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Caribisch-Nederlandse berichten
14 maart 2012

In onze Caribisch-Nederlandse berichten informeren wij u over het 
werk van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN). In deze 
editie vindt u informatie over onder informatie over de beëindiging 
van de minderhedendialoog en de vaste rubrieken Nos Hendenan en 
Bon pa bo sa.  Natuurlijk eindigen we met de Caribisch-Nederlandse 
agenda. Niet vergeten, woensdag 14 maart, ’s middags de Jongeren 
Netwerkbijeenkomst “De toekomst gekleurd” en ’s avonds de BES-
dialoogbijeenkomst met de drie Gezaghebbers. 
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Carbisch-Nederlandse berichten verschijnt vier 
keer per jaar.

Voor meer info, zie ook de agenda van www.
ocan.nl. 

Tekst Marnix Arendshorst, eindredactie Chris 
Frans. 

Het bestuur van OCaN bestaat uit Glenn Helberg 
(voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter), 
Nurah Hammoud (secretaris), Chris Frans, 
Christine Alvarez, Ramona Pikeur, Marvelyne 
Wiels en Gerold van Elshuis (leden). Het bureau 
bestaat uit Marom Ayoubi (directeur), Marnix 
Arendshorst (senior beleidsmedewerker) en Ida 
Requena (administratief medewerkster). 

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
(OCaN) is de officiële gesprekspartner van 
de rijksoverheid inzake integratiethema’s van 
Caribische Nederlanders. OCaN participeert 
in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM, 
www.minderheden.org), voorgezeten door de 
minister voor Immigratie, Integratie en Asiel 
(II&I). 
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Uitnodiging BES-dialoogbijeenkomst

OCaN organiseert op woensdagavond 14 maart 2012 een BES-dialoogbijeenkomst met de 
Gezaghebbers lt. governor Gerald Berkel (Statia), lt. governor Jonathan Johnson (Saba), de 
nieuwe gezaghebber Lydia Emerencia (Bonaire) en de Bonairiaanse, Statiaanse en Sabaanse 
gemeenschap in Nederland, alsmede alle andere belangstellenden. 

Doel van de bijeenkomst is om de bestuurders van de BES-eilanden en de bewoners afkomstig 
van de BES uit Nederland - alsmede alle andere belangstellenden - in de gelegenheid te 
stellen om elkaar te informeren en raadplegen over de laatste sociaaleconomische en politieke 
ontwikkelingen op de Eilanden. Welke issues spelen er op de Eilanden, bijvoorbeeld met betrekking 
tot onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, veiligheid, ethische kwesties, taal/cultuur/identiteit, 
gelijke behandeling, milieu en economie? Hoe is de relatie met Nederland sinds ‘10-10-10’? Welke 
uitdagingen zien Bonaire, Statia en Saba voor de (nabije) toekomst? Welke rol kunnen de Bonairianen, 
Sabanen en Statianen in Nederland spelen ten behoeve van het welzijn van de Eilanden?

De bijeenkomst vindt plaats in Pier Scheveningen / Van der Valk restaurant (Willem Trompzaal), 
zie www.pier.nl. Met o.v.: vanaf Den Haag HS of CS plm. 20 minuten met tram 9, halte Kurhaus, 
vervolgens enkele minuten lopen (langs het Bilderberghotel); einde van de Pier. Met de auto, zie 
http://www.pier.nl/Routebeschrijving/. 

U bent van harte welkom de BES-dialoogbijeenkomst op de Pier te bezoeken!

Concept-programma

18.30h-19.15h inloop 
19.15h-19.30h opening en kennismaking   
   avondvoorzitter
19.30h-20.15h  inleidingen, gelegenheid tot 
   stellen van vragen
20.15h-20.30h pauze
20.30h-21.30h dialoog met de deelnemers
21.30h-22.30h netwerkborrel 

Gesproken talen: Engels, Papiaments en 
Nederlands. 
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Uitnodiging: LOM 
Jongerennetwerkbijeenkomst
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‘‘Blote voetendokters als brug tussen de hulpverlening 
en de migrantengezinnen”

Artikel

Maak de patiënt de belangrijkste ketenpartner 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin
De Antilliaan Tico Roozendaal is schoenmaker 
in Zoetermeer. Niet zomaar iemand. Hij is een 
vakman: in 2010 won de Meester schoenmaker 
goud bij een internationale vakwedstrijd in 
de categorie luxe schoenen repareren. Sinds 
jaren leert hij jongeren in de Zoetermeerse 
wijk Buytenweg het vak van schoenmaken. 
Achterin zijn schoemakerij mogen jongeren 
uit de wijk chillen en krijgen zij te eten en te 
drinken. Zo kan Tico iets doen aan het probleem 
van honger onder de jongeren die uit school 
komen. “Waarom lukt het hem wel de jeugd te 
bereiken en de professionals niet?”, vraagt Tico 
zich af. Volgens OCaN-voorzitter Glenn Helberg 
is het de hoogste tijd dat de hulpverlening 
gaat samenwerken met deze informele ‘blote 
voetendokters’. 

Dialoog
Tico was één van de deelnemers aan de 
dialoogbijeenkomst tussen het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Zoetermeer en 
sleutelfiguren uit de migrantengemeenschappen, 
op maandagavond 27 februari jl. in 
ontmoetingsruimte Palensteyn in Zoetermeer. 
Doel van de bijeenkomst was om het CJG en 
de sleutelfiguren dichterbij elkaar te brengen om 
de hulpverlening voor met name jongeren uit de 
migrantengezinnen beter te laten aansluiten op 
de behoeften.  

‘Ketenpartners’ CJG Zoetermeer
Projectmanager CJG Lison van de Beer van 
de gemeente Zoetermeer verzorgde een 
inleiding over het Centrum. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Zoetermeer kent de meeste 
zogeheten ‘ketenpartners’ van Nederland. Deze 
ketenpartners werken in het verzamelgebouw 
“Meerpunt” (www.meerpunt.nl) met elkaar 
samen onder  het principe: één gezin, één 
plan. De ketenpartners zijn bijvoorbeeld 
het consultatiebureau, maatschappelijke 
ondersteuning, adviespunt huiselijk geweld, 

bezoekvrouwen, scholen, jeugdzorg, kraamzorg 
en huisartsen. 

‘Mismatch’ tussen hulpaanbod en hulpvraag 
Het hulpaanbod in Zoetermeer is breed en 
indrukwekkend. In Zoetermeer werken 5.000 
professionals op één of andere manier met 
de jeugd. Hoeveel allochtonen tussen deze 
professionals zitten, is onbekend. Volgens 
de sleutelfiguren uit de migrantengroepen 
in Zoetermeer bestaat er een groot verschil 
tussen ‘papier en de praktijk’. Jongeren willen 
bijvoorbeeld niet naar het welzijnswerk, als 
zij daartoe worden aangespoord, zegt Tico 
Roozendaal. Zij zeggen dan: “Nee Tico, jij staat 
altijd voor ons klaar, anderen niet.” 

Volgens Giovanni Jonis is het belangrijk dat 
de hulpverlening werkt ná kantoortijden, als de 
jeugd geen zinvolle activiteiten hebben. Elvia de 
Haseth zegt dat er heel veel honger onder de 
gezinnen in Zoetermeer. “Honger is vaak een 
taboe. Als je bij gezinnen thuiskomt, is er vaak 
niet eens brood. Wel stapels ongeopende post. 
Kinderen moeten niettemin buiten presteren. 
Dat kan niet, als er geen ‘thuis’ is. Ik ken de 
mensen met problemen en de hulpverleners 
van de instanties die echt een hart hebben voor 
de mensen. Daarheen begeleid ik hen. Ook 
moeten activiteiten beter inspelen op gezinnen 
met weinig geld: een zomervakantiekamp voor 
kinderen moet je plannen als de mensen met 
geld – die de wegen kennen – op vakantie zijn, 
dus niet als de vakantie net begint of eindigt; 
anders zijn het de rijke kinderen die zich 
inschrijven en zitten ‘de bussen vol’. 

Karima zegt dat Marokkaanse vrouwen soms 
zó bang zijn om uitgelachen te worden voor hun 
problemen. Ook zijn ze bang voor bijvoorbeeld 
Kinderbescherming. Bij instanties als MOOI 
maatschappelijke ondersteuning gelden 
daarnaast nog eens lange procedures om hulp 
te krijgen. Vertrouwenspersonen als Tico moeten 
meer betrokken worden bij het Meerpunt. 
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Misschien moeten deze sleutelfiguren hiervoor 
getraind worden.” Glenn Helberg geeft aan dat 
je als patiënt soms de verkeerde dingen kunt 
zeggen bij de hulpverlening en dat je dáárom 
niet bij de juiste instantie, of voor de juiste hulp 
in aanmerking komt. 

Ouders laten hun jarige kinderen thuis: zij 
kunnen zich geen traktatie veroorloven
De kinderen moeten eerst te eten en te drinken 
hebben.”  Marco Sikkel van stichting Leergeld 
zegt: “Het gaat om armoede, armoede, armoede. 
Soms is de moeder alcoholist en heeft de vader 
nachtdienst. Zij zijn er niet voor hun kinderen. 
Kinderen willen echter meedoen: ze willen 
niet naar wijkcentra, ze willen naar de voetbal. 
Stichting Leergeld zorgt ervoor dat ouders wel 
bijvoorbeeld een traktatie voor hun jarige kind op 
school kunnen betalen. Nu is het zo dat zij hun 
kind thuislaten op zijn of haar verjaardag, omdat 
zij zich geen traktatie kunnen veroorloven.” Tico 
Roozendaal geeft aan dat bureau Jeugdzorg 
ook bang is voor de jongeren en dat zij daarom 
niet snel geholpen worden: “Ze zij bang om 
aangevallen te worden. Daarom laten zij die 
jongeren liever niet binnen.” 

Kantel de hulpverlening: formeel en informeel 
moeten gaan samenwerken
“Kinderen willen normaal zijn”, zo vat de 
avondvoorzitter Glenn Helberg samen. “Het 
begint met luisteren, vertrouwen geven en 

een houvast. Ga je een kind verwijzen naar 
een instantie? Dan weten deze kinderen niet 
of deze instantie te vertrouwen is. Het gaat nu 
om de dialoog tussen de formele en informele 
hulpverlening. Je moet mensen hebben die 
de mensen bereiken. Ik noem deze informele 
hulpverleners de blote voetendokters. Om 
samenwerking te realiseren moeten we de 
hulpverlening kantelen. Daarnaast moet het 
met hulpverlening duidelijk zijn voor mensen 
wat zij er precies aan hebben. De hulpverlening 
moet geen stress opleveren. De patiënt moet 
de belangrijkste ketenpartner worden van het 
CJG.”  

