Project Food 4 the Hood in Spijkenisse De Akkers
van Marlon Sint Jacoba.

Hellevoetsluis
Ook Hellevoetsluis (617 Antillianen volgens
de Sociale Kaart 2008), treedt in 2010 toe tot
de Antillianengemeenten. Het plan van de
Zuid-Hollandse gemeente heet Vervolgbeleid
Antilliaans-Nederlandse harde kern 20102013. De drie doelen zijn: 1) aanpak (ex)criminele ‘harde kern’ door middel van
intensieve trajectbegeleiding; 2) versterking
en professionalisering van de Antilliaanse
gemeenschap ten behoeve van inbreng in het
vervolgbeleid; 3) ondersteuning van de
professionals bij de algemene instellingen.
In Hellevoetsluis worden 72 personen tot de
‘Antilliaanse harde kern’ gerekend. Zie het
programma op
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Den Helder
De doelen en speerpunten van het
“Antillianenbeleid 2010-2013” in het NoordHollandse Den Helder (1.381 Antillianen in
2009) zijn: ondersteuning bij opvoeden en
opgroeien; vinden en binden van
probleemgroepen (waaronder het
preventieproject voor gezinnen Lanta Ariba
en de Straathoekwerker Antillianen van
Reclassering Nederland); handhaven en
versterken van de rol van het Veiligheidshuis
(project RiskAnt); en samenwerking met de
Antilliaanse gemeenschap (beraad en
kerkgemeenschappen New Song en De
Parel). De concept-nota Antillianenbeleid
2010-2013 is te lezen op
http://www.denhelder.nl/foto/NOTA%20ANTILLIA
NENBELEID%202010%20_%20versie%2015-022.pdf

Almere
In Almere, waar 4.648 Antillianen en
Arubanen wonen, is de overall doestelling
nadrukkelijk werken aan de vermindering van
de oververtegenwoordiging in de criminaliteit
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(10,1% Antilliaanse jongeren, versus 4,5%
alle jongeren).
In de probleemanalyse wordt onder meer
gezegd: in Almere vormt 28% van de
Antilliaanse huishoudens een
minimumhuishouden (593) – tegenover 16%
van de Almeerse - van wie 60% al langer dan
twee jaar. Volgens het Almeerse programma
stromen Antilliaanse en Arubaanse kinderen
veel vaker dan gemiddeld met een vertraging
door naar het voortgezet onderwijs (VO),
door doublures in het basisonderwijs. In het
VO-onderwijs volgen Antilliaanse leerlingen
vaker lagere onderwijstypen.
Het Antillianenbeleid in Almere is
geïntegreerd bij diverse gemeentelijk
structuren vanuit jeugd en Veiligheid. Het
beleid is gericht op onder meer
persoonsgerichte aanpak en gezinscoaching.
Voor Antilliaanse jongeren in Almere die
moeite hebben met zelfstandig wonen
worden specifieke plaatsen ingekocht.
Maatschappelijke participatie wordt
bevorderd door programma’s gericht op
vrijwillige inburgering en spreiding van
sociaal-culturele activiteiten voor en door
Antillianen over de hele stad. De brugfunctie
van het Antilliaans beraad SAANA wordt
versterkt. Per kwartaal zal overleg worden
gevoerd met Antilliaanse zelforganisaties, de
kerk en onder meer de politie.
LVB en recidive
Almere wijst het Rijk op het belang van
vroegsignalering van personen met een
lichtverstandelijke beperking (LVB) en een
nieuwe werkwijze ter bestrijding van recidive
bij criminele Antillianen.
Zie het Almeerse programma op
http://www.integratie.net/skcn/nieuwsopdatum/Veil
igheid/Socialeveiligheid/Aanpak-A--risicojongerenAlmere_1022.html.
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De Antilliaan Ivan Soerka is Wijkagent Antillianen in
Almere.

Zoetermeer
In het Zoetermeerse Actieplan Antillianen
2010 – 2013 zijn elf extra impulsen regulier
beleid en bijzondere projecten opgenomen.
Met het plan wordt een preventieve aanpak
beoogd waarbij Antilliaanse kinderen en hun
moeder/ouders centraal staan.
In het plan is ruimschoots plaats ingeruimd
voor activiteiten van het BAAZ/Antiaz dat als
belangenbehartiger en kenner van de
Antilliaanse gemeenschap een belangrijke
bijdrage aan die maatschappelijke
participatie kan leveren. Volgens de politie in
Zoetermeer is de criminaliteit onder
Antilliaanse jongeren niet van dien aard, dat
extra repressieve maatregelen geboden zijn.

Fantasy World van Elvia de Haseth zet zich actief in
voor Antillianen en Arubanen in Zoetermeer.
www.stichtingfantasyworld.nl.

De elf projecten in Zoetermeer zijn:
1. Project voorlezen (jonge) Antilliaanse
moeders.
2. Impuls schoolmaatschappelijk werk
Antilliaanse jongeren.
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3. Impuls tijdige verwijzing gezinscoaching
Antilliaanse multiproblem gezinnen
4. Project schoolgebonden activiteiten
waaronder "ouders ontmoeten ouders"
5. Impuls voortijdige schoolverlaters
terugleiden naar school of werk/stage
6. Project Brassband In Oosterheem
7. Project professionalisering BAAZ
8. Project maatschappelijke participatie
Antilliaanse gemeenschap in de vorm van
wijkgerichte
activiteiten
9. Impuls bevordering kennis en
deskundigheid hulpverlening aan Antillianen
binnen de
reguliere hulpverlening
10. Impuls opvoedondersteuning en hulp bij
gezinsproblemen voor Antilliaanse gezinnen
11. Project maatschappelijk georiënteerde
cursussen( taal, budgettering, arbeidsmarkt)
en empowerment voor alle Antilliaanse
Zoetermeerders

EUROPA 2020: “Meer werk door betere
integratie”

De Lissabonstrategie (2000-2010) kent een
opvolger: EUROPA 2020. Nieuwe Europese
Strategie voor Banen en Groei. Deze nieuwe
strategie is vastgesteld op de Europese Raad
van 25/26 maart 2010.
Hierin staat onder meer het volgende (p2):
De Europese Raad is het eens geworden
over een aantal kerndoelen, zoals: de
lidstaten van de Unie streven ernaar
de arbeidsparticipatiegraad voor vrouwen en
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar
op 75% te brengen, onder meer door middel
van een grotere participatie van jongeren,
ouderen en laaggeschoolden en een
betere integratie van legale migranten;
Gevolgen voor arbeidsparticipatie
minderheden in Nederland
Wat betekent dit kerndoel voor de
arbeidsparticipatie van etnische minderheden
in Nederland? De nettoarbeidsparticipatie van
autochtonen is 69% en van niet-westers
totaal 55% (Turken: 55%, Marokkanen: 50%,
Surinamers 62%, Antillianen en Arubanen
57%, overig niet-westers: 52% (zie ook
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=23768
&type=org, SCP Jaarrapport Integratie, 2009,
p151, 2e kwartaal 2009). Dat betekent dat de
arbeidsparticipatie van niet-westerse
minderheden gemiddeld de komende tien
jaar met 2% jaarlijks zou moeten groeien. De
conclusies zijn te vinden op
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/nl/ec/113610.pdf
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Eén van de kwesties die binnen de
onderhandelingen spelen over een nieuwe
coalitie is ‘algemene etnische registratie’.

CBP: etnische registratie RotterdamCharlois verboden
Privacywaakhond deed onderzoek na vragen
GroenLinks met ondersteuning van OCaN

De ‘vierde’ informateur Ruud Lubbers startte zijn
opdracht met een gesprek met alle fractieleiders.

Na de verkiezingen: de
formatiebesprekingen…
Na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni
jongstleden begon informateur Uri Rosenthal
met een verkenning van de mogelijke
coalities voor een nieuwe regering. Zijn
opvolger, informateur Herman Tjeenk Willink,
onderzocht vervolgens welke partijen uit een
‘breed midden’ (VVD, PvdA, CDA, D66,
GroenLinks) een gezamenlijke coalitie
zouden kunnen vormen. Daarna vervolgden
diens opvolgers de informateurs (wederom)
Uri Rosenthal en Jacques Wallage met de
onderhandelingen voor een Paars-plus
kabinet, bestaand uit de VVD, PvdA, D66 en
GroenLinks. Na het mislukken van deze
onderhandelingen werden nieuwe
mogelijkheden voor een regeringscoalitie
onderzocht. De ‘vierde’ informateur oud CDA
premier Ruud Lubbers onderzoekt de
mogelijkheden naar andere coalities.
Mogelijk houdt de informateur zich ook bezig
met de hoofdlijnen van het gezamenlijke
beleid dat moet uitmonden in een
regeerakkoord voor de komende vier jaar. Als
de informateur zijn advies over een nieuwe
coalitie heeft uitgebracht aan de Koningin,
wordt er een formateur benoemd, vaak de
aanstaande minister-president.

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

“De deelgemeente Charlois in Rotterdam
verwerkt gegevens betreffende ras/etniciteit
op een wijze die in strijd is met de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor
de registratie van ras/etniciteit geldt in
beginsel een wettelijk verbod”. Dit staat in
een onderzoek van de privacywaakhond
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) dat eind april is verschenen. Het
onderzoek werd vorig jaar geïnitieerd na
aanleiding van vragen van GroenLinks in de
Rotterdamse gemeenteraad en met
ondersteuning van OCaN.

Bij het Transfer Informatiepunt (TIP) Charlois wordt
de etnische herkomst van Antilliaans-Arubaanse
jongeren geregistreerd met als doel: repressie.

In het onderzoek staat verder: “Verwerking
van gegevens betreffende ras/etniciteit ten
behoeve van de combinatie van de door
Charlois aangegeven doelen – waaronder
overlastbestrijding en handhaving van de
openbare orde – kan geen beroep worden
gedaan op de uitzonderingsgrond
‘verwezenlijking van voorkeursbeleid’.” De
wijze waarop Charlois gegevens betreffende
ras/etniciteit verwerkt, is hierdoor in strijd met
het wettelijk verbod van artikel 16 Wbp en
daarom onrechtmatig.
Jaargang 2, nummer 2
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Deelgemeenten en
wijken in
Rotterdam
Charlois
Carnisse
Oud-Charlois
Pendrecht
Tarwewijk
Zuidwijk
Feijenoord
Afrikaanderwijk
Bloemhof
IJsselmonde
Groot
IJsselmonde
Beverwaard
Hoogvliet
Delfshaven

Aantal
Antillianen
/ Arubanen
(2009)
3.988
460
692
1.072
966
676
3036
427
649
3256
1475
1050
1.984
1.999

Over de woonbuurt van Antillianen en Arubanen in
Rotterdam is al veel bekend. De meeste Antillianen
en Arubanen in Rotterdam wonen in de
deelgemeente Charlois volgens de Rotterdamse
buurtmonitor. Cijfers gedistilleerd uit
http://rotterdam.buurtmonitor.nl/.

Kamer: etnische registratie Charlois
controversieel
Sinds enkele jaren verwerkt Charlois
persoonsgegevens betreffende ras/etniciteit
van “allochtone en Antilliaanse en autochtone
jongeren en van hun ouders in de registratie
van het Deelgemeentelijk Overleg Sluitende
Aanpak-Charlois (DOSA)”. De etnische
registratie kwam vorig jaar april aan het licht
tijdens een werkbezoek aan de Rotterdamse
deelgemeente Charlois door de ex-minister
voor Integratie Van der Laan. Van der Laan
betuigde toen nog in de Kamer zijn steun aan
de onorthodoxe aanpak van de Rotterdamse
probleemjeugd. Na de val van het kabinet
verklaarde de Tweede Kamer de
kabinetsreactie op etnische registratie in
Charlois als een “controversieel onderwerp”.
Een nieuw kabinet mag zich gaan buigen
over etnische registratie.
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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OCaN: databank vernietigen
De vraag is wat de houding zal zijn van het
Rotterdamse gemeentebestuur. Zo schrijft
het college in een brochure van het Transfer
Informatiepunt (TIP): “De doorzettingsmacht
van het bestuur is vele malen van belang
gebleken bij moeilijke dossiers zoals
bijvoorbeeld de publicitaire druk rondom
etnische registratie, gedwongen verhuizing
van overlastgevende gezinnen en het
landelijk op de kaart zetten van de Antillianen
problematiek.” Mogelijk wordt bovendien in
alle deelgemeenten geregistreerd op basis
van etnische herkomst; zo geldt de
Persoonsgerichte Aanpak Antillianen (PGA)
voor geheel Rotterdam. OCaN wacht de
reactie van Rotterdam af. OCaN is van
mening dat de databank vernietigd moet
worden om te voorkómen dat de gegevens in
andere databanken worden opgenomen.

Wat gebeurt er met de databases bij TIP op het
Zuidplein 2?

Implicaties VIR
Wat tenslotte de implicaties van de uitspraak
van het CBP zijn voor de
‘meldingsbevoegdheid’ van de zogeheten
doelgroepencoördinatoren – zoals de
Antillianencoördinator - voor de Verwijsindex
Risico’s Jeugd (VIR) is onderwerp van
discussie. Ook is de vraag wederom
interessant of instanties etniciteit al dan niet
mogen bijhouden ten behoeve van het
controversiële wetsartikel 2j.l. van de VIR:
“De jeugdige staat bloot aan risico’s die in
bepaalde etnische groepen onevenredig vaak
voorkomen.”
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Samengevat zijn de zeven hoofdpunten:
Ten eerste, integratiebeleid voor Antillianen
en Arubanen is altijd gebaseerd op het
mensenrechtenbeleid.

OCaN DE AFGELOPEN
MAANDEN

Ten tweede, specifieke
stimuleringsmaatregelen zijn nodig daar waar
daadwerkelijke achterstanden worden
vastgesteld.
Ten derde, de Antilliaans-Arubaanse
gemeenschap wordt intensief betrokken bij
het opstellen en uitvoeren van rijks- en
gemeentelijke plannen (bestuurlijk,
uitvoerend, adviserend).
Ten vierde, Antilliaans-Arubaanse kinderen in
een achterstandssituatie verdienen positieve
aandacht binnen het onderwijs middels extra
bijlessen en ouderbetrokkenheid.

PPAAA
Platform van Politici van
Antilliaans-Arubaanse Afkomst

Antilliaans-Arubaanse brief aan de
informateurs Rosenthal en Wallage
Samen met de Movimentu Antiano Arubano
pa Promové Partisipashon (MAAPP),
Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN) en
Platform van Politici van AntilliaansArubaanse Afkomst (PPAAA) stuurde OCaN
op 10 juli een brief aan de informateurs
Rosenthal en Wallage – verantwoordelijk
voor de onderhandelingen voor een Paarspluscoalitie - , waarin de zienswijze van
genoemde Antilliaans-Arubaanse
organisaties op het toekomstige
integratiebeleid ten aanzien van Antillianen
en Arubanen is weergegeven.

Ten vijfde, plannen van aanpak dienen meer
gericht te zijn op: bestrijding armoede en
sociale uitsluiting; huisvesting; opvoeding;
gezondheid; vaderbetrokkenheid;
vroegsignalering van psychologische en
psychiatrische problematiek; en
betrokkenheid van de Antilliaans-Arubaanse
gemeenschap.
Ten zesde, een betere voorbereiding op de
komst naar Nederland en een betere
participatie in de Nederlandse samenleving
worden meer dan nu de leidraad voor de
Antilliaans-Arubaanse gemeenschap.
Ten zevende, een afstemming tussen de
samenwerkingsprogramma’s van de
Koninkrijkspartners en het integratiebeleid
van de afzonderlijke Landen (Nederland,
Nederlandse Antillen en Aruba) is het
overwegen waard.
De brief voor de informateurs is gepubliceerd
op de website van OCaN, www.ocan.nl.
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Walter & Ristie: Juan Walter van de commissie
Seksuele diversiteit in gesprek met host Quintis
Ristie tijdens lancering op Roze Zaterdag.
Informateur Herman Tjeenk Willink tijdens de
viering van ’60 jaar Raad van Advies Nederlandse
Antillen’ op Curaçao, 2008. Foto
www.raadvanadvies.an. “Over gelijke behandeling
valt niet te marchanderen”.

Formateur (?) Mark Rutte op Curaçao in 2007. Foto:
Radio Nederland Wereldomroep.

Kennismakingsgesprek met
Arubaanse gevolmachtigde minister
Abath
Op 23 juni jongstleden vond een
kennismakingsgesprek plaats tussen de
gevolmachtigde minister van Aruba, de heer
Edwin Abath, en een delegatie van OCaN,
bestaande uit Glenn Helberg en Milly Kock
(bestuur), Irene Gumbs, Solange Quandus en
Marnix Arendshorst (bureau).
De gevolmachtigde minister attendeerde
OCaN op de ontwerp-Rijksvisumwet. Het
voorstel van rijkswet regelt de hoofdlijnen van
de visumverlening binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Wat zijn de gevolgen van de
rijksvisumwet voor de Caribische Landen van
het Koninkrijk en de BES?

