
Zienswijze op concept nota Antillianen 2010-2013 
 
In de nota worden diverse leefgebieden besproken met de visie die Den Helder daarop heeft. 
Het betreft een nota in concept. Vanuit mijn eigen ervaring heb ik een aantal opmerkingen en 
aanvullingen op de leefgebieden. 
 
4.4. Werk 
Er is een probleem met de enige aanbieder van reïntegratietrajecten in Den Helder. Diverse 
Antillianen zijn door WNK ontslagen (op staande voet). Er is daarna geen alternatief voor 
reïntegratie. Voor de doelgroep Antillianen is in het verleden gebleken dat een groepsgewijze 
aanpak niet werkt. Er is een sterke behoefte aan individuele trajecten. In verband daarmee is 
in 2009 een overeenkomst gesloten met Sosio na Trabou. Dit bedrijf voorziet in een aantal 
terugkeertrajecten en een aantal trajecten gericht op werk in Nederland. Er zijn voor 2009-
2010 25 trajecten ingekocht. Inmiddels heeft dit bedrijf de eerste successen geboekt. Voor de 
toekomst kan de samenwerking worden gecontinueerd.  
Naast Sosio na Trabou en WNK is er behoefte aan een aanbieder van zogenaamde duale 
trajecten. Met dit soort trajecten kan gelijktijdig worden gewerkt aan taalniveau en 
arbeidsritme. In verband hiermee kan een budget vanuit het participatiefonds beschikbaar 
worden gesteld.  
Op het moment volgen 11 vrouwelijke kandidaten een opleiding in de zorg en de 
administratie. De eerste leerlingen zijn al duurzaam uitgestroomd naar betaald werk. Voor het 
volgende opleidingsjaar kunnen weer tussen de 8 en de 12 kandidaten starten. De begeleiding 
vindt plaats door de afdeling Werk van Publiekszaken. Deze afdeling wordt opgeheven. De 
communicatie tussen ROC en de afdeling is goed. Voor de nieuwe cursisten kan de 
klantmanager bijzondere doelgroepen de begeleiding op zich nemen.   
Via het Veiligheidshuis zijn een aantal mensen aan het werk bij het Marinebedrijf. Het 
Marinebedrijf betaalt loon en de gemeente de opleidingskosten. Voor het nieuwe schooljaar 
kunnen weer 5 deelnemers instromen. Ook voor dit project heeft de klantmanager bijzondere 
doelgroepen de regie. 
De gemeente Den Helder, als grote werkgever, zou dit voorbeeld kunnen volgen. Bij 
aanbestedingen kan worden bedongen dat het bedrijf aan wie wordt gegund een aantal 
cliënten uit de doelgroep aanneemt. Daarnaast kan binnen de gemeente worden gekeken of 
laagdrempelige leerwerktrajecten kunnen worden gecreëerd. De gemeente kan daarbij gebruik 
maken van de eigen loonkostensubsidie. 
 
4.6 Huisvesting 
Dit is een groot, niet te onderschatten, probleem. De situatie zit muurvast. Er is in het geheel 
niets te regelen met de Woningstichting. Vanuit het Veiligheidshuis wordt zo nu en dan 
getracht zeer schrijnende gevallen te (her)huisvesten.  Al deze pogingen lopen stuk.  
In voorkomende gevallen zou huisvesting geregeld kunnen worden vanuit de gemeente 
(gemeente als huurder verhuurt onder) of vanuit het gemeentelijke woningbezit (tijdelijke 
contracten). Er is een gering budget nodig mocht een woning onverhoopt tijdelijk niet 
(onder)verhuurd kunnen worden. 
 
4.7 Schulden. 
De conclusie dat de reguliere aanpak volstaat wordt niet onderschreven. De medewerkers van 
de afdeling schuldhulpverlening constateren dat een groot deel van de Antillianen niet (kan) 
voldoen aan de formele eisen van een schuldhulpverleningstraject. Na de eerste afspraak 
stagneert het traject omdat men zich niet aan afspraken houdt of niet de juiste documenten kan 



overleggen. Dit probleem hangt samen met andere gesignaleerde problemen zoals taalniveau, 
(psychische) gezondheid, verslaving en schaamte.  
Om een groter deel van de Antillianen te bereiken is een investering in tijd noodzakelijk. Er 
zou een schakel moeten zijn tussen de regisseurs van Schuldhulpverlening en de doelgroep. 
Deze persoon kan de aanvraag compleet maken voordat een afspraak met de regisseur van 
Schuldhulpverlening wordt ingepland. Het is gewenst dat deze persoon Papiamento spreekt. 
Mogelijk kan hier een taak liggen voor het project “buurtvoorlichters”.  
 
Signalering. 
Een groeiend aantal jongeren verlaat zonder diploma de opleiding. Hoewel de 
leerplichtambtenaren daar boven op zitten en enorm veel jongeren weer de goede richting op 
krijgen, is er in Den Helder een probleem met de “niet melders”. Deze jongeren zijn bekend 
bij en met de hulpverlening. Zij willen daar niets mee te maken hebben en melden zich ook 
niet in het kader van de wet WIJ. Deze jongeren leven van de straat. Zij komen incidenteel in 
aanraking met Justitie en hebben voorzover bekend geen inkomen. Het zijn met name deze 
jongeren die overlast veroorzaken. Op zeer jonge leeftijd krijgen zij al kinderen, waarbij de 
consequenties daarvan niet worden overzien.  
Er is m.i. extra aandacht nodig voor deze jongeren. Zij zijn voor het grootste deel geboren in 
Den Helder en daarom niet meer te bestempelen als “Antilliaan”, maar de problemen die zij 
met zich mee brengen zouden wel onder de reikwijdte van de nota moeten vallen. 
 
Het is het overwegen waard de middelen die worden ingezet in het kader van het 
Antillianenbeleid “ESF proof” te maken. Gelet op de problematiek en de doelgroep is het niet 
zo moeilijk een Europese subsidie op het hele project te krijgen. Voor de financiering van 
deelprojecten kan worden gekeken naar een subsidie voor 40+ wijken en mogelijk bijdragen 
van bv. het Oranjefonds. Een effectieve en creatieve inzet van middelen vergroot de kans op 
een succesvolle uitvoering van het beleid.  
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