Een kort artikel van de bijeenkomst is 
tevens te lezen in de Amigoe van 29 februari 
2012, zie http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/
blote-voetendokters-als-brug-tussen-de-
hulpverlening-en-de-migrantengezinnen.html. 
Zie voor een kort verslag en een sfeerreportage 
de website van de Antilliaanse internetportal 
Nostisia: http://www.nostisia.com/nieuws-uit-
nederland/81-europe/5784-centrum-voor-
jeugd-en-gezin-ontmoet-vrijwilligers.html 
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Kwart niet-westerse kinderen onder de armoedegrens 

Artikel

Oproep OCaN aan Caribische Nederlanders: bereidt u voor op de 
toekomstige arbeidsmarkt.

Bijna een kwart van de niet-westerse kinderen 
(0-14 jaar) in Nederland leeft onder de 
armoedegrens, zo staat vermeld in het SCP 
Jaarrapport Integratie 2011, dat vandaag 
is verschenen. Dit geldt voor 19,4% van 
de Antilliaanse kinderen. Ook de armoede 
onder autochtoon-Nederlandse kinderen is 
onverminderd hoog*. Het Overlegorgaan 
Caribische Nederlanders (OCaN) maakt zich 
grote zorgen over de toekomst van de kinderen 
in Nederland, zeker nu de stapeling van 
bezuinigingen voor een belangrijk deel hen treft. 
De armoede- en sociale uitsluitingsproblematiek 
onder kinderen is een onaanvaardbaar probleem 
waar wij, de Nederlandse samenleving, zich 
voor moet schamen. We mogen hiervoor 
niet de kop in het zand steken. OCaN is 
van mening dat alle belanghebbenden in de 
samenleving in verbinding met de rijksoverheid 
en gemeenten zich actief moeten inzetten om 
de armoedeproblematiek onder (niet-westerse) 
kinderen tegen te gaan. 

Opleidingsniveau niet-westerse minderheden 
is verbeterd; ouderbetrokkenheid moet drop-
outproblematiek tegengaan
In het Jaarrapport Integratie 2011 worden 
gunstige en minder gunstige ontwikkelingen 
weergegeven. Het opleidingsniveau is hoger, 
hetgeen leidt tot optimisme. Niettemin hebben 
wij zorgen over het aantal drop-outs, met name 
onder Antilliaans-Nederlandse jongeren in het 
MBO. Het tegengaan van onderwijssegregatie 
en onder-advisering, het invoeren van cultuur 
sensitieve IQ-tests en het sterk vergroten van 
de ouderbetrokkenheid kunnen ons inziens een 
bijdrage leveren aan een vermindering van de 
schooluitval. 

Betere opleiding, maar geen daling 
werkloosheidsverschil en aandeel 
verdachten: spelen selectiemechanismen 

een rol?
Het SCP geeft verder aan dat de werkloosheid 
en criminaliteit onder niet-westerse migranten 
hoog is, ook nadat deze cijfers zijn gecorrigeerd 
voor demografische en sociaaleconomische 
factoren. Geen goede zaak. Het verbeterde 
opleidingsniveau heeft niet geleid tot een daling 
van het werkloosheidsverschil en het aandeel 
verdachten. Spelen selectiemechanismen een 
rol?

Werkloosheid: discriminatie bestrijden en 
actief arbeidsmarktbeleid; werkloosheid 
onder Antillianen stijgt het hardst
De werkloosheid onder Antillianen neemt het 
hardst toe en steeds vaker zijn zij te vinden aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt, zo zegt het 
SCP. Volgens het SCP heeft dit te maken met de 
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veranderde samenstelling van de Antilliaanse 
groep na de instroom van kansarme Antillianen 
in de laatste tien jaar. Volgens recente CBS-
cijfers is de werkloosheid onder Antilliaanse 
mannen gegroeid naar 20,6% (zie www.ocan.
nl). “Het aandeel werklozen onder laagopgeleide 
Antilliaanse Nederlanders (22%) is verontrustend 
hoog”, zegt het SCP in het Jaarrapport Integratie; 
“De ongunstige ontwikkeling bij de Antilliaanse 
Nederlanders heeft te maken met de instroom 
van kansarme migranten vanuit de Nederlandse 
Antillen sinds 1995”. 

Het structurele werkloosheidsverschil 
tussen etnische minderheden en autochtone 
Nederlanders kan voor een belangrijk deel 
verklaard worden uit rassendiscriminatie bij 
werkgevers en uitzendbureaus, zo hebben 
recente onderzoeken aangetoond*. Deze 
moet actief bestreden worden. De regering 
kan hiervoor bijvoorbeeld de nieuwe Inspectie 
SZW inzetten om controles uit te oefenen. 
OCaN ondersteunt de aanbeveling van de 
Europese Commissie* om ten aanzien van 
migranten een actief arbeidsmarktbeleid te 
voeren en bijzondere aandacht te besteden aan 
specifieke behoeften van kwetsbare groepen 
migranten. Werkgevers moeten juist nú gebruik 
maken van de deskundigheid, kwaliteit en 
motivatie van etnische minderheden: het is 
goed om te benadrukken in dit kader dat diverse 
onderzoeken van het SCP en de RWI hebben 
aangetoond dat niet-westerse migranten 
over een sterk arbeidsethos beschikken*. De 
overheid heeft hierbij een voorbeeldfunctie. 

Criminaliteit: pakkans vergroten en etnisch 
profileren tegengaan 
Met betrekking tot de verdachtenpercentages 
het volgende. Het aandeel van niet-westerse 
migranten - onder wie de Antilliaanse - in de 
criminaliteitsstatistieken is onacceptabel, om 
een aantal redenen: ten eerste, delinquenten 
dragen bij aan een onveilige samenleving 
en veel verdriet bij slachtoffers; ten tweede 
is OCaN verontrust over de toenemende 
praktijk van etnisch profileren door politie en 
justitie. Het WODC (Justitie) heeft al eerder 
aangegeven dat het selectief rechercheren 
onder bepaalde groepen minderheden – met 
name Marokkanen, Antillianen, Surinamers 

en Afrikanen - leidt tot hogere percentages 
verdachten onder deze groepen, hetgeen weer 
leidt tot méér focus op deze groepen door de 
politie en onderscheid in het jeugdstrafrecht. 
Het nieuwe Mensenrechteninstituut kan middels 
mensenrechteneducatie politie en justitie helpen 
deze praktijken te minimaliseren. Daarnaast 
moeten een vergroting van de pakkans, 
de aanpak van drugs- en wapenhandel, 
resocialisatie in detentie en de aanpak van 
de psychiatrische problematiek van jeugdige 
delinquenten een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van de criminaliteit en recidive. 
Het SCP pleit ervoor om specifieke interventies 
voor Antilliaanse en Marokkaanse mannen – 
mits effectief – te continueren, aangezien hier 
sprake is van een ‘hardnekkig en niet eenvoudig 
op te lossen probleem’. Zorgelijk is tevens 
het feit dat niet-westerse migranten vaker als 
slachtoffer met criminaliteit te maken krijgen dan 
autochtone Nederlanders en zich vaker onveilig 
voelen (SCP, 2011, p220-221 en p217). 

Niet-gewogen factoren spelen mogelijk een 
rol
Gecorrigeerd naar achtergrondkenmerken 
(sekse, leeftijd, huishoudinkomen, hoogst 
gevolgde opleiding en stedelijkheid) zouden 
niet-westerse jongeren minder vaak verdacht 
zijn van een strafbaar feit. “Als Turkse 
en ‘overig niet-westerse’ jongeren hun 
sociaaleconomische achterstand inlopen, dan 
is hun verdachtenpercentage nog maar een 
beetje hoger dan dat van autochtone jongeren.” 
Bij jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse afkomst blijft volgens het SCP een 
overgroot deel van het verdachtenpercentage 
onverklaard. Het SCP geeft aan dat zij niet alle 
achtergrondkenmerken in hun model hebben 
meegenomen, zoals gezinssamenstelling, 
schooluitval, achterstand van de woonbuurt, 
migratie- en groepsspecifieke factoren, 
identiteitscrisis en sociale binding; deze laatste 
factoren hebben ook een relatie met psychische 
gezondheidsproblemen. 

Het is goed mogelijk dat juist niet-gewogen 
factoren als een ontbrekende vader 
(gezinssamenstelling), een instabiele 
woonomgeving en ‘liminele’ kwetsbaarheid 
door migratie de psychische problemen en 
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delinquentie bij een deel van de groep mede 
verklaren. Onderzoek elders laat zien dat juist 
ook factoren als verwaarlozing, misbruik, geen 
liefde en geweld jegens het kind en deficiënte 
voeding op jonge leeftijd een rol spelen bij 
ontwikkeling en gedrag in de toekomst. Ons 
inziens is het van belang om juist nu jonge 
gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. 

‘Antilliaanse Nederlanders’
Het SCP schetst in zijn Jaarrapport 
Integratie de stand van zaken betreffende de 
141.000 Antilliaanse Nederlanders (42% is 
tweedegeneratie) op diverse terreinen. Wat 
betreft demografische ontwikkelingen (‘relatie 
integratie en verblijfsduur’), volgens het SCP 
zijn migranten van Antilliaans-Nederlandse 
herkomst relatief gezien het kortst in Nederland, 
vergeleken met andere minderheidsgroepen: 
40% kwam in de afgelopen tien jaar, van wie 
ruim de helft in de laatste vijf jaar (p159). 

In het rapport is aandacht voor bekende items: 
het hoge aandeel eenouderhuishoudens; een 
hoog percentage verdachten van criminaliteit, 
zowel bij de mannen als de vrouwen; de 
moeizame integratie van de kansarme 
Antillianen die 10 à 15 jaar geleden naar 
Nederland zijn gekomen; de kinderen van deze 
groep die het moeilijk hebben op de basisschool, 
zo laten de Citocijfers bijvoorbeeld zien; kleuters 
van Antilliaanse afkomst hebben de laagste 
rekenscores en scoren op taal nauwelijks 
beter dan Turkse leerlingen; veel Antilliaans-
Nederlandse leerlingen volgen het laagste 
niveau van het VMBO en het praktijkonderwijs; 
op de middelbare school en het MBO zijn zij de 
groep met het hoogste ‘uitvalrisico’. 

