Ban Yuda Otro (laten wij elkaar helpen)
Verdiepingsstudie Antilliaanse tienermoeders in
Dordrecht
De gemeente Dordrecht heeft het SGB gevraagd om een
verdiepingsstudie te verrichten naar de achtergronden
van Antilliaans tienermoederschap en het ondersteunings
aanbod voor Antilliaanse tienermoeders in Dordrecht. We
vatten de uitkomsten van deze studie hierna samen.
Ten behoeve van de verdiepingsstudie hebben we bestaande literatuur over (Antilliaanse) tienermoederschap
bestudeerd. Om het ondersteuningsaanbod in Dordrecht
in kaart te brengen is gebruik gemaakt van interviews met
uitvoerenden van betrokken instellingen, waar mogelijk
aangevuld met informatie uit jaarverslagen en project
evaluaties.

Dordrecht heeft tussen de 30 en 45 Antilliaanse
tienermoeders
Tienermoeders zijn meiden en jonge vrouwen die jonger
zijn dan 20 jaar op het moment van de geboorte van hun
kind. In 2006 zijn er in Nederland 1.859 kinderen geboren bij
tienermoeders, van wie 118 bij Antilliaanse tienermoeders.
In Dordrecht gaat het om 42 tienermoeders van wie er 10
van Antilliaanse herkomst zijn. De afgelopen jaren fluc
tueert dit aantal geboorten bij Antilliaanse tienermoeders
in Dordrecht tussen de 4 en 13 per jaar. Naar schatting heeft
Dordrecht tussen de 30 en 45 Antilliaanse tienermoeders
Van alle etnische groepen worden Antillianen relatief het
vaakst tienermoeder. Het aandeel tienermoederschappen is
beduidend hoger onder eerste generatie dan onder tweede
generatie migrantenmeiden. Dat geldt ook voor Antilliaanse 
meiden. Het hoge aandeel tienerzwangerschappen onder
Antillianen heeft dan ook voor een deel te maken met het
hoge aandeel eerste generatie Antilianen in Nederland. Ditzelfde beeld zien we in Dordrecht.

Kwetsbare meiden
Tienermoeders zijn kwetsbare meiden die veelal uit een problematische thuissituatie komen. Zij zijn opgegroeid in een
gebroken gezin, hebben problemen met hun opvoeder(s)
en/of krijgen te maken met huiselijk geweld. Ze hebben problemen op school en hun levens worden gekenmerkt door
een gebrek aan regie. Een laatste kenmerk is een beperkte
seksuele redzaamheid. In deze achtergronden is nauwelijks
verschil tussen autochtone en allochtone meiden; wél blijken ze bij allochtone meiden een versterkte rol te spelen.
Veel tienermoeders zijn blij met hun kindje en vinden het
leuk moeder te zijn. Er is een aantal factoren die de situatie voor tienermoeders lastig maken. Vaders zijn weinig
betrokken bij de opvoeding. De zorg voor hun kind is voor
tienermoeders zwaar. Hoewel veel tienermoeders aangeven
geen hulp of steun te willen bij de opvoeding van haar
kind, is deze steun er in de praktijk vaak nodig en krijgen 
tienermoeders deze steun vanuit familie of begeleid wonen.
Gezien hun jonge leeftijd vallen tienermoeders buiten de
standaard regelgeving en voorzieningen op het gebied van
kinderopvang, huisvesting en inkomen. Zo hebben minderjarige tienermoeders geen recht op een bijstandsuitkering
of basisbeurs, omdat hun ouders nog onderhoudsplichtig
zijn. Wanneer ze 18 zijn hebben ze wel recht op een uitkering, maar deze is relatief laag omdat de ouders financieel
verantwoordelijk blijven voor hun dochter tot ze 21 jaar is.
De meeste tienermoeders moeten rondkomen van weinig
geld; veel van hen hebben schulden.

