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Hallo Hannie, Anneke, 
Hierbij een eerste reactie van ons op de concept nota Antillianen beleid: 
  
-Opvallend is dat los van de objectieve gegevens CBS en De deelnemende Antillianen gemeenten wij nog steeds niet goed in staat 
zijn om de omvang van de doelgroep op straat/overlast gevenden, te specificeren. 
- Eigenlijk is het te gek van woorden dat de deelname in de verschillende trajecten,voorzieningen niet goed te kwantificeren zijn 
- De opbrengst van ieders inspanningen cq concrete resultaten nog steeds niet goed kunnen worden benoemd 
- het vinden en binden van de niet geregistreerde hang en/of overlast gevende jongeren, of wel de opbrengst van de inzet van het 
straathoekwerk Antillianen niet of nauwelijks is terug te vinden  
- ook de al eerder afgesproken opbrengst en beschrijving van de methodiek van werken in het straathoekwerk Antillianen door de 
reclassering naar ons inziens nog niet voorhanden is 
- trajecten richting scholing en werk, mist een kwantificering en resultaat omschrijving als WNK gebruikt maakt van de Helderse 
Voorzieningen ? 
- Voor het succesvol vinden, binden en de sluitende aanpak zijn veelal verschillende instellingen en instanties betrokken die 
toegankelijk moeten zijn voor de Antilliaanse risico jongeren in kwestie. Voor de uitvoering  zijn professionals nodig in de eerste lijn 
met de benodigde competenties, inclusief een stevige culturele bagage, hoeveel van die mensen hebben wij eigenlijk in Den Helder, 
de Antilliaanse straathoekwerker bij de Reclassering is nog steeds vacant en de tweede is niet te vinden en te werven! Welke acties 
worden hier dan op ondernomen? 
- dat heeft ook alles te maken met de beoogde keten samenwerking in de praktijk, 
de praktijk is blijkbaar weerbarstig en nog voor verbetering vatbaar, ook in het VH! 
- De voorzieningen van tweede kans, geïntegreerd onderdak bieden, schuld hulpverlening, onder bewind stelling  en intensieve 
begeleiding is nog steeds een groot gemis. 
- Hierdoor gouden tijden voor de zgn (illegale)huisjesmelkers. 
- - de inbreng en de rol van de lokale Antilliaanse gemeenschappen zoals bv kerken etc is niet benoemd, ook wordt niet uitgelegd op 
welke wijze deze inbreng wordt vorm gegeven. 
- ook de deelname en de resultaten van de Antillianen aan de door Parlan(jeugdzorg) ondernomen acties zijn volslagen onduidelijk? 
- zoals wordt beweerd, en ik onderschrijf dat, kunnen moeders/vrouwen een belangrijke rol spelen richting ook tieners/jongeren, 
welke en hoe dan? 
- in hoeverre zijn de algemene instellingen  die open staan voor deze doelgroep qua cultuur en risico gedrag in het algemeen 
toegerust  om een blijvende en een grotere aandeel te leveren in de aanpak van deze doelgroep ? 
- wat is ons beleid bij weigerenden geen uitkerings afhankelijke, cq op andere wijze van inkomens verwervende doelgroep leden ? 
- als blijkbaar alle gezinnen zowat door een deeltijdwerkster(gezinsbegeleiding) wordt bereikt, wat is daar dan van de consequentie 
? Hoe van roepende in de woestijn, te komen tot een breder dragende verantwoordelijkheid van de daarvoor geëquipeerde 
instellingen ? 
- in hoeverre zijn risico jongeren die niet of nauwelijks in beel te krijgen zijn en niet te motiveren om hulp of begeleiding te 
accepteren en de positieve binding met de samenleving te versterken te helpen met een positieve talenten aanpak. 
- ook een versterkte inzet in de nazorg van Antilliaanse gedetineerden behoeft verbetering. 
- zo stil of aan ontstaan er allerlei positieve aktiviteiten van en door Antilliaanse jongeren( muziek/drum groepen, Bunker muziek 
studio), op welke wijze kunnen wij dat versterken? 
- via vermoedelijk slimme woonruimte verdeling lijkt het dat Antillianen meer gespreid worden in de stad. Binnen de LInie huisvest 
in korte tijd meer mensen uit deze doelgroep, de problemen lijkt zich dus te verdunnen, maar leidt dat dan ook tot kruisbestuiving in 
buurten en het centrum ? Heeft deze spreiding ook geleidt tot een vorm van aanpassing door zowel de witte  als de Antilliaanse 
doelgroep ? Is leefstijl ontwikkeling een gewenste ontwikkeling voor deze doelgroep ?  
- - in hoeverre is er draagvlak onder de Antilliaanse gemeenschap betrokken voor dit Plan ? 
  
Onzer kritische vragen dienen ter ondersteuning en onderbouwing van deze nieuwe aanpak, mogelijk leidt het tot nog betere 
aanscherping van het beleid. 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Cees Pieterse 
Wijkmanager Stad binnen de Linie/ J'Dorp 
Den Helder 
tel: 0223-678855 
06-22903990 
E-mail:cpieterse@denhelder.nl  
 
>>> Hannie Oskam 16-3-2010 10:11 >>> 
Beste mensen, 



  
Voor de vergadering van de adviescommissie MO volgende week donderdag hierbij vast een tweetal notities: 
- Concept-nota Antillianenbeleid (waarop graag uw commentaar); 
- concept-plan van aanpak maatschappelijke opvang G4 tweede fase (met veel interessante informatie, ook voor onze regio, ter 
kennisname en inspiratie). 
  
Agenda volgt later deze week. 
  
Groeten, Hannie Oskam 