OCaN op Roze Zaterdag
OCaN nam deel aan de Roze Zaterdag op 26
juni 2010 in Amersfoort. Een verslag van de
werkzaamheden van de Commissie Seksuele
Diversiteit treft u elders in OCaN INFO @Nieuwsbulletin.
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Opkomstbevordering Tweede
Kamerverkiezingen
In het kader van de opkomstbevordering
onder Antillianen en Arubanen bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer van 9
juni jongstleden heeft OCaN enkele
activiteiten uitgevoerd, waaronder: het
uitbrengen van een speciale OCaN INFO @Nieuwsbulletin; het aanschrijven per brief van
haar gehele achterban; het plaatsen van een
advertentie/stemoproep in het populaire Latin
& Caribbean uitgaansmagazine Pleasure; het
plaatsen van diverse stemoproepen op
youtube (zie ook
http://www.youtube.com/watch?v=8lePfCkGg
6I); en het interviewen van AntilliaansArubaanse kandidaten, hetgeen uitgezonden
werd op Antilliaans-Arubaanse radiozenders.

Edwin Abath.

“Arubahuis meer dienstverlenend”
De heer Abath ziet het als een taak om op te
komen voor de Arubanen en mensen te
stimuleren tot participatie in Nederland.
Hoewel het geen kernactiviteit is, wil het
Arubahuis - op initiatief van de premier en
met warme ondersteuning van de ‘gevmin’ de Arubanen meer bijstaan op diverse
terreinen, zoals studie, medisch en sociaalmaatschappelijk. Het Arubahuis en OCaN
willen de mogelijkheid onderzoeken om een
sociale wegwijzer op te stellen voor Arubanen
in Nederland, zodat Arubaanse hulpvragers
en aanbieders elkaar beter kunnen bereiken.
Aan het eind van het kennismakingsgesprek
bood het Arubaanse bestuurslid van OCaN,
Milly Kock, de onderzoekspublicatie ‘Uit de
schijnwerpers, in het daglicht – van monoloog
naar dialoog’, over voorbereiding en
studiebegeleiding voor Antilliaanse en
Arubaanse bursalen aan, zie elders in de
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin.
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Stem van niet-westerse minderheden goed
voor 16 zetels
De stem van niet-westerse minderheden
wordt steeds belangrijker. Als alle
stemgerechtigde niet-westerse minderheden
naar de stembus zouden gaan, dan zijn zij
goed voor 16 kamerzetels; bij een opkomst
van 50% gaat het nog steeds om 7 à 8 zetels,
volgens de Factsheet politieke participatie
allochtonen van FORUM, zie
http://www.forum.nl/Portals/0/Publicaties/Factshee
t%20Politieke%20Participatie.pdf.

Antilliaans-Arubaanse stem: één kamerzetel
De stem van alle Antillianen en Arubanen
boven de 18 jaar in Nederland levert ruim één
kamerzetel op. In de toekomst zullen ook de
burgers van de BES-eilanden mogen
stemmen voor de Tweede Kamer. Een
discutabel punt is, of de bewoners van Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten ook mogen
stemmen voor de Tweede Kamer. Zij hebben
immers de Nederlandse nationaliteit. De
inwoners van de Caribische Landen zijn wel
stemgerechtigd voor het Europees
Parlement.
Jaargang 2, nummer 2
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Vaderdagtrofee stimulans voor
emancipatie Caribisch-Nederlandse
vaders en vaderschapswet

Netwerkbijeenkomst 25-jaar OCaN

Triangulo: Cello Octet Amsterdam, Izaline Calister,
Marlon Titre en Roel Calister.

Orville Breeveld en Glenn Helberg met de
vaderschapstrofee. Foto: Romeo Hoost, RNW.

De vaderdagtrofee 2010, gewonnen door
Glenn Helberg en Orville Breeveld, is een
stimulans voor de emancipatie van
Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse
vaders. Daarnaast is de prijs een
aanmoediging om door te gaan met de lobby
voor een vaderschapswet in Nederland, die
een belangrijk recht van het kind, het recht te
weten wie zijn/haar biologische vader en
moeder is, moet effectueren.
De Vaderdagtrofee is een initiatief van de
Universiteit van Amsterdam (UvA), het
Vaderkenniscentrum, IkVader.nl, bedoeld
voor personen of organisaties die zich
bijzonder hebben onderscheiden op het
terrein van vaderschap. De trofee werd op 18
juni jongstleden uitgereikt op de Universiteit
van Amsterdam door juryvoorzitter prof. dr.
Louis Tavecchio, hoogleraar pedagogiek.
Voor meer informatie, zie
www.vaderdagtrofee.nl.
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Op 25 april 2010 organiseerde OCaN voor
haar relaties een netwerkbijeenkomst. De
aanleiding hiervoor was het 25-jarig bestaan
van de organisatie. De bijeenkomst werd
gehouden in theater De Regentes in Den
Haag en werd opgeluisterd met een concert
van Triangulo: een samenwerking tussen
Cello Octet Amsterdam en de AntilliaansArubaanse musici Marlon Titre, Izaline
Calister en Roël Calister. De succesvolle
netwerkbijeenkomst werd bezocht door meer
dan 200 gasten. Een bijdrage van Nos TeVe
is te zien op:
http://nosteve.com/component/jomtube/video/105
4.html. Voor meer informatie en foto’s van

Triangulo, zie
http://www.cello8ctet.com/Cello8ctetAmsterdam/nl-NL/triangulo.aspx.

Marlon Titre.
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Bij de inschrijftafel…

OCaN Anti-positief jongerencongres
succes!
Op zaterdag 29 mei 2010 organiseerde de
jongerencommissie van OCaN – onder
leiding van OCaN-bestuurslid Nurah
Hammoud - een jongerencongres onder de
naam Anti-positief! De leefwereld van
Antilliaans-Arubaanse jongeren in Nederland.
Bezoekers aan de eerste ‘Dutch Caribbean
Youth Event’ in Ahoy Rotterdam namen deel
aan diverse workshops en aan het
interactieve plenaire forum. Thema’s die aan
de orde kwamen waren onder meer het
zoeken naar werk, het verbeteren van
lichamelijke en psychische gezondheid
(voeding, levensstijl, seksualiteit,
weerbaarheid), het beschermen van je
rechtspositie, representatie, talenten en
omgaan met geld. Op de informatiemarkt
kwamen de congresgangers in contact met
verschillende instanties als Kennis voor
Curaçao en met Antilliaans-Arubaanse kunst
en cultuur. Bij de C.V.-corner bestond de
mogelijkheid voor eenieder zijn of haar C.V.
te checken. Het congres werd geopend met
een theatrale sketch van Antillean Stars,
gevolgd door een presentatie van de
uitkomsten van een mini-onderzoek onder
Antilliaans-Arubaanse jongeren.

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Jongeren nemen deel aan de workshops.
Foto’s: Radio Fruz, www.radiofruz.com.

Aboutaleb: “Brede schouders nodig”
Het congres werd afgesloten door
burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.
Voor een goed gevulde zaal zij hij oprecht op
zoek te zijn naar oplossingen en naar “brede
schouders”. Hij daagde de OCaNjongerencommissie uit om in september te
komen met tien praktische ideeën om de
integratie van Antilliaans-Arubaanse jongeren
in Rotterdam te verbeteren. Voor elk
geaccepteerd idee stelt de burgemeester van
Rotterdam 1.000 euro beschikbaar. Zie ook
http://www.nosteve.com/nosteve-video/video/1129.html.
Foto’s van het Anti-Positief jongerencongres
zijn te zien op de website van het AntilliaansArubaanse radiostation Radio Fruz, zie
http://www.radiofruz.com/newsite/gallery/category/
21-anti-positief-ocan-congres-29052010.html

Jaargang 2, nummer 2

13

Voice of the Dutch Caribbean community

OCaN 1985-2010

OCaN INFO
@-Nieuwsbulletin
zomer 2010, Jaargang 2, no. 2

Foto impressie van het OCaN jongerencongres
Anti-Positief! De leefwereld van Antilliaanse en
Arubaanse jongeren. Foto’s van Radio Fruz,
www.radiofruz.com.
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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OCaN DE KOMENDE
MAANDEN…
Deelname OCaN aan zomercarnaval:
meedoen is de boodschap

100% bereik onder Antillianen en Arubanen
in Nederland.
OCaN doet mee onder de naam Dutch
Caribbean United, wat onder meer verwijst
naar de eenheid die wij als burgers in het
gehele Koninkrijk der Nederlanden zijn.
OCaN wordt muzikaal bijgestaan door The
Differenzz Band, zie
http://www.youtube.com/watch?v=-TvsGJSZSq4.

De activiteit “Participatieboodschap aan één
miljoen Caribische Nederlanders” is een
onderdeel van het OCaN Activiteitenplan
2010, goedgekeurd door het
programmaministerie voor WWI.

Tien praktische ideeën voor
Antilliaans-Arubaanse jongeren in
Rotterdam

Op zaterdag 31 juli 2010 wordt het Antilliaans
zomercarnaval gevierd in Rotterdam. Het
zomercarnaval is het grootste multiculturele
evenement van Nederland met jaarlijks bijna
een miljoen bezoekers.
Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders
(OCaN) zal voor het eerst in zijn 25 jarig
bestaan deelnemen aan het zomercarnaval.
OCaN wil hiermee zijn bereik onder
Antillianen en Arubanen in Nederland
vergroten, met als doel zo breed mogelijk de
positieve boodschap van meedoen in de
samenleving over te brengen.
Volgens OCaN is deelname aan het carnaval
daarvoor de methode bij uitstek. Carnaval is
voor Antillianen en Arubanen van oudsher
een succesvolle manier om sociaalmaatschappelijke boodschappen over te
brengen onder de mensen. Daarnaast heeft
het Rotterdamse zomercarnaval bijna een
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Tijdens het Anti-positief jongerencongres
daagde burgemeester Aboutaleb de
jongerencommissie van OCaN uit te komen
met tien praktische ideeën om de integratie
van Antilliaanse risicojongeren te bevorderen.
De jongerencommissie en OCaN gaan de
komende maanden aan de slag om deze
ideeen op papier te zetten.

Burgemeester Aboutaleb in gesprek met Antillianen
tijdens de “Antillianentafels” in Rotterdam, 2009.
Foto: TransCity.
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OCaN Activiteitenplan 2011
Met een nieuwe regering, een regeerakkoord
en Prinsjesdag in het vooruitzicht zal OCaN
zich de komende maanden bezinnen op haar
kerntaken en activiteiten voor het komend
jaar. In een vroeg stadium wil OCaN de
achterban hierbij betrekken.
De activiteiten van OCaN staan in teken van
de diverse functies van het officiële landelijke
Antilliaans-Arubaanse overlegorgaan, zoals
het verhogen van de kwaliteit van het overleg
met de rijksoverheid, zie hiervoor de Wet
Overleg Minderhedenbeleid (WOM).
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Antillianen en Arubanen in Nederland
Het activiteitenplan is doorgaans gebaseerd
op de belangrijkste sociaaleconomische
ontwikkelingen binnen de AntilliaansArubaanse achterban in Nederland. Deze
sociaaleconomische ontwikkelingen zijn
momenteel onder meer: de toename van
migratie van nieuwkomers naar Nederland;
de toename van werkloosheid onder
Antilliaans-Arubaanse jongeren en mannen;
armoede en sociale uitsluiting (discriminatie);
de rechtspositie van Antillianen en Arubanen
binnen de nieuwe staatkundige
verhoudingen; de hoge percentages jongeren
verdacht van het plegen van een strafbaar
feit; de zwakke schoolprestaties van
Antilliaans-Arubaanse kinderen, de
schooluitval van Antilliaans-Arubaanse
scholieren in met name het MBO (zie tabel
hieronder). Zo schreef de ex-Minister Van der
Laan (WWI) aan de Kamer op 14 april 2009:
“In het schooljaar 2005-2006 zaten er 5.840
leerlingen van Antilliaanse herkomst van 22
jaar en jonger op het MBO. Daarvan verliet
dat schooljaar 15% voortijdig de opleiding (=
876 leerlingen van Antilliaans herkomst).”

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Voortijdig schoolverlaters MBO
2007/’08
Etnische herkomst
Percentage
Turks
13%
Marokkaans
16%
Antilliaans
17,5%
Surinaams
16%
Overig niet-westers
16%
Autochtoon
9%
Jaarrapport Integratie 2009, SCP, p116.

Verbetering van de kwaliteit en de prestaties in het
basis- en voortgezet onderwijs is een speerpunt,
zowel op de eilanden als in Nederland. Foto boven:
Kolegio Dodo Palm, Curaçao; foto beneden:
Antilliaanse jongeren in Rotterdam
(Actieprogramma 2010-2013).
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NIEUWS VAN DE LOMSAMENWERKINGSVERBANDEN
Binnen het Landelijk Overleg Minderheden
(LOM) participeren acht representatieve
samenwerkingsverbanden voor etnische
minderheden: BUAT (Molukkers), IOC
(Chinezen), IOT (Turken), LIZE (ZuidEuropeanen), OCaN (Antillianen en
Arubanen), SIO (Surinamers), SMN
(Marokkaanse Nederlanders) en VON
(Vluchtelingen). Gezamenlijk overleggen zij
met de minister voor WWI over voornemens
van het integratiebeleid (LOM-overleg), of
over evenredig profijt van etnische
minderheden bij de implementatie van
beleidsmaatregelen (Integratieraad).

jeugdwerkloosheid onder jongeren uit de
etnische minderheidsgroepen. De
werkloosheid onder deze jongeren is
inmiddels gestegen naar 25,3%: van twee,
naar bijna drie keer zoveel vergeleken met
autochtone jongeren.
Aan de ambtelijke bijeenkomst van de
Integratieraad Jeugdwerkloosheid namen
deel het programmaministerie voor WWI, het
ministerie van SZW – onder wie de
programmamanager Actieplan
Jeugdwerkloosheid – VNO-NCW, MKB
Nederland, de VNG, de vereniging van
kenniscentra voor het bedrijfsleven COLO,
UWV Werkbedrijf, de MBO-raad en de LOMsamenwerkingsverbanden. De LOMsamenwerkingsverbanden werden
vertegenwoordigd door IOT, SIO en OCaN.

Integratieraad
Jeugdwerkloosheid
Op 16 juni jongstleden vond in Babylon Den
Haag een tussenevaluatie plaats van de
Integratieraad Jeugdwerkloosheid. Daarbij
werd de voortgang besproken van de
afspraken die werden gemaakt op de
integratieraad van 3 november vorig jaar.
Tijdens een integratieraad, voorgezeten door
de minister voor WWI, spreken deelnemende
partijen over een evenredig profijt van
etnische minderheden in de uitvoering van
beleid.
In het kader van het Actieplan
Jeugdwerkloosheid spraken deelnemende
partijen over het bestrijden van de
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Jongerenwerkloosheid. Voorkóm een verloren
generatie zoals in de jaren tachtig!

Enkele afspraken die zijn gemaakt zijn:
• De vacature van het UWV Werkbedrijf
voor Trainee Werkcoach Jongeren
wordt onder jongeren uit de etnische
minderheidsgroepen breed
bekendgemaakt;
• Voorlichtingsbijeenkomsten over
Erkend Leerbedrijf worden
georganiseerd voor bedrijven van
ondernemers uit de etnische
minderheidsgroepen;
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•
•

•

Inzicht wordt verkregen in de
arbeidsmarktpositie van jongeren uit
de etnische minderheidsgroepen;
Op voorstel van OCaN: mogelijkheid
onderzoeken van deelname in de
Raden van Bestuur van VNO-NCW en
MKB-Nederland van topondernemers
met bestuurlijke capaciteiten uit de
etnische minderheidsgroepen.
De LOM-samenwerkingsverbanden
geven inbreng in het advies- en
aanjaagteam Sponsorteam
Jeugdwerkloosheid.

Antilliaans-Arubaanse ondernemers
OCaN is voornemens om samen met de
overige LOM-partners een bijeenkomst te
organiseren voor Antilliaans-Arubaanse
ondernemers over het belang van Erkend
Leerbedrijf. Deze bijeenkomst kan in
samenwerking met het netwerk van
Antilliaans-Arubaanse ondernemers NANTO
georganiseerd worden.
Een verslag van de bijeenkomst is te lezen
op www.ocan.nl.

Het VNO-NCW ziet vooral het belang van
ontmoeting tussen migrantenorganisaties en
werkgevers op regionaal en sectoraal niveau.
In het najaar komen de partijen wederom
bijeen.
LOM-brief naar wethouders
De LOM-samenwerkingsverbanden zullen na
het reces een brief sturen naar de
wethouders van de 30 arbeidsmarktregio’s,
waarbij het belang van evenredig profijt van
de arbeidsmarktmaatregelen voor jongeren
uit de etnische minderheidsgroepen wordt
benadrukt.