Positief is, dat de Antilliaans-Nederlandse groep 
het laagste percentage zittenblijvers telt en hoge 
slagingspercentages; en dat van de eerste-, 
maar vooral de tweedegeneratie Antilliaanse 
Nederlanders een relatief groot deel een HBO/
WO opleiding volgt. Het SCP concludeert: “De 
Antilliaanse groep lijkt meer dan andere groepen 
twee gezichten te hebben; met een deel gaat 
het relatief goed, maar een ander deel staat 
op forse achterstand en boekt maar langzaam 
vooruitgang.” De cijfers laten ons inziens in elk 
geval zien dat investeren in onderwijs op hele 

jonge leeftijd van belang is.  
Zie voor het SCP Jaarrapport Integratie 2011:   
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/
Publicaties_2012/Jaarrapport_integratie_2011. 

Naleven rechten van het kind; gelijkheid bij 
geboorte, vaderbetrokkenheid 
Kinderen van ouders die in armoede overleven, 
komen vaak door ontoereikende voeding al 
met ongelijke kansen op de wereld. Willen we 
echt iets doen aan de uitsluitingsproblematiek 
van komende generaties – ongeacht kleur of 
herkomst - in de toekomst, dan is OCaN van 
mening om in het vroegste stadium kinderen 
eerlijke kansen te bieden. Daarnaast moet het 
de vaders in Nederland veel meer mogelijk 
worden gemaakt om hun verantwoordelijkheid 
als opvoeder te nemen*. Betrokken vaders 
dragen bij aan gezonde kinderen. En daar 
hebben kinderen recht op. Het intensief naleven 
van de fundamentele en universele Rechten 
van het Kind is een deel van de oplossing van 
de uitsluitingsproblematiek.  

Oproep
OCaN doet een oproep aan alle Caribische 
Nederlanders om zich goed voor te bereiden 
op de toekomstige arbeidsmarkt, om zodoende 
de kans op werk – en daarmee een succesvolle 
integratie - te vergroten. Dit is ook in het grootste 
belang voor de toekomstige generaties. De Raad 
voor Werk en Inkomen (RWI) heeft onlangs een 
rapport opgesteld met daarin de toekomstige 
tekorten op de arbeidsmarkt, zoals in de 
metaalelektro, onderwijs, zorg en detailhandel, 
zie http://www.ocan.nl/Nieuws/tekorten-op-de-
arbeidsmarkt.html. Ook doet OCaN een oproep 
om gebruik te maken van de mogelijkheden om 
voor uw rechten op te komen: voor hulp en advies 
kunt u altijd terecht bij het Antidiscriminatiebureau 
in de buurt, zie: https://www.discriminatie.nl/
antidiscriminatiebureaus; jeugdigen kunnen ook 
terecht bij de kinder- en jongerenrechtswinkel, 
zie www.kinderrechtswinkel.nl.  

We doen tevens een oproep aan de (ei-)Landen 
in het Caribisch gebied om massief te investeren 
in de mensen in de achterstandswijken, zodat zij 
overal van waarde kunnen zijn in het Koninkrijk; 
met name moeten wij allen staan voor een veilige 
en gezonde ontwikkeling van onze kinderen. 
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Op de Koninkrijksconferentie van 15 december 
jongstleden hebben de Koninkrijkspartners 
afgesproken om aanvullende mogelijkheden 
van samenwerking uit te werken. Wellicht dat 
de Caribische Landen samen met de nieuwe 
minister voor Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies 
gezamenlijk kunnen inventariseren wat zij voor 
elkaar kunnen betekenen om allereerst kinderen 
in het Koninkrijk vrij te waren van armoede en 
misbruik.  

* Noten:
- SCP Jaarrapport Integratie 2011, p169. 
 In het SCP-rapport Kunnen alle kinderen 
 meedoen? (2009) werd al aangegeven 
 dat  Nederland 343.000 arme kinderen 
 (minder dan 120% van het sociaal 
 minimum) kent tussen de 5 en 18 jaar: 
 130.000 niet-westerse kinderen en 
 213.000 autochtone 
 kinderen. http://www.scp.nl/Publicaties/
 Alle_publicaties/Publicaties_2009/
 Kunnen_alle_kinderen_meedoen/
 Persbericht_Kunnen_alle_kinderen_
 meedoen.

-  Liever Mark dan Mohammed (SCP, 
 2010), De Klant is Koning (Loeters, VU, 
 2011). 

- http://www.europa-nu.nl/id/
 virc3mfx4pzw/com_2011_455_
 europese_agenda_voor_de

 - Uit de Armoede werken, SCP, 2010, p71-
 72. Zie ook RWI analyse Kansen 
 bekeken, 21 december 2010, http://
 rwi.nl/nl-NL/Datasources/News/2763/
 Arbeidspotentieel_krachtwijken_groter_
 dan_gedacht.  

- Het kraamverlof in Nederland is kort; 
 bij veel laagopgeleid werk is het niet 
 makkelijk om vrij te krijgen voor een 
 bezoek aan het consultatiebureau en 
 de Centra voor Jeugd en Gezin zijn vaak 
 alleen tijdens kantoortijden open. Ook is 
 het in Nederland mogelijk om een 
 vermelding ‘vader onbekend’ op de 
 geboorteakte te krijgen.
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B E L E I D 

Het kabinet wil af van de Wet Overleg 
Minderhedenbeleid (WOM). De intrekkingswet 
is vrijdag  3 maart 2012 besproken in de 
ministerraad; momenteel ligt het wetsvoorstel bij 
de Raad van State en in het loop van het jaar zal 
deze besproken worden in de Tweede Kamer, 
zo is de verwachting. 

De acht samenwerkingsverbanden van het 
Landelijk Overleg Minderheden (LOM) vrezen 
dat de afschaffing van de minderhedendialoog 
averechts zal werken: zij leidt ertoe dat de 
emancipatie van hun achterbannen juist wordt 
belemmerd in plaats van gestimuleerd. Ook is 
het straks niet meer mogelijk om in tijden van 
crises snel en adequaat maatschappelijke 
spanningen te kanaliseren. Geen slechte timing 
van het kabinet, nu dialoog zo belangrijk is en 
nu de samenleving in tweeën lijkt te splitsen 
langs etnische en sociaaleconomische lijnen. 
Volgens de LOM-samenwerkingsverbanden 
zijn migranten en de samenleving geholpen 
bij een gewaarborgde samenwerking tussen 
sleutelfiguren, algemene instanties en de 
rijksoverheid. 

De wet WOM (1997) bepaalt dat de minister 
overleg behoort te voeren over de 
beleidsvoornemens op het terrein van 

integratie. Hij doet dat in het Landelijk Overleg 
Minderheden (LOM) met representatieve 
samenwerkingsverbanden voor etnische 
minderheden. Doel is: het effectiever maken 
van het integratiebeleid.  

Naast overleg en belangenbehartiging zetten de 
acht LOM-samenwerkingsverbanden zich tevens 
actief in voor de inburgering en de emancipatie 
van hun achterbannen. Daarbij krijgen het 
bespreekbaar maken van ‘taboeonderwerpen’ 
prioriteit, zoals homo-emancipatie, de gelijke 
positie van de vrouw, vaderbetrokkenheid in 
de opvoeding, psychiatrische problematiek, 
radicalisering en eergerelateerd geweld. 
De LOM-samenwerkingsverbanden hebben 
daarnaast achter de schermen meegeholpen 
om spanningen in de samenleving te doen 
afnemen, bijvoorbeeld de oproep tot kalmte na 
de vertoning van de film Fitna, het initiatief voor 
de Stop the Violence beweging na de reeks 
schietincidenten waarbij Caribisch-Nederlandse 
jongeren waren betrokken en de interventies 
na ‘Culemborg’ en de rellen tussen Turkse en 
Koerdische jongeren. 

Deze aanpak van veelal vrijwilligers is vaak 
‘onzichtbaar’, maar wel zeer succesvol en 
stimulerend, zo blijkt ook uit een omvangrijk 
en onafhankelijk onderzoek dat vorig jaar in 

Afschaffing minderhedendialoog remt 
emancipatie
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opdracht van het ministerie is uitgevoerd. Het 
kabinet wil nu echter af van het wettelijke overleg, 
‘om vrij te zijn om – gratis - te overleggen met wie 
zij wil en omdat de samenleving is veranderd’. 
Echter, die vrijheid van overleg met eenieder 
kende het kabinet al. In deze tijd van het geloof 
in ‘verplichtingen en verboden’ is het daarnaast 
curieus waarom het verplichtende karakter van 
het minderhedenoverleg nu wordt afgeschaft. 

Het accent van het kabinetsbeleid ligt op het 
beperken van de instroom van kansarme 
migranten. Integreren wordt een eigen 
verantwoordelijkheid. Voor specifiek beleid 
is geen ruimte; vanaf nu moeten volgens 
het kabinet het onderwijs, de werkgevers en 
de hulpverlening de migranten binnen het 
algemeen beleid beter helpen. Dat is op zich 
prima, maar het probleem hierbij is volgens 
de LOM-samenwerkingsverbanden, dat deze 
instanties juist deze inzet jarenlang hebben 
laten liggen en daardoor geen expertise of 
een netwerk van ervaringsdeskundigen heeft 
opgebouwd. ‘Het algemeen beleid is voor wit 
en het specifieke beleid voor zwart’, leek het 
adagium te zijn. De oververtegenwoordiging 
in de gedwongen vormen van hulpverlening, 
de schooluitval en de werkloosheidscijfers zijn 
daarvan de consequenties. 

Juist de betrokkenheid en inzet van progressieve 
sleutelfiguren uit de minderheidsgroepen in 
het informele hulpcircuit heeft veel migranten 
doen slagen in de samenleving. Met het 
intrekken van kabinetssteun voor de LOM-
samenwerkingsverbanden – die een voorbeeld 
zijn voor hun achterbannen -  verliezen de 
rijksoverheid en de samenleving een uniek 
netwerk en unieke expertise waar zij een beroep 
op kan doen bij het aanjagen van emancipatie en 
participatie van migranten. De Tweede Kamer 

heeft het kabinet middels een motie reeds verzocht 
om borging van expertise en netwerk van de 
LOM-samenwerkingsverbanden; zolang deze 
borging er niet is, kan wat ons betreft de Wet niet 
ingetrokken worden. Wil het kabinet ‘maatwerk 
bieden binnen het reguliere beleid’? Dan moet 
volgens de LOM-samenwerkingsverbanden een 
intensieve samenwerking tussen sleutelfiguren 
en organisaties van minderheden, algemene 
instanties en rijksoverheid gewaarborgd worden. 
Dat levert het meest op voor de migrant, de 
samenleving en de schatkist. 