Cultuurspecifieke factoren
Bij Antilliaanse meiden spelen daarnaast nog drie cultuurspecifieke factoren mee. De Antilliaanse cultuur is een
matriarchale cultuur waarin moederschap een bron van
status is. Antilliaanse meiden vinden het leuk moeder te
worden, hebben vergeleken met meiden uit andere etnische groepen een relatief jonge ideale leeftijd voor het
moederschap (18 tot 21 jaar)  en vinden tienermoederschap
normaler. Daarnaast past de wens om vader te worden in de

Antilliaanse macho jeugdcultuur en zijn Antilliaanse meiden
gevoelig voor de druk van hun vriendje aan deze wens te
voldoen. Ten slotte zijn Antilliaanse meiden meer en jonger
seksueel actief dan meiden uit andere etnische groepen terwijl zij hierin minder vaak de regie hebben.

Hulpverlening voor Antilliaanse tienermoeders
Antilliaanse tienermoeders hebben, net als tienermoeders
met een andere achtergrond, vooral behoefte aan een al
gemeen integraal ondersteunings- en hulpaanbod. Cultuur
specifieke hulpverlening is volgens verschillende onderzoeken
naar tienermoederschap niet nodig en door de tienermoeders
zelf niet gewenst. Er zijn echter signalen vanuit de hulpverlenende instellingen dat dit voor Antilliaanse tienermoeders in
Dordrecht niet helemaal opgaat. Daar lijkt een cultuurspecifieke benadering wél vruchten af te werpen.
In Dordrecht bestaat weinig specifieke hulpverlening voor
Antilliaanse tienermoeders. De geboden ondersteuning
maakt meestal onderdeel uit van de reguliere hulpverlening
waarbinnen in het kader van het gemeentelijke programma
‘Antilliaanse Dordtenaren doen mee’ extra middelen zijn
om Antilliaanse professionals aan te stellen of een speciaal
traject voor (Antilliaanse) tienermoeders te ontwikkelen. Op
dit moment is er sprake van een uitgebreid algemeen en integraal aanbod, waarbij intensief wordt samengewerkt tussen verschillende instellingen. Tot het hulpaanbod behoren 
hulpverlening door Fiom, Entree (intensieve, persoonlijke
begeleiding vanuit jeugdzorg), Route 23 (gericht op bestrijden jeugdwerkloosheid), tienermoedertraject van het
Da Vinci College in samenwerking met Route 23, de Foyer
(huisvesting van Woonbron met woonbegeleiding door
de Antillianen coaches van Trivium (voorheen Direkshon!),
financiering kinderopvang, schuldhulpverlening (niet specifiek op tienermoeders gericht) en Sentro di Mama (ontmoetingsplaats Antilliaanse moeders). De meeste voorzieningen
hebben een projectstatus en worden gefinancierd vanuit het
Antillianenprogramma.

Aandachtspunten voor hulpverlening aan Antilliaanse
tienermoeders in Dordrecht
Uit het onderzoek komen de volgende aandachtspunten
naar voren:

Antilliaanse Dordtenaren
doen mee!

• het Dordtse hulpverleningsaanbod is bij Antilliaanse
tienermoeders onvoldoende bekend,
• het is voor de algemene hulpverlening soms lastig
(Antilliaanse) tienermoeders te bereiken, omdat zij wantrouwend staan tegenover de hulpverlening,
• Antilliaanse tienermoeders die huisvesting nodig hebben
kunnen niet direct in de Foyer terecht,
• de projectstatus van voorzieningen,
• de onderlinge samenwerking die noodzakelijk is voor een
integraal hulpverleningsaanbod verloopt niet altijd optimaal,
• de reïntegratie van sommige wat oudere Antilliaanse
tienermoeders verloopt soms moeizaam,
• Antilliaanse moeders maken weinig gebruik van kinder
opvang,
• veel Antilliaanse tienermoeders hebben schulden; schuldsanering is pas mogelijk als er een oplossing is voor on
bemiddelbare schulden,
• hulpverleningsinstantie zijn van mening dat coaches
(Antilliaanse) tienermoeders belangrijke ondersteuning
kunnen bieden; er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
dit hulpverleningsaanbod.
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Meer Antilliaanse Dordtenaren vertrekken