Succes voor de Integratieraad jeugdwerkloosheid:
De LOM-samenwerkingsverbanden zijn gaan
participeren in het Sponsorteam
Jeugdwerkloosheid.

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

NANTO: netwerken en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Memorandum voor de informateur
De samenwerkingsverbanden van het
Landelijk Overleg Minderheden (LOM)
hebben een memorandum (politieke brief)
gestuurd naar de eerste informateur Uri
Rosenthal, waarin de zienswijze op integratie
van etnische minderheden is uiteengezet.
Daarin staat in de uitgangspunten dat de
uitdaging is een samenleving tot stand te
brengen gebaseerd op rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid, respect, solidariteit en de
kracht van pluriformiteit en diversiteit die onze
samenleving rijk is. OCaN bracht onder meer
in het belang van een gelijke rechtpositie voor
etnische minderheden ten behoeve van een
succesvolle integratie.
Het Memorandum van de LOMsamenwerkingsverbanden is te lezen op:
http://www.minderheden.org/docs/lom_memorand
um_juli2010_2.pdf.
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lokaal niveau niet goed geregeld was (zie
Notitie Antilliaanse risicojongeren, 4 oktober
2004, kamernr. 26283, nr. 19, p20).

Nieuws vanuit de AntilliaansArubaanse gemeenschap

Door de inzet van kennis en deskundigheid
van de 13 teamleden van TOPA werd
ondersteuning verleend aan de AntilliaansArubaanse organisaties en gemeenten bij de
uitvoering van de bestuurlijke arrangementen.
Waar samenwerking stroef verliep heeft
TOPA met betrokkenen uitgebreid
gesproken, gevraagd en ongevraagd
geadviseerd en een handreiking uitgebracht.
Doel: brugfunctie
TOPA Nieuwe stijl heeft tot doel als
onafhankelijk orgaan een brugfunctie te
vervullen in de samenwerking tussen de
Antillianengemeenten en de Antilliaanse
gemeenschap in die gemeenten. TOPA
nieuwe stijl werkt vraaggestuurd op basis van
gesignaleerde knelpunten in de
samenwerking.

Leden van TOPA Nieuwe stijl: Joyce OverdijkFrancis, Hubert Fermina, Maurice Fontilus, Sandra
Sue, Willem Gijsen, Carlos Erselina.

TOPA nieuwe stijl 2010-2011
Het Team Ondersteuning Participatie in
Antillianengemeenten, TOPA, maakt een
doorstart onder de naam “TOPA Nieuwe
Stijl”. TOPA fungeerde in de periode 20062009 als een soort interventieteam
(‘vliegende keep’) in de 21
Antillianengemeenten, met als doel de
samenwerking tussen de lokale AntilliaansArubaanse gemeenschap en het
gemeentebestuur te verbeteren. De
toenmalige Minister voor Integratie Verdonk
stelde het team in, toen zij van OCaN diverse
malen signalen kreeg dat de participatie op
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Knelpunten signaleren
Knelpunten in de samenwerking van
gemeenten en gemeenschappen kunnen
worden gesignaleerd door de
Antillianengemeente, de Antilliaanse
gemeenschap, het programmaministerie voor
WWI en door TOPA zelf.
Leden
Topa Nieuwe stijl bestaat uit een voorzitter,
Joyce Overdijk-Francis, en maximaal vijf
leden, te weten de vice-voorzitters Maurice
Fontilus en Hubert Fermina, alsmede de
leden Sandra Sue, Carlos Erselina en Wilem
Gijsen. Voor een portret van de leden, zie
http://www.integratie.net/binaries/dossierantilliane
n/beleid/2010/topa-leden.pdf
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Instellingsbesluit
In het Staatscourant van 15 juni 2010 is het
Instellingsbesluit Team Ondersteuning
Participatie in Antillianengemeenten ‘TOPA
Nieuwe stijl’ (dd. 3 juni 2010) gepubliceerd,
zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-20109058.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%
3d%26vrt%3dTOPA%26zkd%3dInDeGeheleText%26d
pr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d
%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1
&sortorder=4

Voor meer informatie over TOPA Nieuwe
Stijl, zie ook
http://www.integratie.net/skcn/nieuwsopdatum/Veil
igheid/Veiligheidalgemeen/Nieuwe-tijdenTOPA_1306.html

Op 5 juni jongstleden presenteerde BRISA
zich aan de Antillianen en Arubanen in
trefpunt Ambiente in Beijum-Oost, een wijk in
Groningen. Gastspreker was onder meer
OCaN-voorzitter Glenn Helberg. Hij
feliciteerde het beraad en gaf aan dat de
stichting een aantal belangrijke functies
heeft: advisering van de gemeente op
het gebied van beleidsvorming en
beleidsuitvoering, maar ook
dé communicatiepartner van de Antilliaanse
en Arubaanse Stadjers.
Voor meer informatie over Stichting BRISA
kunt u contact opnemen met de voorzitter,
Shandell Ignacia, te bereiken op
stichtingbrisa@hotmail.com, 06-24.747.552.

BRISA Groningen presenteert zich

Optreden van de populaire Brassband 050 voor het
Antilliaans-Arubaanse trefpunt Ambiente Beijum,
Groningen (2009), zie ook www.brassband050.nl.

De Antilliaans-Arubaanse stichting BRISA is
officieel van start gegaan. Doel van BRISA is
de maatschappelijke positie van Antillianen
en Arubanen in Groningen te verbeteren en
te versterken. BRISA wil dit bewerkstelligen
door middel van het adviseren van de
gemeente Groningen op het gebied van
beleidsvorming en beleidsuitvoering
aangaande de participatie en integratie van
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

de in Groningen wonende Antillianen en
Arubanen.

zomer 2010

Diana’s bar, een populair ‘Antilliaans’ café midden
in het winkelcentrum van Beijum-Oost. Een
samenscholingsverbod in deze problematische
Groninger buurt trof enkele jaren geleden met name
‘overlastveroorzakende’ Antilliaanse jongeren, wat
leidde tot een speciaal ‘Overlast-interventie’ project
voor deze jongeren.

Antillianen en Arubanen in Groningen
In Groningen wonen 3.180 Antillianen en
Arubanen (tweederde van de
eerstegeneratie), met name in de wijken
Beijum-Oost en -West, Lewenborg-zuid,
Vinkhuizen, De Hoogte en de Indische buurt.
In Beijum en Lewenborg zijn speciale
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trefcentra voor Antillianen en Arubanen te
vinden, de Ambientes. Volgens de Taskforce
Antilliaanse Nederlanders (2008, p67)
kennen Antillianen en Arubanen in Groningen
een relatief hoog opleidingsniveau (58% heeft
HAVO, VWO, HBO, of WO als hoogste
opleiding) en een lage omvang van
Antilliaanse immigranten van na 1995.
Echter, Van de niet-schoolgaande bevolking
van 18 jaar en ouder met een Antilliaanse of
Arubaanse achtergrond heeft iets meer dan
de helft maximaal een opleiding op
MAVO/VMBO niveau afgerond (onder niveau
startkwalificatie). Tweederde van de
Antilliaanse jongeren zit op het VMBO
(gemiddeld is dat de helft). Het percentage
niet-werkende werkzoekende Antillianen en
Arubanen in Groningen is hoog: maar liefst
36%. Van de volwassen Antillianen is 27%
afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Het beleidsprogramma Antillianenbeleid
2008-2010 van de gemeente Groningen is te
lezen op
http://www.integratie.net/binaries/dossierantilliane
n/beleid/2008/1/kieweb003-tx-beleidsprogrammaantillianen-2008-2010-au-100108.pdf.

Friends of Statia
Friends of Statia is een actieve stichting. De
landelijke foundation voor Statianen in
Nederland organiseerde jarenlang rond 16
november Statia Day in Rotterdam. De
gezichten van Friends of Statia zijn onder
meer Lynnette Anson en Xiomara Balentina.
Een interessant informatiekanaal van Friends
of Statia is de blogspot
http://friendsofstatia.blogspot.com/.

In 2011 moet de gemeente Groningen drie
miljoen euro bezuinigen op re-integratie, wat
mogelijk zijn effect kan hebben op de
arbeidsmarktpositie van langdurig
werkzoekende Antillianen en Arubanen.
Groninger projecten voor Antillianen en
Arubanen
Groningen is één van de 22
Antillianengemeenten. De noordelijke stad
ontvangt jaarlijks 181.000 euro aan
rijksmiddelen voor een verbetering van de
integratie van Antilliaanse jongeren. Geld
gaat onder meer naar Straatteam BeijumOost, de Ambiente trefcentra, Casusoverleg
Antillianen, het
gezondheidsbevorderingsproject Amor i Salú,
kindercarnaval, sleutelwerkplaats, de
Antilliaanse gezinscoach, ondersteuning
Antilliaanse meiden en het outreachende
eerstelijns- en hulpverleningsproject
Prospero.

Xiomara Balentina, bestuurslid van Friends of
Statia. OCaN-expertmeeting over opvoeding in
Antilliaanse en Arubaanse gezinnen (2008).

Zorgcocon Kwido pa Anciano

Ruthmilda Cicilia van Stichting Zorgcocon
Kwido pa Ansiano uit Rotterdam zet zich in
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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voor een kleinschalige woonvorm voor
Antilliaans, Arubaanse en Zuid-Amerikaanse
ouderen (65+) in Nederland. Zorgcocon
organiseert diverse activiteiten voor deze
doelgroep. Zo is in Zorgcentrum Simeon en
Anna (Rotterdam-Zuid) een
ontmoetingsproject gestart voor AntilliaansArubaanse ouderen (50+). Voor meer info:
www.zorgcocon.nl.

Amalia Arrindell organiseert mobiele
familiedag Purmerend
Sociaal onderneemster Amalia Arrindell uit
Purmerend organiseerde op 4 juli 2010 een
succesvolle Mobiele Familiedag in
Purmerend. Tijdens de familiedag voor
Purmerendse gezinnen worden activiteiten
georganiseerd voor het hele gezin. Naast de
ontmoetingsfunctie is er ook sprake van
doelgericht uitwisselen van talenten door
hobbyisten en/of (beginnende) professionals.

motiveren van mensen om gebruik te maken
van hun energie, talenten en kwaliteiten. De
vier werkgebieden van AT&C zijn
psychosociaal, opvoedkundig,
interculturalisatie en sociaal beleid. Een gratis
abonnement op de Nieuwsbrief AT&C is aan
te vragen via http://arrindelltenc.blogspot.com/p/nieuwsbrief.html. Amalia
is bereikbaar via info@arrindell-tenc.nl, of
telefonisch: 06-40850274.
Amalia Arrindell is lid van de
jongerencommissie van OCaN en dochter
van Miranda Arrindell, voorzitster van de
Antilliaanse zelforganisatie Chimaroekoe in
Purmerend.

Maureen Levisson: Kurso Eksito.
Nederlands voor Antillianen en
Arubanen.

Maureen Levisson. Foto: RNW.

Amalia Arrindell.

Amalia heeft in 2008 haar eigen Training &
Consultancy Bureau AT&C, zie ook
http://arrindell-tenc.blogspot.com/. Daarvoor
was zij actief als vrijwilligster en professional
in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de
welzijnsector. Amalia is gespecialiseerd in het
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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In september start de nieuwe cursus “Kurso
Eksito” van Maureen Levisson. Kurso Eksito
is een cursus voor Antillianen en Arubanen
om beter Nederlands te leren spreken.
Maureen Levisson, geboren op Curaçao, is
een autodidacticus. Zij woont al meer dan 40
jaar in Nederland. Na haar diploma HBS A
studeerde Maureen Culturele Antropologie en
HBO Maatschappelijk werk.
Maureen Levisson heeft in en met
verschillende taalprojecten gewerkt. In haar
werk met jongeren kwam ze tot de
ontdekking dat Antilliaanse en Arubaanse
jongeren niet goed Nederlands spreken.
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Daarom heeft ze besloten een cursus te
ontwikkelen – Kurso Eksito - om Antillianen
en Arubanen beter de Nederlandse taal te
leren spreken. Volgens mevrouw Levisson is
het goed spreken van de Nederlandse taal
belangrijk om goed te kunnen integreren in
de samenleving. In de cursus wordt vooral
gefocust op de grammatica van de
Nederlandse taal.
Voor meer informatie over de cursus kunt u
contact opnemen met Maureen Levisson in
Den Haag: 070-3262652, of
maureenrvl@hotmail.com.

Roald Helm wethouder in Purmerend

Ana Alcantara in stadsdeelraad
Amsterdam Zuidoost
Roald Helm.

Ana Alcantara.

De Antilliaanse Ana Alcantara is alsnog
toegetreden tot de stadsdeelraad van
Amsterdam-Zuidoost. Gezien het feit dat
enkele leden van de PvdA-kieslijst naar het
college doorschoven, kwam er een plaats vrij
voor haar. Ana zet zich al jaren in voor de
Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in
Amsterdam-Zuidoost. OCaN is daarom
verheugd en trots dat zij wederom zitting mag
nemen in de stadsdeelraad. Ana, hopi
pabien!
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

Roald Helm is benoemd tot wethouder van de
gemeente Purmerend. Zijn portefeuille omvat
tal van taken, zoals fysieke leefomgeving,
bewonersparticipatie, jongerenwerk, kunst en
cultuur, handhaving, publieksdienstverlening
en automatisering. De Antilliaanse jurist
Roald Helm is sinds 1994 raadslid in
Purmerend namens de Stadspartij. In het
dagelijks leven is hij directeur van Calendis
Public Professionals, waarnemend voorzitter
van de Rekenkamercommissie en
penningmeester van de Antilliaanse stichting
Chimaroekoe Purmerend. Roald, een
geweldige prestatie! We zijn buitengewoon
trots op je en hopen veel van je te horen.
788 Antillianen in Purmerend
Purmerend is geen Antillianengemeente.
Volgens Purmerend in cijfers 2008 wonen er
in Purmerend 788 Antillianen en Arubanen,
met name in de wijken Wheermolen en
Purmer-Noord. Het gaat om 1% van de totale
bevolking van Purmerend.
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ANTILLIAANS-ARUBAANSE
KAMERLEDEN

Tanja Jadnanansing, PvdA, nr. 28

Op 9 juni vonden vervroegde Tweede
Kamerverkiezingen plaats. Welke Antilliaanse
en Arubaanse kandidaten, of kandidaten met
een bijzondere band met de Nederlandse
Antillen en Aruba, zijn gekozen? Hieronder
een overzicht.
Cynthia Ortega, ChristenUnie, nr. 5
Tanja Jadnanansing heeft een Arubaanse moeder.
Foto: Womeninc.

James Sharpe, PVV, nr. 21

James Sharpe heeft een Arubaanse vader. Van
1991-1993 was Sharpe directeur klantrelaties bij
Antillphone NV op Curaçao.

Cynthia Ortega-Martijn, Curaçao.

Jeroen Recourt, PvdA, nr. 21

Onder voorbehoud: John Leerdam, PvdA,
nr. 33

Jeroen Recourt, Europese-Nederlander, gewerkt op
Aruba als lid van het het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

John Leerdam. Foto: het Parool/GPD. Afhankelijk
van de kabinetsformatie zal Leerdam voor een
derde termijn in de Kamer kunnen komen.
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Zie ook de website van IkKan:
http://www.ikkan.nl/werkzoekenden/meldpuntj
eugdwerkloosheid

BON PA BO SA! GOOD TO
KNOW!

Meldpunt Jeugdwerkloosheid
Iedereen kan iets wat nuttig is op de
arbeidsmarkt. Iets waar je vaak zelf niet op
zou komen. Het zijn vaak die dingen waar je
niet bij stilstaat die je kunnen helpen een
nieuwe weg in te slaan. Als je dat inziet, kan
je meer uit jezelf halen en potentiële
werkgevers beter vertellen wat ze aan je
hebben. www.ikkan.nl je daarbij helpen.
“Er zijn veel mensen hard aan het werk om
de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
Jongeren zelf, maar ook werkgevers, het
onderwijs en andere organisaties.
Desondanks hebben nog niet alle jongeren
werk of volgen ze een opleiding. Daarom is er
dit meldpunt. Om van anderen te horen hoe
het beter kan. Heb je een goed idee? Of loop
je ergens tegenaan? Laat het weten aan het
Meldpunt Jeugdwerkloosheid. Als andere
organisaties verantwoordelijk zijn voor de
afhandeling van je probleem of tip zal het
ministerie je inbreng doorsturen. Zij krijgen
als eerste de kans om je opmerking te
verwerken. Je wordt hiervan op de hoogte
gesteld. Laat je je vraag of opmerking achter?
Dan neemt Meldpunt Jeugdwerkloosheid
binnen twee weken contact met je op. Weet
je zelf een oplossing voor je probleem? Laat
het weten aan het Meldpunt.”
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Vitamine D: 10 microgram per dag
De verschijnselen van een vitamine D tekort
zijn vaak: malaise, futloosheid, vage
spierklachten. Vitamine D krijgen we uit
voeding, maar vooral door onze huid bloot te
stellen aan direct zonlicht.
Bij blootstelling aan dezelfde hoeveelheid
zonlicht maakt iemand met een lichte
huidskleur ongeveer 10 keer meer vitamine D
aan dan een persoon met een donkere
huidskleur. Personen met een donkere
huidskleur dienen volgens de Nederlandse
Gezondheidsraad 10 microgram vitamine D
per dag te nemen. Vrouwen boven de 50 jaar
en mannen boven de 70 jaar met een
donkere huidskleur hebben 20 microgram per
dag nodig (Frits Muskiet, keynote speech
Voeding en Gedrag, OCaN-congres over
Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse
gezinnen, 7 februari 2009).