L O M - s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n 
representatief 
Het is nog maar de vraag of de toekomstige 
gesprekspartners van de rijksoverheid 
representatief zijn voor hun achterban. Dat is wél 
het geval met de acht samenwerkingsverbanden 
van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). 
Om toegelaten te worden tot het LOM moeten 
de samenwerkingsverbanden voor etnische 
minderheden representatief zijn voor hun 
achterban. De achterban moet zich herkennen 
in het werk van de organisatie. Eens in de vier 
jaar vindt een representativiteitstoets plaats. 
De laatste werd gehouden in het voorjaar 
van 2011. OCaN voldeed aan de criteria van 
representativiteit. De onderzoekers van bureau 
Van der Bunt zeggen met betrekking tot OCaN 
onder meer: “Het is evident dat de herkenbaarheid 
van OCaN voor de achterban en daarmee de 
representativiteit van OCaN de afgelopen jaren 
sterk toegenomen is.” Volgens de onderzoekers 
is de ‘ervaren individuele representativiteit” 
maar liefst 82%. Binnenkort publiceert OCaN 
het representativiteitsonderzoek van OCaN 
en het overkoepelende rapport van de acht 
samenwerkingsverbanden.  

Minister Leers met de OCaN-delegatie: Germine Heuvel, 
Marom Ayoubi en Marnix Arendshorst.
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Rijkswet Personenverkeer
Momenteel is nog niet bekend wanneer 
de regering komt met een voorstel tot een 
toelatingsregeling – en mogelijk een verwijdering 
– van Caribische Nederlanders, ook wel de 
Rijkswet personenverkeer genoemd. 
Dit voorstel was reeds aangekondigd door het 
vorige kabinet Balkenende lV en ook het huidige 
kabinet heeft dit voorstel opgenomen in zijn 
regeer- en gedoogakkoord. 

Curaçao - als Land in het Koninkrijk – heeft 
ingestemd om deel te nemen aan een 
gezamenlijke werkgroep om het interlandelijk 
verkeer te bespreken. Dat was afgesproken 
op de Koninkrijksconferentie van 14 december 
jongstleden. Dat is normaal aangezien “het 
toezicht op de algemene regelen betreffende 
de toelating en uitzetting van Nederlanders” 
een aangelegenheid van het Koninkrijk is, 
zo regelt het Statuut, zie het artikel 3, lid f: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/
geldigheidsdatum_12-01-2012. 

Deelname aan de werkgroep betekent geenszins 
dat Curaçao zal instemmen met een toelating- 
of terugstuurregeling van Curaçaoënaars tot/
van het grondgebied van Nederland, dat heeft 
de Curaçaose regering al meerdere malen 
aangegeven het afgelopen anderhalve jaar. Dat 
de Curaçaose Landsverordening Toelating en 
Uitzetting (LTU) ‘het principiële uitgangspunt’, 
daarmee bedoelt premier Schotte mogelijk dat 
zij van plan is geen wijziging aan te brengen in 
de eigen regeling (deze stamt uit 1966, tevens 
tot stand gekomen in Koninkrijksverband).  

De discussie rondom toelating en uitzetting 
speelt al sinds de jaren zeventig en eigenlijk al 
daarvoor. Alle pogingen hiertoe zijn gestrand, 
onder andere naar aanleiding van adviezen van 
de Raad van State. Het is meer te beschouwen 
als een druk- of dreigmiddel van Nederland 
richting Curaçao om toch meer haast te maken 
met sociaaleconomische verbeteringen, opdat 
migratie van kansarme Curaçaoënaars naar 
Nederland geen noodzaak per sé meer is; keer 
op keer is namelijk gebleken dat een toelatings- 
en terugstuurregeling op juridische, politieke 
en praktische bezwaren stuit. OCaN heeft 
geregeld adviezen over dit thema opgesteld, 

in samenwerking met – of met adviezen van 
– professoren en deskundigen als De Waart, 
Besselink,  (2000, 2006/2007) en overleg 
gevoerd met de minister over dit gevoelige 
thema. 

In 2005 organiseerde OCaN zelfs een 
manifestatie op ‘t Plein in Den Haag en bood samen 
met de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap 
een petitie aan de Tweede Kamerfractie. 
Premier Ys en andere prominenten spraken. 
De manifestatie trok veel media-aandacht; de 
ritmes van de Haagse Antilliaanse brassband 
The Legendairs maakte een ‘torentjesoverleg’ 
tussen Balkenende en Ys bijna onmogelijk. 

De achterliggende problematiek van de 
discussie rondom de toelating is de moeizame 
integratie van kansarme Curaçaose jongeren 
en gezinnen in de grote steden. Curaçao 
kan een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de sociaaleconomische situatie en het 
onderwijs op het eiland, waardoor Curaçaose 
burgers succesvoller kunnen zijn in het gehele 
Koninkrijk. Zij kan hiertoe voorstellen doen in de 
interlandelijke werkgroep.

Zo gauw er een concept-wetsvoorstel ligt, dan 
zal OCaN een overleg aanvragen bij de minister 
voor II&A, Gert Leers, omdat onze achterban 
belanghebbende is (ihkv de ‘zorgvuldige 
belangenafweging’). Het wetsvoorstel kan 
OCaN tevens laten toetsen door professoren of 
instanties als het OSJI; een advies zal OCaN 
hierover uitbrengen aan de Raad van State en 
de Tweede Kamer. Op dit moment is de regering 
van Curaçao aan zet. Er zijn geen aanwijzingen 
dat zij een ander standpunt in zal nemen dan 
dat zij eerder heeft gedaan, te weten tegen het 
inperken van het personenverkeer. 
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Op 30 januari en 6 februari 2012 vonden 
marathonsessies plaats in de Tweede Kamer 
over diverse BES-aangelegenheden. De 
ministers van EL&I, VWS, SZW, I&M, FIN (30 jan.) 
en OCW, II&A, BZK en V&J (6 feb.) spraken met 
de Kamercommissie Koninkrijksrelaties. In deze 
Kamercommissie nemen zitting Bosman (VVD), 
Recourt en Van Dam (PvdA), Lucassen (PVV), 
Van Raak (SP), Van Bochove (CDA), Hachchi 
(D66), Van Gent (GroenLinks) en Ortega-Martijn 
(ChristenUnie). Welke toezeggingen hebben 
de ministers en/of staatssecretarissen zoal 
gedaan? Hieronder een globaal overzicht.

Minister Verhagen en staatssecretaris 
Bleeker van EL&I: “Investeringsfonds BES 
tegen lage rente”
Minister Maxime Verhagen en staatssecretaris 
Henk Bleeker van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie (EL&I) zullen de Kamer informeren 
over de mogelijkheid van een investeringsfonds 
tegen lage rente op de BES-eilanden. Verder 
zal de Minister zijn collega-minister van I&M 
verzoeken de Kamer vóóraf te informeren over 
een eventuele vergunningverlening aan NuStar 
op Sint Eustatius met betrekking tot diens 
uitbreidingsplannen op Statia. Bleeker zal de 
Kamer een natuurbeleidsplan voor de BES-
eilanden voor de zomer sturen naar de Kamer.

Minister Schippers van VWS: “Samenwerking 
ziekenhuizen”
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) zal de Kamer informeren 
over de kosten en baten van samenwerking 
tussen ziekenhuis binnen het Caribische deel 
van het Koninkrijk en de inschakeling van 
ziekenhuizen elders in de regio. Ook zal zij de 
mogelijkheid bespreken van het stationeren 
van een helikopter, uitgerust met medische 
noodapparatuur op Sint Maarten ten behoeve 
van Saba en Sint-Eustatius.  Tevens zal de 
minister de Kamer informeren hoe zij de dengue 
wil aanpakken op met name Bonaire en of zij 
een nieuw bevolkingsonderzoek zal houden.

Minister Kamp van SZW: “Analyse harde 
kern armoede”
Minister Kamp van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) – oud rijkscommissaris 
van de BES-eilanden – heeft toegezegd aan de 
Kamer welke budgetten van de verschillende 
ministeries beschikbaar zijn voor de BES-
eilanden en of het mogelijk en zinvol is deze 
budgetten  ‘ontschot’ aan de eilanden beschikbaar 
te stellen. Verder zal Kamp een analyse van de 
“harde kern” armoede op de BES-eilanden en 
de problematiek van buitenschoolse opvang 
voor de zomer naar de Kamer sturen.   

Staatssecretaris Atsma van I&M: 
“Vergunningverlening NuStar op Statia”
Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur 
en Milieu (I&M) zal de Kamer in het voorjaar 
informeren over de voortgang van de 
vergunningverlening aan NuSTar op Statia, 
inclusief de invulling van de specifieke 
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris 
voor vergunningen waarvoor hij verantwoordelijk 
is, over de verschillen op dit vlak tussen de 
huidige regelgeving en VROM-BES-wetgeving 
en over de consequenties van deze verschillen. 
Daarnaast zal hij aangeven wat het percentage 
van de oppervlakte van NuStar op Statia is na 
de uitbreiding.

BES-aangelegenheden: Tweede Kamer 
vraagt actieve inzet kabinet voor Bonaire, 

Statia en Saba
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Staatssecretaris Weekers van Financiën: 
“Draagkrachtonderzoek BES-eilanden. 
Specifieke aandacht ouderen”
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën 
heeft de Kamer toegezegd om voor 1 mei 
2012 de resultaten te presteren van een 
draagkrachtonderzoek op de BES-eilanden die 
momenteel plaatsvindt. Daarbij wordt specifiek 
aandacht besteed aan de inkomenspositie van 
ouderen. Verder zal hij de Kamer informeren 
over het nultarief voor de transportkosten van 
eerste levensbehoeften van eiland naar eiland, 
alsmede een nadere invulling geven met 
betrekking tot het internationale uitgangspunt 
om belastingen op goederen alleen op de 
eindbestemming te heffen, met name voor wat 
betreft Sint Maarten en Curaçao. Weekers wil 
tevens de dubbele belasting op de BES-eilanden 
zo veel en zo snel mogelijk opheffen. Tenslotte zal 
de staatssecretaris van Financiën zich inzetten 
opdat de BES-eilanden kunnen profiteren van 
externe financieringsmogelijkheden, met name 
in Europees verband.

Minister Van Bijsterveldt van OC&W: 
“Kwijtschelding studiefinanciering BES-
studenten die terug willen om te werken”
Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (OC&W) zal 
voor de zomer de Kamer informeren over het 
onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie over 
het niveau van de scholen op de BES-eilanden, 
alsmede het schoolverzuim. Zij zal verder 
ingaan op de mogelijkheid van kwijtschelding 
van studiefinanciering indien BES-studenten 
willen terugkeren naar de BES-eilanden om 
daar te werken, bijvoorbeeld in het onderwijs.