Dordt-Centrum
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In 2006 hebben 317 Antillianen zich in Dordrecht gevestigd. In datzelfde jaar zijn er 385 Antillianen
vertrokken: een negatief
38%
migratiesaldo van 68 personen. Dit negatieve migratiesaldo zien we ook voor de totale Dordtse bevolking, maar verhoudingsDordt-Oost
gewijs is het negatieve saldo voor de Antilliaanse bevolking wat hoger (tabel 3). Ook voor het aandeel Antillianen dat zich in
2006 in Dordrecht vestigde geldt dat het met 7% relatief hoog is. Daarmee is de51%
migratie onder Antillianen over het geheel
genomen relatief hoger dan die onder de totale bevolking.

Aandeel Antilliaanse jongeren met een uitkering daalt spectaculair
De cijfers van uitkeringsgerechtigden over de periode 1/1/2004 – 1/1/2007 (figuur 3a) laten zien dat het aandeel Antilliaanse
jongeren met een WWB-uitkering spectaculair daalt van 15,4% in 2004 naar 2,1% in 2007. Deze daling verloopt abrupt, met
een breuk in 2005, waar het aandeel uitkeringsgerechtigden zakt van 12,1% naar 4,4%, om in 2006 nog verder te dalen. Ook
voor de totale Antilliaanse beroepsbevolking geldt dat het aandeel uitkeringsgerechtigden daalt, van 24,2% in 2004 naar
15,5% in 2007 (figuur 3b). Deze daling verloopt geleidelijk. Wél is het aandeel uitkeringsgerechtigden onder de Antilliaanse
Dordtenaren in 2007 nog veel hoger dan onder de totale Dordtse bevolking.1
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1 Van een groot aantal uitkeringsgerechtigden is de etniciteit niet bekend; we moeten deze cijfers daarom met enige voorzichtigheid interpreteren.
2 Deze cijfers betreffen het totale aantal Antilliaanse verdachten in Dordrecht.
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Op 1 januari 2007 wonen er ruim 3.100 Antillianen in Dordrecht, 2,6% van
de totale bevolking. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven (tabel 1). De helft van de Antillianen woont in Dordt-West (figuur
1). Verhoudingsgewijs is het aandeel Antillianen op de totale bevolking
in deze wijk ook het hoogst: ruim 5% tegenover rond de 2% in DordtCentrum en Dordt-Oost (tabel 2).

Criminaliteit blijft hoog, maar daalt licht
Als indicator voor criminaliteit wordt landelijk het aantal verdachten gehanteerd. Cijfers die door de politie voor de Antillianen
gemeenten op een rij zijn gezet, laten zien dat er in Dordrecht sprake is van een forse oververtegenwoordiging van Antilliaanse
verdachten. In 2006 is ruim één op de tien verdachten van 12 jaar en ouder van Antilliaanse herkomst. Sinds 2004 is er echter
wel sprake van een dalende trend (tabel 5).
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De Antilliaanse bevolking van Dordrecht is relatief jong: bijna de helft is jonger dan 24 jaar (figuur 2). Voor de totale Dordtse
bevolking geldt dat voor drie op de tien. Ruim vier op de tien Antillianen in Dordrecht leven in een éénoudergezin tegenover
ruim één op de tien van de totale Dordtse bevolking. Hiertegenover staat een veel lager aandeel Antilliaanse paren met en
zonder kinderen. Het aandeel alleenstaande Antillianen komt overeen met het aandeel alleenstaanden van de totale bevolking
(tabel 4).
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Vanuit het gemeentelijke programma ‘Antilliaanse Dordtenaren doen mee’ is aan het
SGB gevraagd om twee keer per jaar een factsheet uit te brengen. De factsheet bestaat uit twee delen: (1) cijfers (voor zover beschikbaar) over de bevolkingsontwikkeling, (jeugd)werkloosheid, vroegtijdig schoolverlaten en (jeugd)criminaliteit en (2)
resultaten van verdiepingsstudies. In deze eerste factsheet worden de belangrijkste
resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar ondersteuning van Antilliaanse tienermoeders in Dordrecht.
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