Vitamine D capsules zijn verkrijgbaar bij de
apotheek.

Visolievetzuren: 450 microgram per dag
Onze hersenen bevatten een hoog gehalte
aan visolievetzuren (EPA en DHA). De
aanbeveling is 450 microgram per dag. Dat
komt neer op twee keer vis per week,
waarvan eenmaal vette vis. Slechts 18% van
de Antillianen voldoet hieraan. 60% voldoet
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helemaal niet. Zij hebben een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten. Tekorten aan
visolievetzuren hebben ook te maken met
ernstige psychopathologie, zoals depressies.
Het nemen van EPA heeft een bewezen
gunstig effect in depressieve patiënten.
(Frits Muskiet, keynote speech Voeding en
Gedrag, OCaN-congres over Opvoeding in
Antilliaanse en Arubaanse gezinnen, 7
februari 2009).

Aanbeveling: twee maal per week (vette) vis;
verkleint de kans op hart- en vaatziekten en
depressies. Foto: piska kora. Desiree Gourmet.

Discriminatie melden bij de politie
Veel mensen weten dat een
discriminatieklacht gemeld kan worden bij het
Anti-discriminatiebureau (ADB) in de
gemeente. Niet iedereen weet dat ook een
rechtstreekse aangifte van discriminatie
gedaan kan worden bij de politie. Het kan
gaan om alle vormen van discriminatie, zoals
geweigerd worden in een
uitgaansgelegenheid vanwege je huidskleur,
uitgescholden op straat vanwege je afkomst
en kwetsende opmerkingen vanwege je
seksuele geaardheid (homodiscriminatie).
Aangifte van discriminatie kan gedaan
worden bij elk willekeurig politiebureau.

AOV aanvragen vóór zestigste verjaardag

Personen die op de Nederlandse Antillen
hebben gewoond, hebben recht op een
Algemene Ouderdomsverzekering (AOV). De
hoogte van de uitkering is afhankelijk van het
aantal jaren dat de verzekerde persoon
ingezetene is geweest van de Nederlandse
Antillen vóór het bereiken van de 60-jarige
leeftijd. Het wordt Antillianen aanbevolen om
zes maanden voor het bereiken van de
zestigste leeftijd een AOV aan te vragen.
De aanvraag van de AOV voor Antillianen in
Nederland heeft gevolgen voor de hoogte van
een bijstanduitkering, mocht de aanvrager
hierover beschikken. Voor meer informatie
over de AOV en voor het doen van een
aanvraag, zie de website van de Banko di
Seguro Sosial, SVB, www.svbna.an. Voor
informatie over de Arubaanse AOV, zie SVB
Aruba: www.svbaruba.org.

Kadushi Club 50+, Groningen. Foto: Beijum Nieuws.
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ONDERZOEKEN
Ethnic profiling ten aanzien van
Antillianen en Arubanen in Rotterdam.
OCaN-stagaire Nina Baelemans is
afgestudeerd. Op basis van een uitgebreid
onderzoek schreef de juriste van de AvansFontys Hogeschool in Tilburg het rapport Een
Grijs Profiel? ‘Over etnisch profileren en het
Rotterdams beleid voor AntilliaansNederlandse risicojongeren’.
Nina Baelemans, Avans-Fontys Hogeschool Tilburg

Vraagstelling: etnisch profileren op
gespannen voet met mensenrechten?
De vraag die in het onderzoek centraal stond
was: Is in de toepassing van het Rotterdams
beleid gericht op Antilliaans-Nederlandse
risicojongeren sprake van etnisch profileren,
en in hoeverre staan de hieruit voortvloeiende
maatregelen, in het bijzonder bij het
welkomstbezoek aan Antilliaanse
nieuwkomers en de etnische registratie van
risicojongeren voor de persoonsgerichte
aanpak, op gespannen voet met art.8 lid 2 jo.
art. 14 EVRM?
Definitie etnisch profileren
Etnisch profileren definieert Nina in haar
scriptie als: “Het gebruik door
rechtsordehandhavers bij het opstellen of
uitvoeren van een beleid om individuen op
basis van hun ras, etnische afkomst,
godsdienst of nationale oorsprong te
classificeren, bewust of onbewust, en/of het
behandelen van deze individuen op basis van
zo’n rangschikking in plaats van op basis van
objectieve aanwijzingen of individueel
gedrag”.
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Conclusie: grenzen opgezocht. Kans op
etnisch profileren vergroot
Nina concludeert dat bij een integrale aanpak
met een doel- en bevoegdhedenmix van
verschillende instanties, zoals in Rotterdam
het geval is, er een vergrote kans op etnisch
profileren ontstaat. Door het gebruik van
etnische profielen en het stellen van ‘targets’
om de criminaliteit terug te dringen binnen
deze groep is er een vergrote kans dat
personen uit de desbetreffende
bevolkingsgroep onevenredig vaak worden
staande gehouden, preventief worden
gefouilleerd of zelfs onterecht worden
verdacht. Door de integrale aanpak met
zowel preventieve als repressieve doelen en
het stellen van targets om de criminaliteit
binnen een bevolkingsgroep terug te dringen,
bevindt Rotterdam zich met dit beleid in een
schemergebied. De grens tussen
hulpverlening en inbreuk op de
mensenrechten wordt opgezocht. Door dit
beleid is er een vergrote kans op etnisch
profileren. Het beleid gericht op AntilliaansNederlandse risicojongeren in Rotterdam kan
dan ook geprofileerd worden als ‘grijs’. Het is
de vraag of de oververtegenwoordiging in de
cijfers onder de Antilliaanse bevolking komt
door een daadwerkelijk hoger aantal
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criminelen binnen deze groep, of dat ze
eerder als verdacht worden gekenmerkt
vanwege etniciteit, zo schrijft Nina in haar
conclusies.
Aanbeveling: onderzoek nodig
Nina doet de aanbeveling aan OCaN dat het
van groot belang is dat er gedegen
onderzoek wordt gedaan in hoeverre er
sprake is van etnisch profileren in Nederland.
Dit zou OCaN kunnen realiseren door, in
samenwerking met het LOM en eventueel
met mensenrechtenorganisaties
zoals Amnesty International, dit onderwerp
aan te kaarten bij het Ministerie van
Justitie en verschillende politiekorpsen in
Nederland. Het onderzoeksrapport Grijs
profiel? ligt ter inzage op het kantoor van
OCaN.
Nina Baelemans
Nina werd in haar stageperiode van
september 2009 tot en met juni 2010
begeleid door afstudeermentor mr. Mike
Bindraban, tevens lid van het OCaN-bestuur.
Nina liep tijdens haar studieperiode stage bij
het Openbaar Ministerie op Curaçao. Nina
gaat komend jaar rechten studeren aan de
Universiteit van Tilburg. Nina, pabien en
masha danki voor je uitstekende advies aan
OCaN! Wij wensen je heel veel succes in je
studiecarrière!

risicojongeren spreken, zo concluderen de
onderzoekers. Het Overlegorgaan Caribische
Nederlanders (OCaN) ziet in de evaluatie
mogelijkheden, maar ook grote uitdagingen
voor het toekomstige integratiebeleid voor
Antilliaans-Arubaanse risicojongeren.

Kenneth Valks. Succesvolle en praktijkervaren
hulpverlener in Den Haag. Op de foto tijdens een
workshop van het OCaN congres over opvoeding.

De Evaluatie bestuurlijke arrangementen
Antillianengemeenten 2005-2008 werd
uitgevoerd door onderzoeksbureau RISBO uit
Rotterdam in opdracht van het
programmaministerie voor Wonen, Wijken en
Integratie (WWI). Onderzocht werd wat de
succes- en faalfactoren waren, alsmede de
uitkomsten van de projecten voor AntilliaansArubaanse jongeren gericht op het
terugdringen van werkloosheid, schooluitval
en criminaliteit in de periode 2005-2008. De
voorzichtige conclusie is, dat steeds meer
projecten hun doelstellingen halen.

Zinvolle aanbevelingen in RISBOevaluatie Antillianenprojecten
De Evaluatie van de integratieprojecten voor
Antilliaans-Arubaanse risicojongeren (20052008) kent een aantal zinvolle
aanbevelingen. Zo blijkt het ‘vinden en
binden’ van risicojongeren voor hulp prima
mogelijk te zijn, als dat maar gebeurt op een
niet-dwangmatige manier en met de inzet van
‘praktijkervaren’ hulpverleners en
jongerenwerkers die ‘de taal’ van de
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Tom Tudjman, één van de onderzoekers van RISBO.
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Aanbevelingen met inbreng OCaN
OCaN participeerde in de
begeleidingscommissie1 die tot taak had het
meedenken en meepraten met de
onderzoekers over de evaluatie. OCaN kan
zich herkennen in diverse
oplossingsrichtingen die door de
onderzoekers van RISBO worden
voorgesteld aan de Minister en Tweede
Kamer. Zo adviseerde OCaN aan RISBO
over het cruciale belang van een sterkere
betrokkenheid van Antilliaans-Arubaanse
professionals en de Antilliaans-Arubaanse
gemeenschap bij het vinden en binden van
risicojongeren; over kennisontwikkeling; én
over afstemming tussen het integratie- en het
samenwerkingsbeleid binnen het Koninkrijk.
Daarnaast benadrukte OCaN de lange
termijneffectiviteit van voorlichting over een
gezonde zwangerschap voor AntilliaansArubaanse ouders en interventies op jongere
generaties (8-12 jaar) en gezinnen. Deze
adviezen zijn terug te zien in de twee
oplossingsrichtingen Omvattende aanpak en
Robuust sociaal programma. OCaN
attendeerde tevens op het belang van een
beter cijfermatig inzicht van de
integratieproblematiek in de
Antillianengemeenten (“nulmeting”). Voor een
beter beeld moet vervolgens inzichtelijk
worden gemaakt wat de absolute aantallen
Antiliaans-Arubaanse risicojongeren zijn,
gecorrigeerd naar sociaaleconomische en
demografische factoren. In de conclusies
onder Ontbrekende gegevens wordt van deze
noties gewag gemaakt. Tenslotte hebben de
onderzoekers overgenomen dat de
Antillianengemeenten helder moeten maken
1

Naast OCaN participeerden in de
begeleidingscommissie de Movimentu Antiano i
Arubano pa Promove Partisipashon (MAAPP),
vertegenwoordigers van de Antillianengemeenten en
het ministerie van VROM.
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hoe zijn hun gemeentelijke gelden (de
zogeheten ‘50% cofinanciering’) inzetten voor
de Antilliaans-Arubaanse risicojongeren.

OCaN: vaderschap is cruciaal.

Uitdagingen
De onderzoekers hebben in hun evaluatie
echter niet inzichtelijk gemaakt hoe de
Antillianengemeenten de betrokkenheid van
de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap heeft
geregeld in de onderzochte periode. Ook is
niet duidelijk wat de effecten waren van
controversiële, repressieve interventies, zoals
de activiteiten van de stadsmarinier
Antillianen in Rotterdam en de speciale
Rechercheteams Antillianen in de diverse
Antillianengemeenten. Tenslotte is de
zogenoemde ‘interculturalisatie’ van
algemene instellingen niet geëvalueerd.
Naast bovengenoemde drie suggesties van
OCaN, ziet OCaN haar aanbevelingen met
betrekking tot vaderbetrokkenheid en het
maken van à la carte afspraken tussen Rijk
en Antillianengemeenten (naar gelang de
lokale problematiek) onvoldoende terug in de
evaluatie.
OCaN ziet niettemin de komende jaren de rol
van de vader in de opvoeding als cruciaal in
het bieden van kansen voor de jongeren.
Daarnaast is de hoofddoelstelling van het
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aankomende Antilliaans-Arubaanse
risicojongerenbeleid van de minister – te
weten, de toerusting van reguliere
instellingen met specifieke kennis, ervaring
en werkwijzen - een belangrijke, maar
zorgelijke uitdaging: wederom zijn er namelijk
volgens OCaN de afgelopen jaren geen grote
stappen gemaakt met “een cultuuromslag bij
de instanties”, zoals de onderzoekers het
noemen (zie conclusie procesevaluatie, p63).
Aanbevelingen hieromtrent waren op zijn
plaats geweest.

kennisontwikkeling binnen de algemene
instanties gaan daarbij hand in hand.
De Evaluatie bestuurlijke arrangementen
Antillianengemeenten 2005-2008 geeft in elk
geval belangrijke handvatten voor de
integratie van Antilliaans-Arubaanse
risicojongeren, te weten dat de nadruk moet
liggen op de aanpak van oorzaken in plaats
van symptomen (‘change the mindset’), dat
de focus op drang- en dwang moet worden
verlaten en dat de inzet van ‘AntilliaansArubaanse’ expertise moet worden
geïntensiveerd.
In de Evaluatie wordt uitgebreid stilgestaan
bij het OCaN-adviesrapport Change the
mindset. De Evaluatie Bestuurlijke
Arrangementen Antillianengemeenten 20052008 is te downloaden via:
http://www.risbo.nl/r_nieuws.php?n=41.

RISBO Projectleider Marion van San.

Permanente aandacht
De resultaten van de integratieprojecten voor
Antilliaans-Arubaanse risicojongeren in de
periode 2005-2008 zijn mogelijk niet datgene
van wat OCaN ervan heeft verwacht. Gezien
het feit echter dat ons inziens de komende
jaren de sociaaleconomische
niveauverschillen tussen het Caribische en
Europese deel van het Koninkrijk substantieel
zullen zijn en daarmee ook migratie van
kansarmen een blijvend verschijnsel,
verwachten we niet dat de
integratieproblematiek binnen de
aankomende periode 2010-2013 oplosbaar
is. Vanwege het bijzondere
landsoverschrijdende karakter zal de
integratie van Antilliaans-Arubaanse
risicojongeren in Nederland ons inziens
permanente aandacht nodig hebben.
Meerjarige specifieke
stimuleringsmaatregelen en
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Werkloosheid Antillianen/Arubanen stijgt

naar 14%
De werkloosheid onder Antillianen en
Arubanen bedraagt in het eerste kwartaal van
2010 14%. Een jaar geleden was dat nog
11%. Voor de eerste generatie Antillianen en
Arubanen steeg de werkloosheid van 12%
naar 16%. De werkloosheid onder AntilliaansArubaanse mannen steeg van 9% naar 15%,
terwijl de werkloosheid onder AntilliaansArubaanse vrouwen daalde van 13% naar
12%. Wat betreft de arbeidsmarktpositie van
Antillianen en Arubanen: 41.000 hebben een
vaste arbeidsrelatie, 7.000 een flexibele
arbeidsrelatie en 4.000 zijn zelfstandig
ondernemer.
De werkloosheid onder jongeren (15-25 jaar)
in Nederland steeg van 9% naar 12% en
onder allochtone jongeren van 19% naar
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25%. De werkloosheid onder AntilliaansArubaanse jongeren bedraagt 21%.
De totale werkloosheid in Nederland steeg
van 4% naar 6%. De werkloosheid van nietwesterse allochtonen steeg in één jaar van
10 naar 14% (103.000).
e

Werkloosheid 1
kwartaal
Totale werkloosheid
Nederland
Niet-westerse
allochtonen
Antillianen en
Arubanen
Eerste generatie AA
AA mannen
AA vrouwen
AA jongeren

2009

2010

4%

6%

10%

14%

11%

14%

12%
9%
13%
Nb.