Minister Leers van II&A: “Wederkerigheid bij 
interlandelijk verkeer personen, inclusief de 
BES”
Minister Gert Leers voor Immigratie en Asiel 
heeft toegezegd dat hij de precieze aantallen 
verblijfsaanvragen op de BES-eilanden uiterlijk 

10 februari 2012 schriftelijk aan de Kamer zal doen 
toekomen. Verder gaat binnenkort de werkgroep 
interlandelijk verkeer personen en goederen aan 
de slag. Besluitvorming vindt plaats tijdens de 
komende Koninkrijksconferentie. Binnen één of 
twee weken na deze conferentie zal de Kamer 
over de uitkomsten geïnformeerd worden door 
de minister. In de onderhandelingen hierover 
zal het punt van de wederkerigheid worden 
meegenomen. Inclusief BES-eilanden. De 
minister zegt tenslotte toe, de mogelijke rol van 
de RCN bij de visumverlening met de minister 
van Buitenlandse Zaken te bespreken en de 
Kamer samen met deze minister hierover voor 
1 juli 2012 te infomeren.

Minister Spies van BZK: “Coördinatie van 
werkzaamheden ministeries voor de BES”
Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties zal ingaan op het vraagstuk 
van de coördinatie van de werkzaamheden 
van de verschillende Nederlandse ministeries 
ten behoeve van de BES-eilanden en op de 
mogelijkheden en de inzet dienaangaande van 
de Rijksvertegenwoordiger BES. Verder zal zij 
aangeven hoeveel rijksambtenaren werkzaam 
zijn voor de BES-eilanden.

Minister Opstelten en staatssecretaris 
Teeven van V&J: “Aanpak jeugdcriminaliteit 
BES-eilanden”
In het najaar zullen minister Ivo Opstelten en 
staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid 
en Justitie (V&J) de Kamer informeren 
over de verbeteringen in de aanpak van de 
jeugdcriminaliteit op de BES-eilanden, alsmede 
op de criminaliteitssituatie op de BES-eilanden. 
Hij zal hij ingaan op de mogelijkheden van 
verbetering van de communicatie van de politie 
met de lokale bevolking.

De toezeggingen zijn na te lezen op de zeer 
informatieve website van de Rijksdienst 
Caribisch Nederland, www.rijksdienstcn.com.
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College Financieel Toezicht BES: 
“Capaciteitsgebrek eilanden”

De Minister van BZK neemt sinds 10-10-10 
de formele beslissing tot goedkeuring van de 
begroting van de drie Openbare Lichamen 
Bonaire, Statia en Saba (BES). Het College 
Financieel Toezicht BES (CfT) adviseert de 
bestuurscolleges van de BES en de minister van 
BZK en houdt toezicht op het dagelijks beheer 
door de bestuurscolleges. De Wet Financieel 
Toezicht BES (Wet FinBES) vormt de basis voor 
de uitoefening van het financieel toezicht door 
het Cft.

In zijn halfjaarlijkse rapportage (april-december 
2011) schrijft de Cft BES: “In zijn transitie naar een 
openbaar lichaam en het vormgeven van deze 
nieuwe positie in het Nederlandse staatsbestel 
gaat met vallen en opstaan. Het opzetten van 
een nieuwe organisatorische structuur kost tijd, 
net als het verbeteren van het begrotingsproces 
en het financieel beheer. Dit terwijl alle eilanden, 
maar vooral de twee bovenwindse, te kampen 
hebben met een kwantitatief en kwalitatief 
capaciteitsgebrek.” (…) 

Volgens het Cft zijn de begrotingen van Bonaire 
(49 miljoen dollar), Statia (12,4 miljoen dollar) 
en Saba (7,3 miljoen dollar) substantieel kleiner 
dan vorig jaar, omdat het niet langer mogelijk 
is een tekort te hebben, maar ook vanwege 
het feit dat Nederland een groot aantal taken 
heeft overgenomen (waaronder veiligheid, 
gezondheidszorg, onderstandverlening en 
onderwijs): deze bedragen zijn uit de begroting 

gelicht. Een deel van de inkomsten gaat daarom 
ook naar Nederland. 

“Het capaciteitsgebrek baart het Cft grote zorgen. 
De afdeling Financiën op met name de kleine 
eilanden bestaat slechts uit enkele personen 
die hun handen vol hebben aan de dagelijkse 
werkzaamheden en daardoor niet toekomen aan 
de verbeterpunten van het financieel beheer.” 
Na vier jaar toezicht signaleert het Cft dat er over 
de afgelopen periode over het algemeen weinig 
vooruitgang is geboekt door met name Statia 
en Saba. De vele veranderingen moeten door 
slechts enkele personen worden doorgevoerd; 
een zekere ‘verandermoeheid’ lijkt te zijn 
ingetreden. Niettemin zijn sinds de start van het 
staatkundig vernieuwingsproces al veel stappen 
gezet, zo besluit het Cft. 

De halfjaarrapportage van het Cft is te lezen op 
http://www.cft.an/adviezen-en-rapportages. 

In de Cft BES neemt namens de drie eilanden zitting de heer 
Theodore Pandt. In het verleden was Pandt gezaghebber van 
de drie Bovenwindse eilanden.
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 Impressie van OCaN 
het jaar 2011

Waar heeft OCaN zich in 2011 mee beziggehouden? Het jaar begon als een grote 
schok en een groot verlies: directeur Irene Gumbs, jarenlang het boegbeeld van 
de organisatie, overleed op 4 januari op kantoor. De jaarlijkse netwerkbijeenkomst 
van OCaN in het voorjaar stond in het teken van Irene. Hieronder treft u een foto-
impressie van 2011. Onder meer: de Provinciale Statenverkiezingen, viering 25 
jaar Landelijk Overleg Minderheden (LOM), deelname aan Gay Canal Parade 
met een Caribisch-Nederlandse boot, het Onderwijscongres ‘Education and 
Talents are the future’ en de Dutch Caribbean Young Professionals Gala-Award.

‘Hommage aan Irene Gumbs’. Gemaakt door haar vriendin Elvia 
de Haseth, naar aanleiding van haar plotselinge overlijden op het 
OCaN-kantoor op 4 januari 2011.
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De Caribisch-Nederlandse avond over de 
Provinciale Staten verkiezingen (28 feb. 2011) 
stond onder leiding van OCaN voorzitter Glenn 
Helberg.  De Caribisch-Nederlandse kandidaten 
waren Jack Rasmijn, Cynthia Ortega, Alex 
de Graaf en Leo Kamperveen.  Mr. Martijn 
Linnartz geeft een kort college: “Voor geldige 
PS-verkiezingen had een grondwetswijziging in 
gang gezet moeten worden.” Het publiek luistert 
aandacht. Links Sidney Kock (Arubahuis), op de 
voorgrond producente en radio/TV host Goriaka 
Maal.
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OCaN BES-middag. Cynthia Ortega-Martijn op de foto met ‘BESsers’ in Nederland: Eddy Anthony, 
Piërrina Anthony, Elba Mercera, Chris Frans, Roos Pourier, Eugene Engelhart, Gilliane Smith, 
Xiomara Balentina en Adeline Jones.

Glenn Helberg bij de boekprestatie Slagschaduwen. Midden auteur Colet van der Ven, rechts Tania 
Kross Foto: Paco Nunez, www.maneboke.com. Foto links: OCaN met een stand op Arubadag in het 
kader van 25 jaar Status Aparte (18 maart 2011).  Verder gaf de OCaN-voorzitter diverse lezingen, 
onder andere voor het NICIS over ‘criminaliteit onder Antillianen’, voor de expertmeeting Focus op 
vaders op 10 maart 2011 in Amsterdam-Zuidoost (NoLimit).

Viering van 25 jaar Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en zijn voorloper Landelijke Advies- en 
Overlegstructuur (LAO). De DG van de Minister Frequin spreekt namens de Minister voor Integratie 
Donner.
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OCaN netwerkbijeenkomst op 24 maart 2011 in Dek22 Rotterdam. Optreden werden verzorgd door 
de Statiaanse zangeres Shirma Rouse, de Curaçaose dichter Quincy Jones (Family Connection) en 
de Arubaanse jazzmuzikant Delbert Bernabella. Zij gaven allen een ode aan Irene. Foto’s, gemaakt 
door Hella Matroos, van de netwerkbijeenkomst zijn te zien op http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/
fotos-ocan-netwerkbijeenkomst.html.

OCaN maakt kennis met de gevolmachtigde minister van Curaçao, Sheldry Osepa (foto links). 
Tijdens Dia di Korsou is OCaN aanwezig. Op de foto Edwin Abath (gevmin van Aruba), Sheldry 
Osepa (gevmin van Curaçao), Thom de Graaf (burgemeester van Nijmegen) en OCaN-directrice 
Marom Ayoubi. 
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OCaN nam in maart 2011 deel aan een hoorzitting in de Tweede Kamer over arbeidsmarktdiscriminatie 
(foto: Kamerlid en woordvoerder SZW Kaya-Köser, zie voor de position paper www.ocan.nl).

OCaN participeerde in de zomer tijdens een overleg met de Amsterdamse wethouder Andree 
van Es over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Amsterdam-Curaçao.  Daarbij heeft OCaN 
aangegeven diverse thema’s van belang te vinden, zoals seksuele opvoeding, vaderbetrokkenheid, 
de Nederlandse taal voor bursalen, het vergroten van de pakkans van daders van ‘atrako’s’, 
een verbetering van de voogdijregeling (driemaandelijkse controles) en het tegengaan van de 
woonproblematiek door middel van het vergemakkelijken van inschrijving bij Woningnet. Tijdens 
een Expertmeeting over kinderrechten van Defence for Children in mei 2011 heeft OCaN ook gepleit 
voor het effectueren van een kinderrecht: het recht te weten wie je vader is. OCaN verscheen verder 
diverse malen in de media, onder andere op 23 april 2011 bij het programma ZOZ van wijlen Anil 
Ramdas; besproken werd het thema de afkomst van de dader”.  Het programma is terug te zien op 
http://weblogs.vpro.nl/zoz/ (Aflevering 29). 

De radio uitzending Casa Luna (foto rechts) bekroonde het interview met Glenn Helberg als één van 
de beste van het jaar, zie ook http://casaluna.ncrv.nl/nieuwsblogs/beluister-glenn-helberg-antillen-
1920-mei-2011. 