16%
15%
12%
21%

De daling in allochtone werkgelegenheid
heeft zich vooral voorgedaan in de
belangrijkste werkbiedende sectoren: de
zakelijke dienstverlening (-17%), de industrie
(- 11%) en de handel (-9%).
De cijfers staan vermeld in de vijfde FORUMMonitor Allochtonen op de arbeidsmarkt. De
gegevens hebben betrekking op de periode
januari-maart 2010.
Opleiding belangrijk
Opleiding maakt minder kwetsbaar voor
werkloosheid. Hoog opgeleide allochtonen
zijn veel minder vaak werkloos dan
laagopgeleide allochtonen, maar nog steeds
vaker werkloos dan laag opgeleide
autochtonen.
Er zijn inmiddels signalen dat de recessie
mogelijk over zijn dieptepunt heen is. Het
UWV bericht dat sinds maart jongstleden
sprake was van een daling van het aantal
geregistreerde werkzoekenden en WWuitkeringen in enkele regio's. Ook de
Algemene Bond Uitzendondernemingen
(ABU) meldt een herstel van de
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uitzendbranche. Vooral de industriesector
blijkt erg conjunctuurgevoelig: na een
scherpe daling, stijgt het aantal gewerkte
flexibele uren nu al enkele maanden.
Arbeidspositie van personen van 15-65 jaar naar
herkomst,
1e kwartaal 2010
X1000
totaal
Totaal
Niet
personen
15-65 beroepsbevolking
beroepsjaar
Totaa Werk
We bevolking
l
zaam
rkloo
s
Totaal NL
1097
7729
7257
47
3246
5
2
Autoch8643
6242
5924
31
2401
tonen
8
Niet1247
736
633
10
512
westerse
3
allochtone
n
Antill- /
95
61
53
8
34
Arubanen

De Monitor is te downloaden via de website
van FORUM:
http://www.forum.nl/Portals/0/pdf/FORUM%205e
%20monitor%20Allochtonen%20op%20de%20Ar
beidsmarkt.pdf

Voorbereiding en
studieloopbaanbegeleiding: sleutel tot
succes?
Onderzoek onder Antilliaanse en Arubaanse
studenten
Op 14 juni jongstleden werd het boek ‘Uit de
schijnwerpers, in het daglicht – van monoloog
naar dialoog’ gepresenteerd. Een bundeling
van artikelen over het belang van dialoog in
het onderwijs in verschillende
verschijningsvormen, voornamelijk binnen
studieloopbaanbegeleiding (SLB). Milly Kock,
onderwijsadviseur binnen De Haagse
Hogeschool en bestuurslid OCaN schreef
een hoofdstuk over de effecten van
voorbereiding en SLB op Antilliaanse en
Arubaanse studenten.
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Verkeerde studiekeuze in HBO
Milly Kock opent haar hoofdstuk met een
omschrijving van de doelgroep. Uit eerdere
studies is gebleken dat veel Antilliaanse en
Arubaanse studenten in het hbo een
verkeerde studiekeuze maken. Hieraan
liggen vier redenen ten grondslag: 1) de
voorlichting op de Nederlandse Antillen en
Aruba is niet toereikend, 2) het aanbod van
opleidingen in Nederland is te omvangrijk en
onduidelijk, 3) ouders beschikken over
onvoldoende informatie, en 4) studenten
weten niet wat ze willen. Het gevolg is dat
vele Antilliaanse en Arubaanse studenten
naar Nederland reizen en het hbo instromen
zonder een goede voorbereiding en een
duidelijk beroepsbeeld of –wens. De
Nederlandse taal is vaak onder de maat,
studenten ervaren aanpassingsproblemen
door heimwee en moeten wennen aan de
nieuwe leeromgeving en leervormen.

De Arubaanse onderzoekster Milly Kock (Haagse
Hogeschool, OCaN)
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Het Platform studerende Antillianen en Arubanen in
Rotterdam (PAAR) zet zich in voor het verbeteren
van de voorbereiding van Antilliaanse studenten
voor hun vertrek naar Rotterdam.

Gerichte interventies; focus op Antillianen en
Arubanen
De Haagse Hogeschool werkt in het kader
van het programma StudieSucces aan het
inzetten van gerichte interventies om de
studie-uitval onder niet-westerse allochtone
studenten terug te dringen. Milly Kock pleit in
haar hoofdstuk voor interventies met een
specifieke focus op de Antilliaanse en
Arubaanse student. Zij vormen in haar ogen
een aparte groep binnen de doelgroep. Haar
hypothese is dat voorbereiding voor de poort,
en SLB na de poort een impuls zullen geven
aan het studiesucces van de Antilliaanse en
Arubaanse student.
Het onderzoek valt uiteen in drie delen: 1)
een vragenlijst, 2) interviews met aselect
gekozen studenten, en 3) een bespreking van
de resultaten met de klankbordgroep. Van
alle studenten die worden benaderd, nemen
120 studenten deel aan het onderzoek. Dat
komt neer op een respons van 34%.
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Conclusie: ontevredenheid; geografische en
sociale afstand
De belangrijkste conclusie die uit het
onderzoek kan worden getrokken, is dat
studenten niet tevreden zijn over de
voorbereiding en de begeleiding die zij
krijgen, zowel in het thuisland als in
Nederland. Grootste struikelblok blijkt de
geografische en sociale afstand tussen
beiden landen. Door de geografische afstand
zijn studenten niet in staat om deel te nemen
aan Haagse voorbereidingstrajecten als
Proefstuderen, Meeloopdagen, Open Dagen
of Mentorschap. De sociale afstand komt
voornamelijk tot uiting in het verschil in
leefcultuur, leeromgeving en manier van
omgang. Dit zijn beperkingen die in veel
mindere mate –of in het geheel niet- gelden
voor andere niet-westerse studenten binnen
de Haagse Hogeschool.
Aanbeveling: SLB toesnijden
Milly Kock maakt in haar hoofdstuk statistisch
inzichtelijk dat deze groep betere
studieresultaten zou kunnen boeken als de
voorbereiding en begeleiding beter op de
studenten wordt toegesneden. De
aanbevelingen die zij doet zijn afkomstig van
de studenten zelf, alsmede van de
klankbordgroep.

S4 Foundation zorgt voor de opvang van bursalen
uit de bovenwinden. Foto: www.s4foundation.nl.
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Aanbevelingen:
• Ruim vóór en tijdens de start van de
opleiding starten met voorbereiding en
begeleiding. De nadruk ligt op een
studie- en beroepskeuzetraject voor
studenten, scholen en decanen op de
Nederlandse Antillen en Aruba.
• Introduceren van virtueel
mentorschap en virtueel
proefstuderen. Antilliaanse en
Arubaanse studenten treden via
internet in contact met studenten in
Nederland. De nadruk ligt op het
delen van ervaringen mbt de studie:
wat is studeren en wonen in
Nederland?Wat moet je allemaal
weten? Wat zijn de ervaringen van
andere studenten?
• Bevorderen van de taalvaardigheid in
het voortraject op de scholen.
• Aandacht voor de persoonlijke
factoren van de student, zoals het
leven in een andere cultuur, de
studiecultuur en de vereisten in
Nederland.
• Aandacht voor de studiemotivatie,
inzet en houding van de studenten en
verbondenheid met de studie.
• SLB gericht op het doelbewust laten
nadenken en nemen van regie over
de eigen studie, het leren en de
loopbaan.
• SLB gericht op zelfregulerende
vaardigheden en sturing van het eigen
leerproces.
• SLB gericht op persoonlijke
ontwikkeling van de student moet om
eigen knelpunten te signaleren, te
bespreken en ze vervolgens aan te
pakken.
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“Niveau leesvaardigheid verklaring
schooluitval Antilliaans-Arubaanse
studenten”

58% van de 9.700 Antilliaanse en Arubaanse
studenten aan Nederland HBO opleidingen
en universiteiten haalt de eindstreep. Dat kan
te wijten zijn aan onvoldoende kennis van en
vaardigheid in het Nederlands. In dat opzicht
scoren deze studenten slechter dan zowel de
Nederlandse studenten als andere nietwesterse studenten. Onderzoekers van het
bureau ICE gaan er vooralsnog vanuit dat het
leesvaardigheidniveau van de HAVO en
VWO leerlingen uit Curaçao en de andere
eilanden een verklaring kan zijn voor de hoge
uitval van deze groep in het hoger onderwijs.
Eenderde studenten negatief tegenover
Nederlands
Hoewel tweederde van de Antilliaanse en
Arubaanse studenten een positieve houding
hebben ten aanzien van het Nederlands, is er
toch een niet te verwaarlozen groep van
32,4% die er een negatieve attitude op
nahoudt. Dat komt vooral voor in de groep die
ook weinig tot geen Nederlands spreekt of
leest als het niet bij de opleiding behoort.
Aangeraden wordt om de taalontwikkeling bij
aankomende studenten te stimuleren en hun
taalniveau bij de start te meten.
Zie ook http://www.zakelijkcuracao.com en
http://nieuws.willemstad.net/curacao_nieuws/3893
/Taal+groot+struikelblok+voor+heel+veel+Cura%
E7aose+studenten

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

HAVO/VWO scholen op Curaçao, Sint-Maarten en
Aruba: Radulphus, Maria Immaculata, St. Dominic
High en Colegio Arubano (Pariba).
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Sociale uitsluiting bij kinderen
In het SCP-rapport Sociale uitsluiting bij
kinderen wordt een analyse van de omvang
en achtergronden van dit verschijnsel
gegeven.
Sociale uitsluiting (bij kinderen) wordt
gedefinieerd als een verschijnsel met vier
dimensies, namelijk onvoldoende sociale
participatie (vrijetijdsbesteding met
leeftijdsgenoten), onvoldoende normatieve
Integratie (naleven van normen en waarden
die in de maatschappij gangbaar zijn),
materiële deprivatie (geheel van feitelijke
tekorten op materieel gebied) en
onvoldoende toegang tot sociale
grondrechten (toegang hebben tot zaken als
huisvesting, gezondheidszorg,
sociale zekerheid en een veilige
leefomgeving).
Kans op uitsluiting: niet-westers,
eenoudergezin
De kans op sociale uitsluiting is hoger
wanneer een kind van niet-westerse
herkomst is, in een eenoudergezin leeft en
ouders heeft met een laag opleidingsniveau
of zonder betaald werk. Ook wanneer ouders
een hoge mate van materiële
deprivatie hebben of zelf in geringe mate
sociaal participeren, hebben kinderen
een grotere kans om sociaal uitgesloten te
raken.
Causale routes: financieel-economisch en
sociaal-cognitief
De belangrijkste causale routes ter verklaring
van sociale uitsluiting bij kinderen zijn: ten
eerste, de financieel-economische route: nietwesters → geringe beheersing Nederlandse
taal ouders → (incl. eenoudergezin) ouders
geen werk → arm huishouden → materiële
deprivatie ouders; ten tweede, de sociaalcognitieve route: niet-westers → lage
opleiding ouders → geringe vaardigheden
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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ouders → onvoldoende sociale participatie
ouders (SCP, 2010, p16).

Verband jong ouderschap en sociale
uitsluiting
Uit eerder onderzoek (Jehoel-Gijsbers 2004)
bleek dat herkomst een risicofactor is voor
sociale uitsluiting: niet-westerse migranten
bleken vaker sociaal uitgesloten te zijn.
Herkomst heeft een indirect effect op sociale
uitsluiting via culturele factoren zoals
opleidingsniveau, beheersing van het
Nederlands en ict-vaardigheden. Mogelijk
hebben kinderen van materieel
gedepriveerde, niet-westerse ouders zelf ook
een grotere kans op sociale uitsluiting. De
leeftijd waarop ouders kinderen krijgen zou
een effect kunnen hebben op de mate van
sociale uitsluiting van kinderen. Uit
Amerikaans onderzoek is bekend dat meisjes
die in armoede leven vaker zwanger raken
voor hun 18e (Brooks-Gunn en Duncan 1997)
(SCP, p20).
Het totaaleffect van risicofactoren op
onvoldoende toegang tot sociale
grondrechten zijn onder meer het psychisch
welbevinden van de ouders (p89).
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Honderdduizenden kinderen te maken met
sociale uitsluiting
Er zijn in Nederland in totaal bijna 2,5 miljoen
kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17
jaar. Wat betreft een tekort aan sociale
participatie het volgende. Als de groep
enigszins uitgesloten kinderen worden
meegeteld gaat het hierbij om 18%, ofwel
431.000 kinderen. Wat betreft materiële
deprivatie: bij het hanteren van de ruimere
afbakening gaat het om 8% van het totaal,
ofwel 186.000 kinderen, dat materieel
gedepriveerd is.
Op de dimensie onvoldoende toegang tot
sociale grondrechten – voor kinderen opgevat
als een buurt die onveilig is of waar voor hen
niet genoeg te doen is – is er een grote groep
die enigermate met deze problemen te
maken heeft: volgens de ruime beslisregel
gaat het om 36%, ofwel 877.000 kinderen.
Bij onvoldoende normatieve integratie is
tevens sprake van een omvangrijke groep die
in dit opzicht sociaal uitgesloten is. Op basis
van de ruime beslisregel is bij 42% van de
12- tot en met 17-jarigen sprake van
regelovertreding of van delinquent gedrag,
oftewel 475.000 kinderen bij wie de
normatieve integratie tekortschiet (p57).
De publicatie Sociale uitsluiting bij kinderen
van het SCP (2010) is te downloaden via
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publ
icaties_2010/Sociale_uitsluiting_bij_kinderen

Discriminatiemonitor niet-westerse
migranten op de arbeidsmarkt 2010

Doel van de Discriminatiemonitor nietwesterse migranten op de arbeidsmarkt is
inzicht te krijgen in de mate waarin
discriminatie een rol speelt in de
achterstandpositie van niet-westerse
migranten op de arbeidsmarkt. Voor deze
studie zijn 106 selecteurs op de arbeidsmarkt
ondervraagd over hun selectiegedrag.

Werkgevers: negatieve associaties met
Antillianen
In de Monitor wordt gezegd dat werkgevers
bij Marokkaanse en Antilliaanse
Nederlanders overwegend negatieve
associaties hebben. “Beide groepen worden
verbonden aan criminaliteit en
onbetrouwbaarheid. Voor een deel zijn deze
negatieve en stereotiepe beelden gevolg van
slechte ervaringen met werknemers uit deze
groepen, maar ook de beeldvorming in de
media speelt volgens de geïnterviewden een
rol” (p17).
Antillianen en Marokkanen laatste keuze
Kandidaten van niet-westerse, met name
Marokkaanse en Antilliaanse herkomst,
moeten meer bewijzen van geschiktheid
overhandigen dan een vergelijkbare
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autochtone kandidaat om geselecteerd te
worden. Bij gelijke geschiktheid zeggen
verschillende werkgevers pas in laatste
instantie te kiezen voor een Marokkaanse of
Antilliaanse Nederlander. Eén geïnterviewde
werkgever zegt dat er soms machtsconflicten
zijn met Marokkanen en Antillianen.
Gelijke geschiktheid, voorkeur autochtone
Nederlander
Het beeld van Surinamers (“goed
geïntegreerd”) en Turken (“harde werkers”) is
positief, van Marokkanen en Antillianen
negatief (“onbetrouwbaar en crimineel”).
Opvallend is dat meer dan de helft van de
respondenten die bereid is een eigen
voorkeursvolgorde neer te leggen de
autochtone Nederlander boven aan de
rangorde plaatst (“veilig, betrouwbaar”). Met
andere woorden: bij gelijke geschiktheid
kiezen zij voor een autochtoon Nederlandse
kandidaat.
Openlijke afwijzing Marokkanen en
Antillianen
De lage positie van Marokkaanse en
Antilliaanse Nederlanders in de
voorkeursrangorde wordt vooral bepaald door
negatieve beeldvorming rond deze groepen,
zo schrijft het SCP: “Sommige werkgevers
zijn niet alleen terughoudend tegenover
Marokkaanse of Antilliaanse kandidaten,
maar wijzen leden die ze tot deze groepen
rekenen openlijk af.”
Uitsluiting door statistische discriminatie en
stereotypering
Werkgevers beschouwen volgens een
intermediair van het UWV Werkbedrijf de
volgende risicovolle kenmerken die worden
toegeschreven aan de groep niet-westerse
migranten als geheel (stereotypering): ‘vaak
ziek zijn’, ‘veel vakantie nemen’, ‘lastig doen’
en ‘de taal slecht spreken’. En omdat
personeelsselecteurs risico’s het liefst willen
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vermijden, zijn zij terughoudend in het in
dienst nemen van individuele personen die zij
als niet-westers beschouwen (statistische
discriminatie).
Statistische discriminatie – gebaseerd op
risicovermijding en gemiddelde
groepsbeelden (stereotypen) - die tot de
inschatting van dit risico leiden, lijkt een
belangrijke rol te spelen bij de uitsluiting van
niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt
bij gelijke geschiktheid. Ook het ontbreken
van (stereotype) informatie over de groep
wordt als een risico opgevat.
Om risico bij selectie uit te kunnen sluiten
zegt één geïnterviewde selecteur bij
kandidaten met een Marokkaanse of
Antilliaanse achtergrond extra informatie te
ontlokken over de privé-situatie.
Onenigheid niet-westerse migranten
onderling
De meeste respondenten in het onderzoek
hebben goede – of in ieder geval geen
slechte – ervaringen met de omgang tussen
autochtone Nederlanders en niet-westerse
migranten op de werkvloer. Daarentegen
spreken meerdere respondenten van
discriminatie of onenigheid tussen groepen
niet-westerse migranten onderling.
Klachten over ervaren discriminatie op de
arbeidsmarkt van niet-westerse migranten op grond
van ras, godsdienst of nationaliteit, naar herkomst
van klachtindieners, 2004-2008
aantal
% van de
klachten
Turks
226
11
Marokkaans 465
23
Surinaams
310
15
Antilliaans
103
5
Afrikaans
178
9
Aziatisch
200
10
Bron: adbase/Art.1-registratie Anti-discriminatiebureau’s
(adb’s) en meldpunten.
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“Niet-westerse migranten uit
concurrentieoverweging”
Een deel van de werkgevers spreekt expliciet
de wens uit méér werknemers van nietwesterse herkomst aan te trekken, vaak
gemotiveerd vanuit vanuit een economisch of
commercieel belang. Ondanks de
economische recessie van 2009 zien deze
respondenten in de nabije toekomst een
tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Een
groot deel van het beschikbare
arbeidspotentieel zal bestaan uit nietwesterse migranten, en mede vanuit
concurrentieoverwegingen spreken
werkgevers de noodzaak uit juist nu
migranten aan hun organisatie te binden, om
‘niet de boot te missen’.
Discriminatie met name bij instroom
De onderzoeken in samenhang
beschouwend concludeert het SCP dat met
name bij instroom niet-westerse migranten
minder kans maken op de arbeidsmarkt dan
autochtonen. Discriminatie blijkt hierin een rol
te spelen.
“Taal, houding, motivatie”
Welke beelden en ervaringen hebben
personeelsselecteurs van en met nietwesterse migranten op de arbeidsmarkt en
wat is hiervan de betekenis voor
selectiebeslissingen? Personeelsselecteurs
die verschillen zien in kwaliteit van cv’s en
sollicitatiebrieven tussen autochtone
Nederlanders en niet-westerse migranten
wijzen op de volgende kenmerken:
gebrekkige taalbeheersing, gestapelde
opleidingen, kortdurende dienstverbanden,
bescheidenheid en ‘extrinsieke’ in plaats van
‘intrinsieke’ motivaties. Deze kenmerken
worden gemiddeld negatief beoordeeld.
Personeelsselecteurs die van mening zijn dat
niet-westerse migranten zich anders
presenteren tijdens een sollicitatiegesprek,
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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vinden niet-westerse migranten in het
algemeen meer bescheiden. Lager opgeleide
niet-westerse migranten vindt men vaak
onverschillig overkomen. Zowel
bescheidenheid als onverschilligheid hebben
een negatieve invloed op
selectiebeslissingen.
Geen verschil in deskundigheid en kwaliteit
Op de werkvloer zien werkgevers gemiddeld
geen verschil in deskundigheid en kwaliteit
van de geleverde arbeid tussen niet-westerse
migranten en autochtone Nederlanders. Wel
zeggen zowel werkgevers als intermediairs
negatieve ervaringen te hebben wat betreft te
laat komen, niet komen opdagen, vaak ziek
zijn en onverwacht (lang) verlof nemen. Voor
sommigen is dit reden (bepaalde groepen)
niet-westerse migranten niet meer te willen
bemiddelen of in dienst te willen nemen.
Volgens verreweg de meeste werkgevers zijn
de verhoudingen op de werkvloer tussen
autochtone Nederlanders en niet-westerse
migranten goed. Overigens ervaren
intermediairs dat zij gemiddeld meer
inspanningen moeten doen om niet-westerse
migranten aan een baan te helpen in
vergelijking met autochtone Nederlanders.
Vier redenen om niet-westerse migranten aan
te nemen
De onderzoekers van het SCP geven aan,
dat werkgevers die juist méér niet-westerse
migranten in dienst willen nemen, hiervoor
vier motieven noemen:
Ten eerste, het kunnen blijven concurreren in
perioden met een krappe arbeidsmarkt
(concurrentiemotief);
Ten tweede, het creativiteit bevorderende en
daarmee productiviteit verhogende effect van
diversiteit of ‘kleur’ in het bedrijf
(diversiteitmotief);
Ten derde, het bevorderen van de integratie
van niet-westerse groepen in de Nederlandse
samenleving (sociaal motief );
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Ten vierde, de aansluiting bij de etnische
samenstelling van het klantenbestand
(klantperspectief).
SCP
De Discriminatiemonitor niet-westerse
migranten op de arbeidsmarkt van het
Sociaal-cultureel Planbureau (SCP) is
opgesteld in opdracht van het ministerie van
SZW en vormt een onderdeel van het
nationaal actieplan racismebestrijding.
De tweede editie van de Discriminatiemonitor
is te downloaden via
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=25945&typ
e=org.

Monitor Rassendiscriminatie 2009

Begin juli 2010 verscheen de nieuwe Monitor
Rassendiscriminatie 2009. Deze monitor is
samengesteld door Artikel 1, de Anne
Frankstichting en de Universiteit van Leiden.
Een belangrijke conclusie was dat meer dan
70% van de incidenten betreffende
rassendiscriminatie niet gemeld worden. De
reden daarvoor is de opvatting dat het geen
zin heeft.
Discriminatie bij laagopgeleide Antillianen:
Gezegd wordt, dat het erop lijk dat onder
Surinamers en Antillianen met name lager
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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opgeleiden (BO, LBO/VMBO) meer
discriminatie ervaren, terwijl onder Turken en
Marokkanen ook middelbaar en hoger
opgeleiden relatief vaak discriminatie
ervaren.
Antillianen: angst voor represailles
Redenen voor Surinamers en Antillianen om
discriminatie ervaringen niet te melden is de
angst voor represailles en een houding ‘om er
zo min mogelijk aandacht aan te besteden’.
26% van de Antillianen hebben het afgelopen
jaar een ervaring ondervonden met
discriminatie. Dat is minder dan bij
Surinamers (33%), Turken (41%) en
Marokkanen (50%) en een afname
vergeleken met 2005 (37%). Het gaat hier
echter wel om ernstige discriminatieervaringen (p40). Antillianen ervaren
nauwelijks discriminatie vanwege hun geloof
en voelen zich significant meer dan andere
etnische groepen gediscrimineerd vanwege
hun huidskleur. Wat betreft leeftijd en ervaren
discriminatie is er bij Surinamers en
Antillianen een duidelijk verschil: het
afgelopen jaar heeft 44% van de 16-29
jarigen discriminatie ervaren, 28% van de 3049 jarigen en 20% van de 50+. Wat betreft
sekse blijkt er onder Antillianen en
Surinamers geen significant verschil in
ervaren discriminatie te bestaan tussen
mannen en vrouwen. In bijna negen van de
tien gevallen worden autochtone
Nederlanders genoemd als degenen die
discrimineren; het percentage vermelde
daders van Surinaamse of Antilliaanse
herkomst is 3%.
Onder Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen daalde het percentage afgewezen
werkzoekenden significant: van 83 procent in
2005 naar 71 procent in 2009. Surinaamse
en Antilliaanse werkzoekenden zijn van
mening dat discriminatie geen rol heeft
gespeeld bij de niet-succesvolle sollicitatie.
De ervaren discriminatie op het werk op
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grond van herkomst, godsdienst of huidskleur
onder Surinamers en Antillianen is gedaald
van 16% (2005) naar 11% (2009).
Antillianen ervaren discriminatie op straat en
in het o.v.
20% van de Surinamers en Antillianen
ervaart discriminatie op straat, een
behoorlijke stijging vergeleken met 2005
(13%). Discriminatie in de horeca en
uitgaansgelegenheden komt minder voor bij
Surinamers en Antillianen (4%) dan bij
Marokkanen (10%). Discriminatie-ervaringen
in het openbaar vervoer onder Surinamers en
Antillianen ligt wel hoger: 13% en is gestegen
vergeleken met 2005 (6%). De discriminatieervaring bij het winkelen ligt op 15%.
Discriminatie-ervaring met een
dienstverlenende instelling is volgens de
Monitor Rassendiscriminatie 2009 onder
Antillianen en Surinamers gedaald van 9%
naar 1%.
Vaak discriminatie politie
Discriminatie wordt het vaakst ervaren in
contact met de politie. Van de Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen die in
contact komen met de politie, geeft
gemiddeld genomen 17 procent aan zich
daarbij gediscrimineerd te voelen. Dit geldt
met name voor Marokkanen en in
geringere mate voor Antillianen. Ervaren
discriminatie bij het UWV Werkbedrijf is sterk
gedaald.
74% Antillianen meldt niet
Wat betreft het meldgedrag het volgende.
74% van de Surinamers en Antillianen meldt
geen enkel incident van discriminatie. 20%
meldt enkele incidenten en slechts 6% meldt
alle incidenten.
Redenen niet-melden: angst gevolgen
De redenen voor Antillianen en Surinamers
om discriminatie-ervaringen niet te melden
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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zijn: wil er geen aandacht aan besteden
(50%), niet belangrijk genoeg om te melden
(44%), melden helpt niet (38%), kost teveel
tijd en moeite (26%), bang voor gevolgen
(26%) en zelf opgelost (21%). ‘Geen
aandacht aan willen besteden’ en met name
‘angst voor gevolgen’ komt veel vaker voor bij
Antillianen en Surinamers dan bij andere
groepen (p64).
Redenen om wel te melden: daders
aanpakken en herhaling voorkómen:
De redenen om discriminatie op grond van
herkomst, godsdienst, of huidskleur wel te
melden zijn onder Surinamers en Antillianen:
Ik wil de dader(s) aanpakken (aanspreken
op discriminerend gedrag of uitlatingen)
(57%), Ik wil herhaling voorkomen (31%), Ik
wil advies krijgen over wat ik zelf aan de
situatie kan doen (33%), Ik wil mijn verhaal
kwijt kunnen (31%), Ik wil uitzoeken of het
daadwerkelijk (wettelijk verboden)
discriminatie is (27%) en Ik wil het voorval
publiekelijk bekend maken (22%). Het
aanpakken van de daders en het voorkómen
van herhaling wordt door Antillianen en
Surinamers veel vaker genoemd dan door
andere groepen (p67).
Discriminatie melden bij politie
Een grote meerderheid weet dat een
discriminatieklacht te melden is bij een
Antidiscriminatievoorziening, de Commissie
Gelijke Behandeling of het Meldpunt
Discriminatie Internet. Veel minder mensen
weten echter dat er een mogelijkheid bestaat
om discriminatie te melden bij de politie.
Verschil in werkloosheid: “Onverklaarbare
rest”
In de analyse van verschillen in werkloosheid
werd gekeken naar de individuele kenmerken
leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring,
werkloosheidsgeschiedenis, geslacht en
leeftijd van het jongste kind. Terwijl een deel
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van de discrepantie inderdaad terug te
voeren is op deze factoren, blijft er bij alle
groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers,
Antillianen en overige niet-westerse
allochtonen) een zogenaamde onverklaarde
rest bestaan. Tweedegeneratie Antillianen
hebben echter bijna dezelfde kansen op
werkloosheid als autochtonen.
Discriminatie Schiphol: toets der
behoorlijkheid?
Klachten met betrekking tot discriminatie door
de Koninklijke Marechaussee vallen onder
verantwoordelijkheid van de minister van
Defensie en buiten het bestek van dit
hoofdstuk. Een ambtshalve onderzoek uit
2006 naar de zogenoemde 100%- controle
op Schiphol had evenwel mede betrekking op
het ministerie van Justitie. In geding was niet
zozeer de vraag of sprake is van
discriminatie, maar of deze methode van
controle naar cocaïnesmokkel op reizigers
afkomstig uit de Nederlandse Antillen,
Suriname of Venezuela de toets der
behoorlijkheid kon doorstaan. Dat was
overigens niet het geval.

De Nederlands-Caribische eilanden kennen een
rijke culturele en etnische diversiteit. Alleen al het
het eiland Curaçao bestaat uit meer dan 40
nationaliteiten / etniciteiten. Dat blijft in het
Europese deel van het Koninkrijk een onbekend
fenomeen. Zo gebruiken Europees-Nederlandse
politie en media steeds vaker de term “Antilliaans
uiterlijk” bij hun zoektocht naar verdachten. Deze
stereotypering heeft een sterk negatief effect op
Antillianen en Arubanen in Nederland.
Schilderij van de Drijvende Markt Curaçao door de
Sint-Maartense kunstschilder Johan Anemaet.
Encyclopedie van Curaçao, www.curacaoencyclopedia.com.

De Monitor Rassendiscriminatie 2009 (juli
2010) is te downloaden via
http://www.art1.nl/artikel/10223Rassendiscriminatie_vaak_niet_gemeld.
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medicijnen die dit fenomeen kunnen remmen.
Voor meer informatie, zie
www.dewindtlab.com.

NOS HENDENAN
In de rubriek Nos Hendenan schijnen we het
licht op Antillianen en Arubanen die een
bijzondere prestatie hebben geleverd, of een
bijzondere rol vervullen in de samenleving.
Laat u inspireren – en wees trots op – nos
hendenan!

Prof. dr. Leon de Windt: bijzonder
hoogleraar moleculaire en vasculaire
biologie

Leon de Windt was secretaris van OCaN in
de periode 2005 tot en met 2007. Hij was
mede-auteur van het adviesrapport Change
the mind-set en nam onder meer deel
namens OCaN aan het LOM-overleg met de
staatssecretaris van Economische Zaken
Karien van Gennip over het Actieplan Nieuw
Ondernemerschap. Kansen benutten (2005),
waar hij succesvol pleitte voor de uitbreiding
van microkredieten.
Leon, PABIEN! We zijn bijzonder trots op je.
We hopen op nieuwe doorbraken in je
onderzoek!

Arubaanse Shanayah Howell (11)
verdedigt wereldtitel BMX fietscross in
Zuid-Afrika

Leon de Windt

De Curaçaoenaar Leon de Windt is benoemd
tot bijzonder hoogleraar moleculaire en
vasculaire biologie aan de Universiteit van
Maastricht.
Leon is hoofddocent van de afdeling
cardiologie. In 2007 ontving hij de
wetenschappelijke Vidi-beurs voor zijn
onderzoek naar de oorzaken van hartfalen.
Leon ontdekt dat een bepaald enzym een
embryonaal gen aanzet wat hartfalen
veroorzaakt. Met de Vidi-beurs onderzoekt hij
hoe dit enzym wordt aangezet. Met zijn
farmaceutisch bedrijf DeWindtLab zoekt Leon
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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Shanayah Howell.

Op 29 juli 2010 strijdt de Arubaanse
Shanayah Howell in Pietermaritzburg, ZuidAfrika, voor de prolongatie van haar
wereldtitel fietscross.
Shanaya Howell (11) vanaf haar tweede jaar
aanleg en de kracht om te fietsen. Haar
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ouders besloten daarom om haar te laten
meedoen met Bike Cross.
Sinds haar zesde jaar heeft Shanaya veel
internationale prijzen weten te veroveren. Op
haar zevende jaar al behaalde zij haar eerste
wereldtitel BMX fietscross van de UCI (Union
Cycliste International) en deze verdedigde zij
succesvol op haar achtste. Shanayah Howell
werd in juli 2009 wereldkampioene BMX
fietscross in Australië. Shanayah behaalde
vorig jaar tevens de titel Overall U.S. BMX
champion voor de divisie 10 jarige meisjes. In
april 2010 veroverde zij twee prestitieuze
prijzen: de U.S. National Bicycle League’s
(NBL) Easter Classic (West Palm Beach) en
de Gator Classic (in Tampa). In september
2010 strijdt Shanaya voor de Grand Nationals
finals in Kentucky.

De Antilliaanse atleet Caimin Douglas (1977)
is voor de tweede keer in zijn carrière
Nederlands kampioen op de 100 meter sprint
geworden. Douglas won de afstand in 10.51
seconden. Het Nederlands kampioenschap
(NK) werd gehouden op 18 juli jongstleden in
het Olympisch stadion in Amsterdam.
Caimin Douglas behaalde zijn grootste
atletieksucces in 2003, toen hij brons
veroverde op het wereldkampioenschap
atletiek met de 4 x 100 meter estafette.
Caimin nam driemaal deel aan de
Olympische Spelen.
Caimin Douglas studeerde succesvol af in
Environmental Geoscience aan de University
of El Paso, Texas (VS). Daarna vervolgde hij
de officiersopleiding aan de Koninklijke
Militaire Academie in Breda. Eerste Luitenant
Douglas is tevens ambassadeur van de
Koninklijke Landmacht.

Brian Mariano gaat voor het WK
atletiek 2011 in Zuid-Korea!
“The kid lives in Aruba and ranking number 1
again in te United States. The kid is just
amazing” waren de commentaren van de
National Bicycle League (NBL).

Caimin Douglas Nederlands kampioen
100m.