De zaal was uitverkocht. Op de jubileumbijeenkomst kwamen ruim 250 bezoekers. Ida Requena is 
sinds vele jaren administratief medewerkster op het OCaN bureau.
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Walter Palm is de architect van de Wet Overleg 
Minderhedenbeleid (1997).  Hier op de foto met 
OCaN-voorzitter Glenn Helberg.

De commissies van OCaN adviseren het bestuur. Foto: jongerencommissie.
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Core business van OCaN is het overleg met de minister voor integratie over zijn beleidsvoornemens. 
Thema’s die in 2011 aan de orde zijn gekomen waren onder meer het Nederlanderschap, de 
inburgering en de ‘herijking dialoogvorm integratiebeleid’. Verslagen zijn te lezen op www.ocan.nl.  
OCaN sprak tevens met diverse Kamerleden over het integratiebeleid, zoals met André Bosman 
(VVD) en Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie).

Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) viert 
jaarlijks VN Vrouwendag in samenwerking met 
NVR en FNV Vrouwen. 3 maart 2011, Culturalis, 
Den Haag.

In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen organiseren de LOM-samenwerkingsverbanden 
een debatavond. Caribisch-Nederlandse deelneemster is Cynthia Ortega-Martijn, ‘stemduwer’ in de 
provincie Zuid-Holland voor de ChristenUnie.
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Op 6 augustus 2012 nam – onder leiding 
van OCaN - voor het eerst in de historie een 
Caribisch-Nederlandse boot deel aan de 
Amsterdamse Gay Canal Parade.

Het werk van een overlegorgaan bestaat uit 
veel vergaderen, informeren en adviseren. 
Linksboven de OCaN-heidag; rechtsboven de 
OCaN seniorencommissie bijeen; linksonder 
OCaN op een bijeenkomst met de Curacaose 
Raad van Advies, het Curacaohuis en MAAPP.
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Foto links: OCaN-congres over onderwijs op 19 november 2011. Foto rechts: OCaN draait de film 
Boys of Summer in NoLimit in Amsterdam Zuidoost tijdens de Nationale Sportweek in april 2011. 

Pearls of the Dutch Caribbean Young 
Professionals Gala-Awards, 3 december 2011. 
Foto’s: http://wakmi.com/site/fotos/feesten/
young-professionals/?nggpage=6. 
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Enkele Caribisch-Nederlandse 
hoogtepunten in 2011

Enkele opmerkelijke gebeurtenissen in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap in het Koninkrijk, 
v.l.n.r.: 

1. het Oranje honkbalteam – met driekwart Caribisch-Nederlandse spelers – wordt op 15 oktober 
 2011 in Panama voor het eerst wereldkampioen door Cuba in de finale te verslaan met 2-1. 
2. Jandino breekt door met het typetje Yudeska. Op youtube haalt hij met de Dinoshow meer 
 dan een half miljoen hits. 
3. Een primeur in het Caribisch gebied: minister Constancia opent op 13 september 2011 het 
 Pink House, voor seksuele diversiteit  op Curaçao, gerund door door Fundashon Orguyo 
 Kòrsou (FOKO). 
4. Vanaf 2013 is het mogelijk om een ruimtereis te maken vanaf Curaçao! De voorbereidingen 
 van Curaçao Space Experience waren in 2011 in volle gang. 
5. Aruba organiseert de Green Aruba Conference op in oktober 2011. Keynote spreker is prins 
 Willlem-Alexander. 
6. De Arubaanse Little League honkballers worden voor het eerst in de geschiedenis Caribisch 
 kampioen en plaatsten zich voor de World Series Little League. Zij doorbraken daarmee de 
 hegemonie van hun leeftijdsgenoten (9-12 jaar) van Curaçao. Foto van de finale tegen 
 gastland Virgin Islands. 
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Nos hende... Our people
Most Outstanding Woman 2012: 
Maria Carmen Hellmund-Boom

Maria Carmen Hellmund-Boom, beter bekend 
als Shon Chechi, heeft ‘postuum’ de award 
van Outstanding Woman 2012 gewonnen. 
Shon Chechi was geboren op Bonaire in 
1898 en overleed in 1961. De erkenning werd 
uitgedeeld tijdens de viering van de 9e jaarlijkse 
Vrouwenconferentie op Curacao “About Women 
and Influence”. Shon Chechi is nog steeds een 
rolmodel voor elke professionele vrouw. In haar 
tijd was zij prominent lid van de Democratische 
Partij op Bonaire, lid van de Eilandsraad van 
Bonaire, gedeputeerde en gezaghebber. Haar 
positie opende de weg voor veel vrouwen 
met een publieke functie op de Nederlands-

Caribische eilanden. Haar kleinzoon Paul de Windt, die haar had genomineerd, heeft de prijs – een 
elegante ‘high heel shoe’ gemaakt door Gala Martinus – in ontvangst genomen (bron: Bright Ideas 
and Services).

John Leerdam terug in de Tweede Kamer

Foto: John Leerdam en Mark Rutte. Foto: Radio Nederland 
Wereldomroep (www.caribiana.nl.).

De Curaçaose politicus en theatermaker John 
Leerdam (1961) is tijdelijk terug in de Tweede 
Kamer. Hij vervangt tot medio mei Sharon Dijksma 
die met zwangerschapsverlof is. Van 2003 tot 
en met 2010 was de PvdA-er reeds lid van de 
Tweede Kamer. In deze periode lanceerde hij 
onder meer zijn ‘Plan Leerdam’ voor Antilliaanse 
jongeren (zie hieronder). Leerdam, geboren op 
Curaçao, zoon van een Surinaamse vader en 
een moeder uit Saint-Kitts, geniet ook vooral 
bekendheid als theatermaker en filmregisseur. 
Hij produceerde onder meer Gritu di un Pueblo, 

BijlmerSoul2000, De tranen van Den Uyl, Geblinddoekte verhalen, Amandla, Changá, Claus! en 
Hoe duur was de suiker?. John Leerdam is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

John, PABIEN! We zijn zeer blij met je nieuwe benoeming tot parlementariër! Onze steun heb je. 
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Marlon Reina én Juan Walter bij laatste drie 
Connecting Differences Award!

Zowel Marlon Reina als Juan Walter behoren tot 
de laatste drie kanshebbers voor de Connecting 
Differences Award. Zij kregen de meeste 
stemmen van de in totaal 35 kandidaten. De 
derde genomineerde kandidate is Joke Ellekamp 
uit Rotterdam. 

De Connecting Differences Award is voor een persoon die zich aan de hand van concrete activiteiten 
inzet om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij groepen waar dit gevoelig ligt, zoals bij 
etnische en religieuze groepen. De Connecting Differences Award is bedoeld om deze persoon in 
het zonnetje te zetten, te waarderen en te eren voor de gedane arbeid en te inspireren om hiermee 
verder te gaan.

De jury maakt de winnaar bekend op een feestelijke receptie op woensdag 14 maart 2012 van 
17.00h tot 20.00h in jongerencentrum Argan, Overtoom 141, Amsterdam. 
Meer info, zie: http://connectingdifferences.nl/connecting-differences-award/ 
Marlon en Juan, PABIEN! Nos ta hopi orguyoso di bosnan! 

Marlon Reina en Juan Walter. Foto Juan: RNW.
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Statiaan Victor Sams internationaal bekende 
Djembé speler

Victor Sams is Statiaan en een internationaal 
bekende Djembé speler. Victor heeft een 
passie voor Caribische muziek met Afrikaans 
ritme. “Deze ritmische muziek werd door streng 
gelovige mensen gezien als duivels; een begrip 
dat werd opgelegd aan de slaven vanwege 
de rituelen die zij gebruikten bij het vereren 
van de Goden waarin zij geloofden, “  zo staat 
vermeld op zijn website.  Victor’s idolen zijn 
de Statiaanse ritmische meesters PeterJohn 
Lijfrock (keteldrum) en Teddy Redan (bandjo). 
“Luister niet naar de muziek, maar naar de 
beat,” is zijn devies voor westerlingen. 

Victor reisde veel in West-Afrika en organiseerde 
een groot djembé concert met djembé meester 
Famoudou Konate uit Guinee. Hij heeft een 
aantal jaren lesgegeven op muziekscholen 
in Noord-Holland en heeft een getuigschrift  
behaald in deskundigheidsbevorderingsdocent 
wereldmuziek. Victor Sam organiseert 
momenteel workshops voor scholen en 
bedrijven binnen en buiten Nederland van 
Afrikaanse muziek, zang en dans.  Sam heeft 
een educatief-cultureel project uitgevoerd op 
scholen in Sint Eustatius en andere eilanden. 

Sam wants te revive Statia’s cultural music!”, zo is te lezen in Statia News,  zie http://statianews.
com/?p=1. Voor meer informatie, ga naar Sam’s website:  
http://www.djembeland.nl/sams-reggaeband/?sg={3754C3E7-65AA-44F3-958B-C340B7257F40}, 
of bel 06-411.83.021. Victor, we zijn ontzettend trots op je!  

Gezinscoach Joyce Kwidama zorgt voor een 
‘oversteek’

Joyce Kwidama van stichting Kakiña (www.
kakina.nl) en Etica Training en Advies (www.
etica.nl) helpt Caribisch-Nederlandse gezinnen 
met meervoudige problemen met het project De 
Oversteek. Het project wordt gefinancierd door 
ZonMw en ondersteund door OCaN. Joyce is ook 
actief als empowermenttrainster van mannen. 
Onlangs gaven zij een succesvolle cursus aan 
een mannengroep in Amsterdam-Zuidoost. 
ZonMw heeft Joyce’s project uitgeroepen tot 
één van de succesvolle voorbeeldprojecten. 
Joyce, hopi pabien!