Caimin Douglas komt als winnaar over de streep.
Foto: www.knau.nl
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Brian Mariano op het WK indoor in Doha.
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Brian Mariano (1985) prolongeerde in maart
de titel op de 60 meter tijdens de
Nederlandse kampioenschappen indoor
atletiek in Apeldoorn. De Antilliaan won in
6,70 seconden. Brian is gespecialiseerd in de
100 en 200 meter. Zijn persoonlijk record op
de 100 meter staat op 10,28 seconden. Brian
Mariano woont sinds anderhalf jaar in
Nederland en is lid van de vereniging
Rotterdam Atletiek. Voor internationale
wedstrijden komt hij uit voor de Nederlandse
Antillen. Hij hoopt een startbewijs te
verkrijgen voor het WK atletiek in 2011, dat
wordt gehouden in het Zuid-Koreaanse
Daegu.

WK-zilver voor Antilliaan Gregory van
der Wiel

KNVB-cup met de Amsterdamse club, was in
het seizoen 2009/2010 Ajax Talent van het
Jaar en won dit jaar 2010 de Johan Cruyff
Prijs, voorheen Nederlands Talent van het
Jaar. Op 11 februari 2009 debuteerde hij
voor Oranje in een vriendschappelijke
interland als invaller in en tegen Tunesië (11). Inmiddels staat de
rechtervleugelverdediger op 15 interlands.
Gregory heeft een contract bij Ajax tot juni
2013, maar staat nu in de belangstelling van
meerdere Europese topclubs, onder meer bij
het Zuid-Duitse FC Bayern München.
Hedwiges Maduro (half Curaçao/half Aruba)
is de enige Antilliaans-Arubaanse speler die
Van der Wiel voorging in Oranje.
Gregory, masha PABIEN met je uitmuntende
prestatie! We hopen nog jarenlang van je te
horen in Oranje, hopelijk met collega
voetballers met een Antilliaans-Arubaanse
achtergrond.
Foto’s van Gregory van der Wiel tijdens het
WK zijn te zien op:
http://www.zimbio.com/search?q=Gregory+van+d
er+Wiel&type=all

Arubaanse jazz-zangeres Caro
Emerald: internationale doorbraak
Gregory van der Wiel blokt een schot van David
Villa de WK finale tegen Spanje. Foto:
www.zimbio.com

Gregory van der Wiel won op 12 juli 2010 het
WK-zilver met Oranje. Gregory is de eerste
Antilliaan in de geschiedenis die een medaille
heeft gewonnen op een
Wereldkampioenschap voetbal.
Gregory van der Wiel is 22 jaar en geboren in
Amsterdam (1988). Zijn vader is Antilliaan,
zijn moeder Europees-Nederlandse. Gregory
speelt al jaren bij Ajax. Hij won tweemaal de
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Caro Emerald.
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Caroline Esmeralda van der Leeuw (1981) is
bekend onder haar artiestennaam Caro
Emerald. Caro heeft een Arubaanse moeder
en een Europees-Nederlandse vader.
Caro Emerald is een nieuwe jazz sensatie.
Haar muziek ademt de sfeer uit van de jaren
vijftig: ballroom jazz, filmische tango's,
melancholische soul en aanstekelijke
mambo's, maar met eigentijdse stomende
beats en catchy melodieën. In 2009 werd
haar single Back it Up uitgeroepen tot 3FM
Megahit. Begin 2010 kwam haar album
Deleted Scenes from the Cutting Room Floor
uit en kwam binnen op de eerste plaats in de
Nederlandse Album Top 100 en bleef vijftien
weken onafgebroken op de eerste plaats: een
record voor een debuutalbum van een
nationale artiest!
Begin juli trad zij voor het eerst op op het
North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Zij is
van plan om haar album in Frankrijk uit te
brengen en vervolgens te gaan touren door
Europa. Caro studeerde in 2005 af in de
vakken jazz en zang op het conservatorium.

Bonairiaan William Anthony brengt
verborgen meesterwerk Corsen tot
leven

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

De zanger William Anthony heeft een nieuwe
CD opgenomen onder de naam Esta Dushi
(Bula Waya). Esta Dushi (Bula Waya) is een
samenvoeging van een aantal eigen
composities, typisch Antilliaans en enkele
covers. De opgenomen songs zijn in het
Spaans, Engels en Papiaments.
Op zijn zoektocht naar onbekende
Antilliaanse liederen vond William in een
boek een copie van een partituur in aanmaak
van “Sobre Las Alas Del Viento”, geschreven
door Joseph Sickman Corsen. Hij werd
nieuwsgierig hoe dit lied zou klinken. “Het
was één van de zeldzame vocale
meesterwerken van J.S. Corsen. Nu is het
bewerkt, opgenomen en iedereen kan
genieten van een ooit verborgen gebleven en
onbekende compositie uit de 19de eeuw.”
William vervolgt: “’Esta Dushi’ klinkt vrolijk,
maar het verhaal daarachter is minder
plezierig. Pedro Pablo Medardo de Marchena
heeft dit lied gecomponeerd in
gevangenschap in het concentratiekamp op
Bonaire in de oorlogsjaren (1940-1945). Het
werd later als 'Bula waya' beroemd dankzij de
Porto-Ricaanse zanger Daniel Santos.
Zijn vorige CD, Tesoro, verwijst naar de
Antilliaanse muzikale schatkist uit de jaren
1940-1960: tumba, danza, mazurka en wals.
Voor meer informatie, zie www.williamanthony.com en www.youtube.com/noscanto.
Williams boek Musika Maestro is te zien en te
bestellen op http://rincon.itgo.com. Voor een
fragment uit een TV-optreden, zie
op http://www.youtube.com/watch?v=7gcv5Js
itME. Luister muziek van William Anthony op
http://mp3.de/trendschmiede/genre/band/090
000/99816/32_307950
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Debuutalbum Antilliaan Maikal X

Sint-Maartense Mischu Laikah:
alternative-reggae, soul and R&B

Maikal X heeft zijn debuutalbum “Genesis”
gepresenteerd op 30 juni jongstleden in
Paradiso, Amsterdam. Met zijn nieuwe album
levert de voormalige zanger van The
Postmen een topproduct af, waarbij
internationale reggaeiconen als de
Jamaicaanse platinum producer Don Corleon
en zanger Peetah Morgan aan hebben
meegewerkt. “Genesis” wordt uitgegeven
door het onafhankelijke platenlabel Rock ‘N’
Vibes Entertainment, bekend van onder meer
de Statiaan Ziggi Recado.
Maikal X won met zijn voormalige band The
Postmen onder meer de Zilveren Harp en de
Heineken Crossover Award. Maikal X is
tevens bekend als MC op Europa’s grootste
dancehall and reggae party Jamrock.

Mischu Laikah (1984) is een AlternativeReggae/Soul/R&B sensatie in Nederland.
Mischu is geboren in Nederland en groeide
deels op op het eiland van haar moeder, SintMaarten. Daar trad zij onder meer op voor
prins Willem-Alexander en prinses Maxima.
Haar debuutalbum heet Life.Music.Love.
Mischu is beïnvloed door de muziek van
onder meer Lucky Dube, Alicia Keys en
Sade. Ze houdt van meerdere soorten
muziek en mengt deze met een Caribische
tint. Mischu toerde samen met de
Jamaicaanse reggaezanger Perfect en
speelde gitaar in de band van Eros
Ramazzotti. Mischu is ook maatschappelijk
actief als Ambassadeur voor Internationaal
Kinderhulp Nederland. Voor meer info, zie
www.mischulaikahmusic.com en
www.myspace.com/mischulaikahmusic.

Voor meer informatie over Maikal X and the
Evolution Band zie: www.maikalx.com,
http://www.myspace.com/maikalx, of
www.rocknvibes.com.

Mischu Laikah.

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

Jaargang 2, nummer 2

46

Voice of the Dutch Caribbean community

OCaN 1985-2010

OCaN INFO
@-Nieuwsbulletin
zomer 2010, Jaargang 2, no. 2

NIEUWS VAN DE EILANDEN
Nederlandse Antillen en Aruba:
naar het WK in 2014?

Robin Nelisse in actie voor de Nederlandse Antillen
tegen Haïti in een WK-kwalificatieduel (2008). Foto:
http://surinamevoetbal.punt.nl/

De Nederlandse Antillen en Aruba hebben
zich nog nooit geplaatst voor een
wereldkampioenschap voetbal. Beide landen
doen mee aan de kwalificatierondes die
worden georganiseerd door de CONCACAF,
de voetbalbond voor Noord-Amerika,
Centraal-Amerika en de Caraïben (in Europa
is dit de UEFA). 35 landen doen mee aan de
CONCACAF-kwalificatie voor het WK, waarbij
de Nederlandse Antillen en Aruba zijn
ingedeeld in pot F, de elf laagst geklasseerde
landen.
Uitschakeling Aruba en Nederlandse Antillen
Aruba werd in 2008 uitgeschakeld door
tweemaal te verliezen van Antigua and
Barbuda (thuis 0-3, uit 1-0). De Nederlandse
Antillen deden het iets beter: in de eerste
ronde schakelden zij Nicaragua uit (twee
maal winst: uit 0-1, thuis 2-0). In de tweede
ronde was Haïti te sterk: Na eerst uit met 0-0
gelijk te hebben gespeeld, werd thuis met 0-1
verloren. Voor kwalificatie voor Zuid-Afrika
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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hadden daarna overigens nog 16 wedstrijden
gespeeld moeten worden. Uiteindelijk namen
Mexico, Honduras en de V.S. deel namens
de CONCACAF landen op het WK in ZuidAfrika. In 2012 start de kwalificatieronde voor
het WK van 2014 in Brazilië.
Belangstelling voetbal groeiende
De belangstelling voor voetbal is groeiende
op de eilanden. Zo heeft Aruba een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met
de Rotterdamse club Sparta. Bedoeling is om
het Arubaanse voetbal op een hoger plan te
tillen door opleiding van Arubaanse talenten
en technische staf. In ruil voor de Spartaanse
expertise is Aruba nu geldschieter en
shirtsponsor van Sparta. De Antilliaanse
bankier Gregory Elias (Fundashon Bon
Intenshon) heeft gezorgd voor een
soortgelijke overeenkomst met de
eredivisionist NEC, met medewerking van de
Nederlands-Antilliaanse Voetbalbond
(NAVU). De Nijmeegse spelers lopen in shirts
die de naam Curaçao dragen.
Sinds enkele jaren wordt op Curaçao de
Chippie-Polar Cup georganiseerd
(www.chippiepolar.com). Het afgelopen jaar
namen daaraan deel Ajax, NEC, the Dutch
Caribbean Stars en Hubentud Fortuna. In juli
2010 organiseerde AC Milan een Junior
Camp voetbal clinic voor jeugdige Curaçaose
voetballers, terwijl de Arubaanse premier
Eman de Oranjespelers en sterspeler Diego
Forlan (Uruguay) uitnodigde voor een
vakantie en een voetbalclinic. De
Oranjespelers Kuyt, Robben, Ooijer en Van
Bommel werden door premier Eman
uitgeroepen tot Goodwill Ambassadors van
Aruba. Mogelijk dat de inspanningen in de
toekomst zullen leiden tot een kwalificatie
voor de eindronde van de Caribbean Cup (de
Caribische equivalent van het Europees
kampioenschap), the CONCACAF Gold Cup
of het WK.
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Arubaanse voetbalbond

Dutch Caribbean Stars
In de jaren vijftig en zestig boekte het
Antilliaanse voetbalteam successen op de
Caribbean Cup. Het team behaalde zelfs de
eindronde van de Olympische Spelen (1952),
waar het met 1-2 uitgeschakeld werd door
Turkije. Het laatste aansprekende resultaat
van de Dutch Caribbean Stars dateert van
1999, toen de Antillen de eindronde van de
Caribbean Cup bereikte. Aruba heeft sinds
1986 nog geen noemenswaardige
voetbalprestaties geleverd.

Sprockel (Vitesse Arnhem), Eugène Martha
(CRKSV Jong Colombia, Curaçao), Sendley
Sidney Bito (Zakarpattja Oezjhorod,
Oekraïne), Dyron Daal (North Queensland
Fury, Australië), Timothy Cathalina
(Tranmere Rovers FC, Engeland), Leroy Fer
(Feyenoord), Vurnon Anita (Ajax), Rihairo
Meulens (Roda JC), Javier Martina (Ajax),
Shayron Curiel (Jong Sparta), Charlton
Vicento (ADO Den Haag) en Charlison
Benschop (AZ). Arubaanse spelers die
bekendheid genieten zijn de broers David en
Eric Abdul (Sparta), Joshua John (Sparta) en
Hedwiges Maduro (Valencia, Spanje).

ARUBA
Doorstart olieraffinaderij Valero redt
werkgelegenheid

De Valero raffinaderij in San Nicolas, Aruba. Foto:
www.valero.com.

Sendley Sidney Bito speelt in de Oekraïne.

Antilliaans-Arubaanse spelers over de wereld
Antilliaanse en Arubaanse voetbalprofs zijn
over de hele wereld te vinden. Bekende
Antilliaanse spelers zijn onder meer Tyrone
Loran (NAC Breda), Orlando Smeekes (FC
Carl Zeiss Jena, Duitsland), Robin Nelisse
(Red Bull Salzburg, Oostenrijk), Civard
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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De olieraffinaderij in San Nicolas, Aruba,
hervat zijn werkzaamheden. Deze waren
stilgelegd medio 2009, naar aanleiding van
ontwikkelingen op de oliemarkt en een
verschil van mening met de vorige Arubaanse
regering over het toepassen van een
omzetbelasting op de export van olie. De
nieuwe Arubaanse regering verklaarde de
heropening van de raffinaderij tot hoogste
prioriteit. Een breed pakket met voorwaarden
is vastgesteld, waaronder het schikken van
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een dispuut met de belastingdienst. De
werkgelegenheid van 600 werknemers is
veilig gesteld. Dit aantal kan tot 4.000
oplopen: zo gauw de raffinaderij weer
operationeel is, kan namelijk weer een
beroep worden gedaan op onderaannemers
en toeleveranciers, zo vermeldt de
Nieuwsbrief Noticiero Aruba (mei/juni 2010).
Door de sluiting van de raffinaderij daalden
de inkomsten uit export van Aruba in het
derde kwartaal van 2009 met meer dan 82%;
nota bene, verwerkte olie zorgt voor meer
dan 94% van de totale export van Aruba,
volgens the Economist Intelligence Unit.
(maart 2010).
Gaspijpleiding naar Aruba?
Inmiddels heeft Venezuela aan Aruba
toegezegd mee te zullen werken aan een
gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar het
aanleggen van een gaspijpleiding naar het
vaste land van Aruba, hetgeen voor Valero
een aantrekkelijke optie zou zijn. Tijdens een
bijeenkomst tussen de Arubaanse premier
Eman en de ministers van Buitenlandse
Zaken van Venezuela, Maduro, en van
Nederland, Verhagen, werd in een
gezamenlijke verklaring tevens aangegeven
dat beide bewindslieden steun geven aan
samenwerking tussen PdVSA en de
olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao.

Minister van Buitenlandse Zaken Verhagen en zijn
Venezolaanse collega Maduro. De bijeenkomst
gearrangeerd door de Arubaanse premier Eman.
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Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Venezuela, www.mre.gov.ve.

Censo2010
Aruba
Censo: 26 september - 6 oktober 2010
Op Aruba wonen 107.400 mensen. In het
najaar (26 september – 6 oktober) vindt een
nieuwe volkstelling plaats. Voor meer
informatie, kijk op www.censo2010.aw.

Aruba Noord tweede op Little League
Caribbean honkbalkampioenschap

Aruba Noord Little League. Foto: Amigoe, 13 juli
2010.

De Arubaanse Little League honkballers zijn
op 12 juli jongstleden tweede geworden op
het Caribisch honkbalkampioenschap in
Puerto Rico. De jonge honkballers (11-12
jaar) waren tot aan de finale ongeslagen. In
de eindstrijd moesten zij het hoofd buigen
voor het Puerto-Ricaanse José M. Rodriguez
Little League. Puerto Rico gaat namens het
Caribisch gebied naar de Little League World
Series die van 20-29 augustus in Williamsport
(VS) gehouden worden. Puerto Rico
doorbreekt daarmee de jarenlange
hegemonie van Curaçao als
vertegenwoordiger van de Caribbean Little
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League. De jonge Arubaanse honkballers
leverden een topprestatie: nooit eerder kwam
een team van Aruba zo ver in op de
Caribische kampioenschappen Little League
Baseball.

Magazine Aruba Dushi Tera

SABA
Website overheid Saba
Belangstelling voor de overheid van Saba?
Check dan de overzichtelijke website
www.sabagovernment.com. De Island
Government is ook te vinden op Facebook,
zie http://www.facebook.com/pages/TheBottom/Island-Government-of-Saba-GovernmentInformation-Services/160310283786

Aruba Dushi Tera.