30

Nieuws van de LOM-
samenwerkingsverbanden

LOM-swv’n willen publicatie discriminerende 
uitzendbureaus en werkgevers

Uit onderzoeken van de VU blijkt dat 76% van de 
uitzendbureaus een discriminatieverzoek van 
de werkgever inwilligen. Reden voor de LOM-
samenwerkingsverbanden om een spoedoverleg 
aan te vragen met de staatssecretaris van 
SZW, Paul de Krom (VVD). In het gesprek 
op 19 januari jongstleden, samen met de 
uitzendbranche, gaf De Krom echter aan geen 
rol te zien voor de rijksoverheid in het bestrijden 
van discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens 
de bewindsman is dat ‘een verantwoordelijkheid 
van de werknemer en werkgever’. Terwijl de 
uitzendbranche discriminatie wil bestrijden 
middels een ‘anti-discriminatiecode’ in de 
Stichting Normering Arbeid (SNA) en het 
inzetten van ‘mystery guests’, vinden de LOM-
samenwerkingsverbanden het publiceren van 
een name and shame lijst van discriminerende 
uitzendbureaus en werkgevers effectiever. 
Daarnaast moet de nieuwe Inspectie SZW een 
rol krijgen in de aanpak van discriminerende 
uitzendbureaus en werkgevers, zoals zij ook 
de aanpak van malafide uitzendbureaus als 

speerpunt hebben. Namens OCaN nam senior 
beleidsmedewerker Marnix Arendshorst deel 
aan het overleg.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer 
over ‘discriminatie van uitzendbureaus’ 
op 25 januari 2012 noemde de VVD de 
uitkomsten van het onderzoek ‘schokkend’ 
en eiste weldegelijk maatregelen van de 
staatssecretaris. Roy Khemradj (directeur 
Surinaams Inspraakorgaan), die namens de 
LOM-swvn deelnam aan de hoorzitting, bracht 
naar voren dat de rijksoverheid niet voor zijn 
verantwoordelijkheid mag weglopen. 
Voor een verslag over het overleg met De Krom, 
zie http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/geen-
rol-voor-overheid-bij-aanpak-discriminatie-
uitzendbureaus.html. Voor een verslag over de 
hoorzitting in de Tweede Kamer, zie http://www.
ocan.nl/OCan-Nieuws/intercedente-reageert-
op-discriminatieverzoek-dat-is-geen-rare-
vraag-we-horen-het-zo-vaak.html. 

LOM-swv’n: “Recht op gezinsleven is recht op 
gezinshereniging”

De LOM-samenwerkingsverbanden hechten grote waarde aan de Europese Richtlijn 
Gezinshereniging, juist omdat deze het recht op gezinsleven veiligstelt door van alle staten te eisen 
dat zij dit recht dienen te respecteren door aan gezinshereniging geen onredelijke belemmeringen 
in de weg te leggen.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 9 februari 2012 heeft Habib El Kaddouri namens 
de LOM-swvn aangegeven dat een startkwalificatie-eis niet past binnen het recht op gezinsleven. 
Een artikel over de hoorzitting is te lezen op http://www.nu.nl/politiek/2736943/startkwalificatie-
voorwaarde-migrant.html . De LOM-standpuntennotitie over Groenboek Gezinshereniging kunt u 
downloaden via http://www.ocan.nl/Nieuws/recht-op-gezinsleven-is-recht-op-gezinshereniging.
html. 
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Yamada na Séniòrnan Hulandes Karibense: 
Protestá kontra e redukshon di e komplemento di 

bo AIO riba bo AOW! 
Yamada na tur séniòrnan Hulandes Karibense ku 
ta risibí huntu ku nan AOW (Penshun di Behes) 
un komplemento di AIO (un Komplemento riba 
e Fasilidat di Entrada) di SVB, pa protestá 
seka SVB (Banko di Seguro Soshal) kontra e 
redukson di e AIO entrante 1 di yanὓari 2012. 

Entrante yanὓari 2012 personanan di 
sesentisinku aña pa’riba ku ta risibí un pago di 
AIO (komplemento di ònderstant) lo haña un 
redukshon riba nan pago di AIO. 

E redukshon aki ta konsistí di dos parti: 
a) un  rebaho komo konsekuensha di e 
anulashon di e redukshon di impuesto dòbel 
den e Lèi di Trabou i Onderstant (WWB);         
b) un rebaho komo konsekuensha di e 
ekspirashon di e MKOB ( Kompensashon di e    
Poder Atkisitivo di e Kontribuyentenan Mayor ) 
pa personanan ku tin un AIO;  e kompensashon 
aki di € 33,65 pa luna ta ser konsiderá entrante 1 
di yanὓari 2012 komo ‘entrada’ pa e AIO i p’esei 
e AIO lo ser rebahá ku € 33,65 pa luna.    
      
Tur esaki ta nifiká un empeoramentu enorme 
den entrada. Den 2012 un persona soltero ku un 
komplemento di AIO ta haña un rebaho total di 
€440.-. I un pareha ku tin tur dos  un komplemento 
di AIO alrededor di €840.-. Entrante 2013 e AIO 
lo sigui baha paulatinamente.   

Diskriminashon 
E medidanan aki ta konsekuensha di un lèi nobo 
ku a ser aprobá den Eerste Kamer den desèmber 
2011 ku un mayoria mínima: CDA, VVD, PVV 
i SGP a vota pro. Tin mas o ménos   40.000 
séniòrnan ku ta risibí un pago di AIO (alrededor 
di 1.050 di desendensia Hulandes Karibense), 
90% di nan ta migrantenan mayor di edat. Sigun 

BON PA BO SA! GOOD TO 
KNOW!

e mankomunidatnan di LOM (Deliberashon 
Nashonal di Gruponan Minoritario) ta trata p’esei 
den e lèi aki di diskriminashon klásiko i indirekto: 
un distinshon ta ser hasí indirektamente na 
desendensia di e kobradó di ònderstant.  

Karta modelo
Nos ta hasi un yamada na tur séniòrnan Hulandes 
Karibense ku ta risibí un komplemento di AIO 
pa protestá mas pronto ku ta posibel kontra e 
rebaho di e AIO na SVB, e instansha ku ta paga 
e AIO. Por hasi uso di e karta modelo anekso.
Despues lo bo risibí un karta di SVB komo 
reakshon riba bo protesta. Den e karta SVB ta 
rechasá bo protesta. Despues abo ta na bὓrt 
atrobe pa apelá kontra e desishon aki. E or’ei 
bo tin di buska un abogado.       

Nos ta konsehábo di kurason pa protestá i 
apelá, pasombra solamente personanan ku a 
protestá i apelá individualmente, lo haña nan 
sen bèk  si e sentensia di e hues ta positivo. 
E mankomunidatnan di LOM ta buska huntu ku 
FNV (Federashon di Sindikalismo Hulandes) 
posibilidatnan pa kubri e gastunan hurídiko di e 
proseduranan di apelashon. No ta sigur si esaki 
lo surti efekto.
Algun mankomunidatnan di LOM tin e idea 
di entregá un keho kontra gobièrnu tokante 
diskriminashon seka e Komishon di Tratu Igual 
(CGB).

Lanta pa bo derechi i kontra diskriminashon!         

De modelbrief in het Nederlands is te vinden 
op http://www.ocan.nl/Bekijk-eigenschappen/
Extra-Files/141-Model-bezwaarbrief-tegen-
korting-AIO.html 
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MBO’er? Bereken je kans op werk op www.
kansopwerk.nl! 

De internetsite www.kansopwerk.nl maakt kansen op werk in het mbo zichtbaar. Samen met www.
kansopstage.nl biedt deze site informatie die je helpt bij de loopbaanplanning en pleidingskeuze. 
Op de website kans op werk kun je zien wat de kans op werk is als je bent afgestudeerd als je nu 
met de opleiding begint. De website is afkomstig van Colo, de samenwerkende kenniscentra voor 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

Wilt u weten in welke sectoren Caribische Nederlanders werkzaam zijn? Kijk dan op: 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80362NED&D1=0-3&D2=0-5&D3=0-
6,l&D4=0&D5=0&D6=27&D7=a&VW=T

Blik op Werk
Blik op Werk is het kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven 
lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en 
werk verkrijgen. Blik op Werk gebruikt daarvoor het Blik op Werk 
Keurmerk en het concept van de Work Ability Index. Bij Blik op Werk 
vindt u informatie over re-integratiebedrijven, arbodienstverleners, 
loopbaancoaches, outplacementbedrijven, opleidingsinstituten en 
over het juiste gebruik van de Work Ability Index.  Zie ook www.
blikopwerk.nl.

Klachten woningcorporatie
In veel gemeenten bestaat een Klachtencommissie Woningcorporaties. Huurders, medehuurders, 
woningzoekenden, ex- huurders en instanties kunnen een klacht indienen bij dezeKlachtencommissie 
Woningcorporaties. De onafhankelijke commissie neemt de klacht in behandeling en brengt 
advies uit aan het bestuur van de woningcorporatie. Het bestuur of de directeur / bestuurder van 
de corporatie beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klacht. U kunt pas een klacht bij de 
klachtencommissie indienen als in eerste instantie de betrokken werknemer en in tweede instantie 
het afdelingshoofd of de directeur van de corporatie uw klacht naar uw mening niet goed heeft 
opgepakt. U moet uw klacht zo goed mogelijk motiveren en het moet duidelijk zijn dat uw belangen 
zijn geschaad. 
U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de commissie door een klachtenformulier in te vullen 
en op te sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie Woningcorporaties. Mocht de zaak 
naar uw mening nog steeds niet bevredigend zijn opgelost, dan kunt u natuurlijk altijd juridische 
hulp inroepen voor het eventueel ondernemen van verdere stappen.Maak gebruik van uw recht! 
(informatie afkomstig van de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o., zie http://www.
klachtencommissiewoningcorporaties.nl/. 
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Tekorten op de arbeidsmarkt
Ben je van plan een opleiding te volgen? Volg 
dan je hart én je verstand. De Raad voor Werk 
en Inkomen (RWI) heeft een rapport opgesteld 
waarbij onder meer de toekomstige tekorten op 
de arbeidsmarkt worden weergegeven.

In Tabel 13 (p32-36) staan de overschotten 
en de tekorten bij 20 sectoren genoemd. We 
noemen hier enkele sectoren waarbinnen bij 
enkele beroepen tekorten zullen ontstaan de 
komende jaren:

1. Metaalelektro en metaalnijverheid: 
Metaalberoepen: operators, werktuigbouwkundig 
service- en onderhoudsmedewerker, 
werkvoorbereider/tekenaar. Groeiende vraag 
in functiegroepen Ontwerpen, Automatisering, 
Werkvoorbereiding en calculatie en 
Kwaliteitscontrole.

2. Procesindustrie, Voedings- en 
genotmiddelenindustrie: MBO proces, AOT- en 
laboratoriumtechniek. Kansen voor operator A, 
B en C. Grotere vraag naar HBO-opgeleiden 
verwacht. Op WO-niveau blijvend grote vraag 
naar procestechnologen en materiaalkundigen. 
Goede perspectieven voor laboranten vanaf 
MBO-3.

7. Zakelijke dienstverlening (excl. 
Schoonmaakbranche en uitzendwezen): 
woningbouwcorporaties, beveiliging, ICT, 
uiterlijke verzorging: Terugkeer van tekorten 
wordt verwacht in beveiligingsbranche. Voor 
2014 verwacht ROA grote tekorten bij het 
politiekaderpersoneel. In de ICT komen er de 
komende jaren 2.000 banen jaarlijks bij.

3. 
D e t a i l h a n d e l : 
Vanaf 2014: grote 
knelpunten voor 
goed en bekwaam 
winkelpersoneel 
(vooral verkopers, 
winkeliers).

8. Schoonmaak: Op middellange termijn 
tekorten voor met name specialistische 
schoonmaakberoepen.

9. Onderwijs: Primair onderwijs: vanaf 2017 
(was 2014) worden tekorten verwacht van 
docenten en schoolleiders (wel grote regionale 
verschillen!). Voortgezet onderwijs: tussen 2012 
en 2018 worden tekorten verwacht met een piek 
in 2016 met 3000 fte onvervulde vraag.

10. Zorg en Welzijn: MBO Gezondheidszorg 
(met name MBO-3 en 4), HBO Paramedisch, 
WO Medisch. Vooral tekorten aan specialistische 
verpleegkundige beroepen op hogere niveaus 
(OK en IC verpleegkundigen).

Het Hoofdlijnenrapport Sectorale 
arbeidsmarktinformatie. Overschotten 
en tekorten, Kansen en mogelijkheden 
(dec. 2011) is te downloaden via http://rwi.
n l /n l -NL/Datasources/News/3080/RWI_
brengt_tekorten_en_overschotten_op_de_
arbeidsmarkt_in_beeld.
Informatie per sector is te lezen op: http://www.
rwi.nl/sectorinformatie. 

4. Groothandel: commercieel medewerkers 
buitendienst.

5. Horeca, catering en verblijfsrecreatie: Koks 
(vooral MBO 3niveau) en gastheren/vrouwen.

6. Vervoer, opslag en communicatie: 
Postbezorger, buschauffeur lijndienst, lader/
losser, conducteur, stuurman/matroos 
binnenvaart, declarant, lichtmatroos. Ook veel 
vraag naar magazijnmedewerkers, taxi- en 
heftruckchauffeurs.

Ellen Rosina, 
onderwijzeres

Ray Valks, beveiliger (links)
Randy Cicilia, politie (boven)

Tico Roozendaal, schoenmaker
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Bon bini Ramona Pikeur, Marvelyne Wiels en 
Gerold van Elshuis!

NIEUWS VAN OCaN

Masha danki Milly Kock, Calvin Corion en Solange Quandus!

Het OCaN-bestuur mag zich verheugen in drie nieuwe bestuursleden: Ramona Pikeur, Marvelyne 
Wiels en Gerold van Elshuis. Ramona is Managing Director bij Aradia ICT; Marvelyne Wiels is 
Head of Operational Support bij een bekende bank; en Gerold van Elshuis is jarenlang werkzaam 
geweest bij de gemeente Rotterdam, onder meer als sectorhoofd Participatie Beleid en Aansturing 
in deelgemeente Feijenoord. In de volgende Caribisch-Nederlandse berichten stellen zij zich voor! 

Secretaris Milly Kock en penningmeester Calvin Corion hebben afscheid genomen van het 
bestuurslidmaatschap; hun zittingstermijn zat er op. Ook het contract van beleidsmedewerker 
Solange Quandus eindigde van rechtswege; vanwege de afbouw van de subsidie dit jaar en het 
komend jaar kunnen de LOM-samenwerkingsverbanden helaas niet meer medewerkers in vaste 
dienst te nemen. Wij bedanken Milly, Calvin en Solange voor hun geweldige werk dat zij hebben 
verricht voor de Caribisch-Nederlandse gemeenschap. Masha danki mes! We hopen dat jullie in 
een andere hoedanigheid betrokken blijven bij OCaN en het welzijn van de Caribisch-Nederlandse 
gemeenschap.  
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Gregory Haft loopt 
stage bij OCaN

De 27 jarige Gregory Haft, woonachtig in 
Eindhoven, studeert rechten aan de Fontys 
Hogeschool. Momenteel loopt hij stage bij 
OCaN. Gregory doet een scriptieonderzoek 
naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een 
‘meer dwingende vorm van vaderregistratie’. 
In 2009 nam de Tweede Kamer – onder 
leiding van ChristenUnie en op aandringen 
van OCaN – een motie aan over een meer 
dwingende vaderregistratie. http://www.ocan.
nl/Koninkrijksberichten/qafstammingsonrustq-
van-kind-voorkomen-met-een-vaderschapswet.
html. Kinderen hebben immers het recht te 
weten wie zijn of haar biologische vader is. 
Weten wie je vader is kan afstammingsonrust 
helpen voorkómen. 

Een ‘vaderschapswet’, waarbij onder meer 
‘vader onbekend’ onmogelijk wordt gemaakt, 
kan dat recht mogelijk effectueren. Daarnaast 
kan een vaderschapswet een einde maken aan 
sekseongelijkheid: momenteel maakt de wet het 
namelijk mogelijk om ‘vader onbekend’ op de 
geboorteakte te zetten, maar ‘moeder onbekend’ 
niet. Gregory is zelf vader van een zoon. Zijn 
passie is muziek, voetbal en boksen. Gregory, 
we wensen je veel succes met dit belangrijke 
onderzoek!
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Caribisch-Nederlandse 
agenda:

ma. 12- vr. 16 maart  BES-week. Gezaghebbers, Eilandssecretarissen en Gedeputeerden 
    Financiën in Nederland.  

wo. 14 maart   LOM-jongerennetewerkbijeenkomst “De toekomst ingekleurd”,  theater 
    Culturalis, Den Haag, 16.00h-18.30h, www.culturalis.nl, www.
    minderheden.org.  

wo. 14 maart   BES dialoogbijeenkomst met Gezaghebbers, Pier Scheveningen, 
    18.30h-22.30h. 

wo. 14 maart   Connecting Differences Award, jongerencentrum Argan, Amsterdam. 
    Genomineerde o.a. Marlon Reina en Juan Walter, www.
    connectingdifferences.nl. 

wo. 14 - za. 24 maart Boekenweek, www.boekenweek.nl. 

do. 15 maart   Workshop voor ondernemers en sollicitanten, Amalia Arrindell, www.
    atenc.nl, Purmerend. 

do. 15 maart   Tweede Kameroverleggen over Voortgezet Onderwijs (OC&W) 
    10.00h-13.00h en Emancipatiebeleid (OC&W), 15.30h-17.00h. 

vr. 16/za. 17 maart  Nationale Carrièrebeurs, RAI Amsterdam, www.carrierebeurs.nl. 

zo. 18 maart   Arubadag

wo. 21    maart Tweede Kameroverleggen over Adoptie (V&J), 14.00h-17.00h en 
    over maatschappelijke opvang / vrouwenopvang / zwerfjongeren (VWS), 
    14.00h-16.00h. 

do. 22 maart   Tweede Kameroverleggen over Armoede en Schuldenbeleid (SZW), 
    Primair Onderwijs (OC&W) en Integratie (II&A). 

zo. 25 maart   Arubadagviering, De Broodjesfabriek, Rijswijk (11.00h-18.00h). http://
    arubadagviering.nl/ 

di. 27 maart   Bijeenkomst met Mike Eman, Muiderkerk Amsterdam, inloop 19.15h. 
    Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN), www.antilliaansnetwerk.nl. 

wo. 28 maart   Tweede Kameroverleg over criminele jeugdgroepen (V&J), 
    15.30h-18.30h. 

wo. 28 maart   OCaN expertmeeting over seniorenproblematiek (o.v.). 

do. 29 maart   Tweede Kameroverleg over Politieonderwerpen (V&J) 15.00h-18.00h.
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do. 29-za. 31 maart  Durable Energy Conference, Curaçao, zie http://energiakonsiente.com/ 

zo. 1 april   Herdenking grote havenopstand Curaçao, 1922.

di.  3 april   LOM-overleg met minister Leers over wetswijziging inburgering, 
    10.00h-11.00h. Deelname OCaN. 

do. 4 april   Tweede Kameroverleg over MBO (OC&W), 10.00-13.00h. 

do. 5 april   Expertmeeting over problematiek Antilliaanse scholieren in het 
    speciaal onderwijs op Het Bolwerk, Middelburg. Deelname OCaN. 

ma. 9 april   SEU Oogstfeest – Grupo Antaru, 2e Paasdag. 

di. 10 april   Bijeenkomst LOM-commissie Werk en Inkomen. 

wo. 11 april   CJG-dialoogbijeenkomst in Den Helder (o.v.). 

wo. 11 april   Tweede Kameroverleggen over Ouderbetrokkenheid op school (OC&W), 
    10.00h-13.00h en Mensenrechtenbeleid (BuZa), 14.00h-17.00h.  

do. 12 april   Overleg OCaN met minister Spies (BZK).  

di. 17- do. 19 april  Week van de Ondernemer, www.weekvandeondernemer.nl. 

zo. 20 – vr. 27 april  Nationale Sportweek, www.nationalesportweek.nl. 

zo. 20 april   Herdenking ‘Rotterdam-Chinezen’, 1942, zie ook http://www.   
    nationaalmonumentcuracao.com/kolebraberde/ 

zo. 29 april   Kosecha Dankviering in Tilburg. 

ma. 30 april   Koninginnedag.

vr. 4 mei   Dodenherdenking.

za. 5 mei   Bevrijdingsdag.  

vr. 11 – za. 12 mei  Diversity Works, Jaarbeurs Utrecht, www.diversityworks.nl. 

di. 15 mei   VN Internationale 
    Dag van het Gezin, 
    zie ook http://social.
    un.org/index/Family.
    aspx. 

do. 17 – zo. 20 mei  Flinx Recruitment 
    Expo Dutch-
    Caribbean, 
    Rotterdam, http://
    flinx.biz/. Deelname 
    OCaN.
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za. 26 mei   Dia di Rincon na Hulanda, Bosvreugd, Tilburg (let op: niet op 30 april, 
    maar op 26 mei!).   

wo. 30 mei   Herdenking Trinta di Mei 1969. 

do. 31 mei   Congres over Ouderschap, Reehorst, Amersfoort, www.ringroep.nl/
    C1212 

vr. 1 juni   4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, www.nji.nl. 

do. 14 juni   ZonMw Slotcongres Diversiteit in het Jeugdbeleid en Vrijwillige Inzet, 
    Den Bosch, zie www.zonmw.nl.  Mmv. Glenn Helberg. 

zo. 24 juni   Fiesta di San Juan y Dera Gai.  Nos Baranca, Tilburg. 