Aruba Dushi Tera is de titel van een nieuw
fullcolour magazine. Het initiatief hiervoor
komt van de regering van Aruba. Het blad is
bedoeld om iedereen in Nederland die een
band met Aruba heeft op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen op het eiland.
Aruba Dushi Tera zal elke twee maanden
verschijnen. In het eerste nummer vindt u
onder meer een interview met premier Eman,
informatie over een conferentie over groene
energie in september en nieuws over de
toekomstige cultuurhistorische route van
Aruba. U kunt Aruba Dushi Tera gratis
ontvangen door een mail te sturen naar
s.kock@arubahuis.nl met als onderwerp
‘Aruba Dushi Tera’.
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Mr. Chris Johnson, ‘commissioner’
(gedeputeerde van het Eilandcollege van
Saba) van onder meer constitutionele zaken
en lid van de Sabaanse politieke partij
Windward Islands People Movement (WIPM).

SINT-EUSTATIUS
The Informer
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De overheid van Sint-Eustatius brengt
periodiek een informatie bulletin uit met
nieuws over de belangrijkste ontwikkelingen
op het eiland. The Informer is te downloaden
via
http://www.statiagovernment.com/newsletter.
html.
Olieboortorens in het Meer van Maracaibo. Straks
ook voor de kust van Curaçao en Bonaire?

CURAÇAO EN BONAIRE
“Grote olie- en gasvoorraden”.

Volgens Worldoil.com en de International
Energy Agency (IEA) bevinden mondiaal de
grootste oliereserves zich in Venezuela/het
Caribisch gebied en Rusland.

De Nederlandse Antillen willen verder gaan
met onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van olie en gas in de wateren
rond Curaçao en Bonaire. Zij baseren zich
daarbij onder meer op het geologisch
onderzoek van de Jamaicaanse professor
Simon Mitchell en de resultaten van het
onderzoek dat is gedaan door de Universiteit
van Texas in de Caribische wateren. De
Nederlandse Antillen participeren nog
minstens drie jaar in het onderzoek van de
Universiteit van Texas, dat wordt gefinancierd
door elf verschillende oliemaatschappijen.
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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SER: “Inkomsten en werk niet ten koste van
milieu, gezondheid en toerisme”
De Antilliaanse Sociaal-economische Raad
(SER) berichtte in 2005 reeds over de
ontdekking van aardolie rondom Curaçao en
Bonaire. Een ontwerp-Landsverordening
Petroleumwinning Benedenwindse eilanden
van de regering werd voorgelegd aan het
adviescollege. De SER vindt het uitzoeken
van de mogelijkheden van aardoliewinning
een goede zaak, zowel voor de potentiële
belastingopbrengsten als de positieve
werkgelegenheidseffecten. De winning mag
echter niet ten koste gaan van milieu,
gezondheid en toerisme, zo zegt de SER.
Mogelijk dat de olie in eigendom kan worden
gebracht bij een Overheid-N.V. die
overeenkomsten kan aangaan met grote
internationale oliemaatschappijen en
vervolgens belasting betaalt aan de overheid
uit de winsten. De Overheid-N.V. wordt op
deze manier verantwoordelijk en
aansprakelijk voor bijvoorbeeld milieuschade,
hetgeen risicomijdend gedrag kan motiveren.
“Dutch Disease”
Plotselinge rijkdom door de inkomsten van
natuurlijke hulpbronnen is niet altijd een
zegen. De exploitatie van natuurlijke
hulpbronnen kan andere economische
activiteiten verdringen (‘crowding out’). Als de
prijs van olie stijgt, stijgt de waarde van de
munt. Dit brengt doorgaans schade aan
binnenlandse productie, aangezien het
moeilijker wordt om met laaggeprijsde
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importproducten te concurreren. Uiteindelijk
heeft dit ook zijn negatieve effect zal op
technologische innovatie en goed
management (“Dutch disease”). Het grootste
gevaar van de ‘oil curse’ schuilt overigens in
het belemmeren van de ontwikkeling van
economische en politieke instituties: hele
hoge winsten (‘rents’) leiden er doorgaans toe
dat de staat de prikkel om belasting te innen,
of eigendomsrechten te beschermen
ontbreekt; de burgers, die weinig belasting
zullen betalen, hebben op hun beurt geen
prikkel of effectief mechanisme om de staat
verantwoordelijk te houden voor zijn daden.
Het mogelijke gevolg daarvan is
ongecontroleerd machtsmisbruik van de staat
(o.a. Foreign Affairs, july/august 2004).
Resultaten niet openbaar
Premier De Jongh-Elhage zei de resultaten
van het onderzoek naar olie- en
gasvoorraden niet openbaar te kunnen
maken, “omdat we hebben getekend voor
geheimhouding”. Voor meer informatie, zie
http://antillen.nu/content/view/804/155/ en
http://www.gocuracao.nl/nieuwsfeiten/Antillen
_blijven_zoeken_naar_olie.html

BONAIRE

BONAIRE: referendum 3 september
2010
Op 3 september vindt een referendum plaats
over de staatkundige toekomst van Bonaire.
Een eerder gepland referendum op 26 maart
2010 ging niet door, omdat de
Referendumverordening in strijd was met een
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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non-discriminatiebepaling (IVBPR-verdrag):
voor het onderscheid in kiesrecht (niet in de
Nederlandse Antillen geboren Nederlanders
mochten alleen stemmen als zij voor 1 januari
2007 zich gevestigd hadden op Bonaire)
waren geen objectieve rechtvaardiging of
dringende omstandigheden aangevoerd.
Daarnaast was de voorgestelde vraagstelling
onduidelijk, wat in strijd werd geacht met het
algemeen belang van het Koninkrijk.

Kaya para mira. Rincon, Bonaire.

Vraag: eens/oneens toekomst staatkundige
structuur
In het referendum wordt aan de kiezers nu de
volgende vraag voorgelegd:
Ik ben het eens met inhoud en eindresultaat
van de onderhandelingen inzake de
toekomstige staatkundige structuur van
Bonaire? A: Ja. B: Nee.
Nieuwe criteria deelname referendum
De deelname aan het referendum is derhalve
gewijzigd. Aan het referendum van 3
september kunnen deelnemen: degene die
vijftig (50) dagen vóór de datum van het
referendum, ingezetene van het eilandgebied
Bonaire zijn, mits zij Nederlander zijn en op
de dag van het referendum de leeftijd van
zestien (16) jaar hebben bereikt; NietNederlanders, mits zij vijftig (50) dagen voor
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het referendum vijf (5) jaar onafgebroken
ingezetenen zijn geweest van het
eilandgebied Bonaire en op de dag van het
referendum de leeftijd van zestien (16) jaar
hebben bereikt en beschikken over een
geldige verblijfstitel en niet van de uitoefening
van kiesrecht zijn uitgesloten.
50% geldige kiesgerechtigde stemmen
Tenminste 50% van de kiesgerechtigden
dient een geldige stem uit te brengen, om de
uitkomst van het referendum vast te stellen.

Wordt de Democratic Party (DP) van Sarah
Wescott-Williams, de National Alliance (NA)
van William Marlin, of de United People’s
Party (UP) van Theo Heyliger de grootste
partij op 17 september? Volg de laatste
ontwikkelingen op Sint Maarten onder meer
via www.thedailyherald.com,
www.sxmislandtime.com, www.smn-news.com .
Foto’s: www.governorsxm.com.

SINT-MAARTEN
Verkiezingen voor Eilandsraad: 17
september 2010
Op 17 september 2010 zijn er verkiezingen
voor the Island Council, de Eilandsraad van
Sint-Maarten. Dit is nodig, omdat met het
verkrijgen van de Landsstatus op 10 oktober
2010 de Eilandsraad wordt uitgebreid van 11
naar 15 zetels.

A.C. Wathey Legislative Hall in Philipsburg. Foto:
www.sxmislandtime.com.
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OCaN COMMISSIES
Commissie seksuele diversiteit
Tijdens de Roze Zaterdag in Amersfoort, op
26 juni jongstleden, werd het officiële
startsein gegeven voor het OCaN project’
Seksuele diversiteit bespreekbaar maken
binnen de Antilliaanse en Arubaanse
gemeenschap’. OCaN gaat met dit thema
aan de slag mede op verzoek van het
ministerie van VROM, dat de LOM partners
heeft gevraagd het thema ‘seksuele
diversiteit’ bespreekbaar te maken binnen de
eigen gemeenschap. In het geval van OCaN
dus binnen de Antilliaanse en Arubaanse
doelgroep.
Boodschap: “seksuele diversiteit hoort bij het
leven”
Juan Walter, lid van de commissie seksuele
diversiteit, vertelde tijdens de opening op
Roze Zaterdag wat de intentie van OCaN is:
“De boodschap waarmee OCaN de
Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap zal
benaderen is: Seksuele diversiteit hoort bij
het leven, laten we deze realiteit onder ogen
zien.“
Driestappenplan
Gebaseerd op haar ervaring, met thema’s die
gevoelig liggen binnen de Antilliaans/
Arubaanse gemeenschap, heeft de
commissie ervoor gekozen seksuele
diversiteit bespreekbaar te maken via een
drie-stappen plan: begin met verdieping,
verspreid vervolgens de boodschap onder
kader en sleutelfiguren en benader tenslotte,
via deze sleutelfiguren, de achterban.

Mario Kleinmoedig, Foko Curaçao.

Stap 2: verspreiding naar kader en
sleutelfiguren
Stap 2 van het project is gericht op het
verspreiden van de boodschap onder kader
en sleutelfiguren. Een eerste stap hiertoe
werd gezet door de opstart van een
samenwerking met de PAAB, Platform
Antilliaanse en Arubaanse Beraden. Tijdens
een PAAB bijeenkomst in juni werd het OCaN
plan gepresenteerd. De meeste aanwezigen
reageerden positief hoewel ook hier gelijk de
gevoeligheid van het thema en het taboe dat
er heerst naar voren kwamen. Na de zomer
gaat een serie dialoogtrainingen van start
voor leden van beraden en andere
sleutelfiguren. In deze trainingen gaan we
onderzoeken op welke manier we het thema
bespreekbaar kunnen maken onder de
achterban. Ook staan er gesprekken met de
religieuze leiders van onze gemeenschap op
het programma.
Stap 3: verspreiding naar achterban
In een later stadium zal, met behulp van radio
en tv en expressieve middelen als theater,
directer worden gecommuniceerd met de
Antilliaans/ Arubaanse gemeenschap.

Stap 1: verdieping
Om te komen tot dit stappenplan heeft de
commissie dit jaar een eigen beleidsdag
gehouden, waarin we met elkaar van
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

gedachten hebben gewisseld over wat
seksuele diversiteit voor ons precies
betekent. Mario Kleinmoedig, oprichter en
voorzitter van de Antilliaanse homoemancipatiebeweging FOKO (Fundashon
Orguyo Korsou,
http://curafoko.blogspot.com/) gaf een
leerzame inleiding gebaseerd op de
ervaringen van 15 jaar werken in de homo
emancipatie op Curaçao.
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Marlon Reina en Judith Heerenveen, zie ook
www.simpla.nl.

Jongeren bij de stand van de commissie
seksuele diversiteit. Anti-positief congres.

“Hoe jonger, hoe minder tolerant”
De commissie seksuele diversiteit was ook
aanwezig op het Anti-positief
jongerencongres van OCaN 29 mei
jongstleden. Zij hield een enquête onder de
bezoekers om te onderzoeken hoe zij staan
ten opzichte van seksuele diversiteit. Eén van
de bijzondere resultaten uit de enquête was:
hoe jonger, hoe minder tolerant! De
commissie heeft dus nog flink wat werk te
verzetten met de jongeren uit de AntilliaansArubaanse gemeenschap. Naast de enquête
was er ook een workshop ‘seksuele
dilemma’s. Naast homoseksualiteit bleek ook
gewenst/ ongewenst ouderschap een
controversieel thema onder de bezoekers.

Simpla
OCaN en haar commissie seksuele diversiteit
worden in de uitvoer van het project
ondersteund door het bureau Simpla van
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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NIEUWS VAN HET OCaN
BESTUUR
Bonairiaan Chris Frans haalt bachelor
diploma bestuurskunde

veranderen met als doel de terugkeer in de
maatschappij succesvoller te laten
plaatsvinden. Momenteel wordt de
Nazorgketen van het Veiligheidshuis
Rotterdam doelgericht aangestuurd; elke
(keten)organisatie moet volgens de
afgesproken werkwijze werken. Op het
moment dat men de Nazorgketen van het
Veiligheidshuis Rotterdam resultaatgericht wil
gaan aansturen, betekent dit dat de sturing
zal moeten plaatsvinden op het behalen van
resultaten; denk hierbij bijvoorbeeld aan het
aantal gedetineerden dat is aangemeld, het
verloop van hun terugkeer in de maatschappij
en het aantal ex-gedetineerden dat niet
recidiveert.
Chris gaat nu Juridische
bestuurswetenschappen studeren aan de
Rijksuniversiteit Groningen Zijn ambitie is
ambtenaar worden.
Chris, pabien. We wensen je hopi exito in
Groningen!

Het Bonairiaanse bestuurslid van OCaN
Chris Frans is afgestudeerd als
bestuurskundige aan de Haagse Hogeschool.
Het thema van zijn scriptie was:
Op welke wijze kunnen de werkprocessen
van het Veiligheidshuis Rotterdam
resultaatgericht aangestuurd worden om de
Nazorgketen aan ex-gedetineerden zodanig
te laten verlopen dat de kans op recidive
vermindert of voorkomen kan worden?
Conclusie: resultaatgerichte aansturing
noodzakelijk
In de conclusie schrijft Chris: “Goede
registratie van informatie over de
gezamenlijke klant betekent ook goede
(beleids)informatie om de nazorg aan exgedetineerden in gemeente Rotterdam, waar
nodig, aan te passen, te wijzigen of te
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin
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AGENDA
29 juli
30 juli

31 juli
7 augustus

17 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
6 september
9 september

12 september (o.v.)

17 september
21 september
25 september

2 oktober

10-10-10

WK BMX fietscross met
Shanayah Howell.
Poesia na Papiamentu!
Prinsentuin, Groningen
(16.00h-16.45h),
meer informatie:
www.dichtersindeprinsent
uin.nl
Zomercarnaval Rotterdam
Kwakoe business
meeting, A’dam, ZO,
www.kwakoefestival.nl
Tula Dag. Bijeenkomst in
Ninsee, zie www.ninsee.nl
Herdenking Kerwin
Duinmeijer
Eilandsraadverkiezingen
Curaçao
Referendum Bonaire
Dia di Boneiru.
Ronde tafelconferentie
(RTC) over de
staatkundige toekomst,
Den Haag
Viering Bonairedag,
Eventplaza, Rijswijk. Meer
informatie: stichting
Labra, 06 – 20.07.53.82,
stichtinglabra@hotmail.com.
Ciro Anthony, Elvis
Monte, Piërrina Anthony.
Verkiezingen Eilandsraad
Sint-Maarten
Prinsjesdag
Derde Caraïbische
Letterendag, Bijlmer
Parktheater, Amsterdam
Zuidoost, zie
http://caraibischeletteren.
blogspot.com/
Raymi Sambo met Huid!
Première in theater a/h
Spui, Den Haag
Nieuwe staatkundige
verhoudingen in het
Koninkrijk
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Tula Dag, 17 augustus 2010. 215 jaar na de Grote
Slavenopstand bij Landhuis Kenepa.

“Remailo, remailo…”
Bonairedag: zondag 12 september 2010,
EventPlaza, Rijswijk (o.v.).

Raymi Sambo met Huid!
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CONTACTGEGEVENS OCaN
Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN)
Laan van Meerdervoort 145a
2517 AX Den Haag
tel: 070-380.33.01
mail: info@ocan.nl
website: www.ocan.nl
Het OCaN-bestuur bestaat uit Glenn Helberg
(voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter),
Gililane Smith (secretaris), Calvin Corion
(penningmeester), Sinuhe Oomen,
Nurah Hammoud, Milly Kock, Chris Frans, Mike
Bindraban (leden). Het bureau bestaat uit Irene
Gumbs (directeur), Solange Quandus, Marnix
Arendshorst (beleidsmedewerkers), Ida Requena
(secretaresse) en Hafize Kahraman (licht
administratief werk).
Commissies geven het bestuur (on-)gevraagd
advies over specifieke thema’s. De commissies
vallen direct onder de verantwoordelijkheid van
het Algemeen Bestuur van OCaN.
Voor informatie over de commissies:
De juridische cie
Mike Bindraban;
De redactiecie
Sinuhe Oomen;
De cie. seksuele diversiteit
Glenn Helberg;
De opvoedingscongrescie
Glenn Helberg;
De seniorencie
Calvin Corion;
De jongerencie
Nurah Hammoud;
De onderwijscie
Milly Kock;
De commissie zomercarnaval
Gilliane Smith.

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin

zomer 2010

Jaargang 2, nummer 2

58

