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1. Inleiding 

In 2010 is Unicef gestart met een onderzoek naar de situatie van kinderen in Ca-

ribisch Nederland (CN). Uit de rapporten komt naar voren dat er op Bonaire, Saba 

en Sint Eustatius nog de nodige verbetering vereist is om kinderen in beschermde 

omgeving te kunnen laten opgroeien en voldoende voorzieningen aanwezig te 

laten zijn zodat kinderen zich kunnen ontplooien en kunnen participeren in gezin, 

wijk, school en samenleving. Er zijn sinds 10-10-10 al de nodige verbeteringen 

bewerkstelligd op de terreinen van gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Dit 

zijn verbeteringen die ontegenzeggelijk een positieve invloed hebben op het wel-

zijn en de gezondheid van kinderen. Daarnaast heeft het ministerie van SZW zich 

hard gemaakt voor de invoering van een kinderbijslagvoorziening per 1 januari 

2016.  

Het borgen van kinderrechten in CN is door de Openbare Lichamen (OL’s) en de 

Rijksoverheid benoemd als één van de prioritaire thema’s in het Meerjarenpro-

gramma CN (MJP), naast armoedebestrijding en economische ontwikkeling. Dit 

betekent dat het beleid t.a.v. CN zich zoveel als mogelijk toespitst op deze the-

ma’s en gekeken wordt waar mogelijke activiteiten en beleid een bijdrage kunnen 

leveren aan de thema’s. Besluitvorming over het MJP heeft plaatsgevonden in de 

CN-week van juni 2015.  

Taskforce Kinderrechten en huiselijk geweld CN 

In de CN-week van juni 2014 is besloten tot het instellen van een Taskforce Kin-

derrechten en huiselijk geweld CN (Taskforce CN) die zorg draagt voor het opstel-

len van actieplannen per eiland en de opzet van een aanpak huiselijk geweld. Van 

ieder eiland zijn 1 tot 2 leden benoemd en vanuit de ministeries van VWS en BZK 

zijn tevens twee leden aangedragen voor de Taskforce CN. De OL’s hebben met 

ondersteuning van Unicef – in de persoon van Nils Kastbergen – rondetafelge-

sprekken gevoerd met verschillende stakeholders over het actieplan kinderrech-

ten. De input uit deze gesprekken is gebruikt voor de actieplannen en biedt aan-

knopingspunten voor het betrekken van de stakeholders/samenleving in de ver-

volgfase van de uitvoering van de actieplannen. 

Om een impuls te geven aan het verbeteren van de kinderrechten in CN is per 

amendement van de Kamer op de begroting van BZK een bedrag van 3 miljoen 
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euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2015 – 2017. Voor de aanpak van huiselijk 

geweld zijn door de ministeries van VWS en V en J structureel middelen begroot 

voor de opzet een uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld. De aanpak moet 

leiden tot de ratificatie van het verdrag van Istanbul in CN.  

Speerpunten kinderrechten 

De Taskforce CN heeft de volgende speerpunten vastgesteld; 

1. Het gezin centraal stellen; 

2. De rol van ouders in de opvoeding; 

3. Het tegengaan van geweld tegen kinderen; 

4. Safety net/het creëren van zinvolle vrijetijdsbesteding; 

5. Randvoorwaarden voor het borgen van kinderrechten; 

6. Huisvesting van gezinnen. 

Een analyse per eiland van de situatie ten aanzien van deze speerpunten is in de 

actieplannen van de eilanden te lezen. 

Addendum  

Dit addendum is een korte weergave op hoofdlijnen van de actieplannen kinder-

rechten CN als toevoeging aan het actieplan kinderrechten van de interlandelijke 

Taskforce Kinderrechten. Sinds de CN-week van 2014 is er zowel door de OL’s als 

door de rijksoverheid al het nodige opgepakt, een deel daarvan is ook te lezen in de 

actieplannen (zie bijlage) van de eilanden. In dit addendum staan de activiteiten 

genoemd die vanuit rijksoverheid/amendementsgelden gefinancierd worden, de 

eilanden ondernemen en financieren zelf ook acties, die zijn (deels) te lezen in de 

actieplannen. Tijdens de CN-week is naast besluitvorming over de voorgestelde 

maatregelen ook gesproken over de uitvoering van de maatregelen en de wijze van 

het beschikbaar stellen van de middelen. Na de CN-week wordt in gezamenlijkheid 

met de openbare lichamen verder gesproken worden over de uitvoering en volgtij-

delijkheid/planning per eiland. 

2. Algemene activiteiten CN 

In de actieplannen zijn met name de maatregelen per eiland benoemd. Naast de 

eilandspecifieke maatregelen zal ook een aantal algemeen geldende maatregelen 

overwogen worden.  

Activiteit Planning 

Conferentie safety net Najaar 2015 (zie ook conclu-
sies KC 2015) 

Kinderombudsman PM 

Onderzoek kindertelefoon koninkrijk/CN Zie conclusies KC 2015 

Jeugdmonitor PM 

Safe house (EUX en SAB i.s.m. SXM) PM 
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Invoering kinderbijslagvoorziening 1 januari 2016 

3. Bonaire 

Met Bonaire is afgesproken om op basis van het actieplan te komen tot een “pro-

gramma van eisen” voor bovenstaande maatregelen. Daarnaast zal in het actieplan 

nog nadrukkelijker de inhoudelijke koppeling met de basisaanpak huiselijk geweld, 

en bestaande projecten (wijkaanpak, implementatie veiligheidshuismodel) gemaakt 

worden. 

Activiteit 

Meldpunt kindermishandeling/huiselijk geweld  

Projectleider 

Formatie 

Registratiesysteem 

Huisvesting 

Opzet afdeling maatschappelijk werk 

Rol ouders opvoeding 

Voorlichtingscampagne 

Formatie 

(opzet) Opvoedingsondersteuning 

Invoering brede school 

 

4. Saba  

Voor Saba vergt de uitvoering van het actieplan kinderrechten nadrukkelijk forma-

tie om de aanpak – gebaseerd op probleemanalyse en prioriteiten – uit te kunnen 

voeren. Er is op dit moment niemand die het actieplan uit kan voeren en kan kop-

pelen aan de lopende maatregelen/projecten. Er is besloten tot het aanstellen van 

een beleidscoördinator die uitvoering gaat geven aan het actieplan kinderrechten 

en de prioriteiten uit het Regioplanrapport.  

 

Activiteit 

Projectleider kinderrechten/huiselijk geweld 

Training professionals 

Opstellen protocol huiselijk geweld 

Voorlichtingscampagne Positive Parenting skills 

Opzetten en leiden casusoverleg 

Opvoedingsondersteuning 

 

 



 

 

 

 

 

Pagina 4 van 4 

 

 

 

 

 

Datum 

22 juni 2015 

Kenmerk 

2015-0000351472 

5. Sint Eustatius 

Zoals bekend is Sint Eustatius onder bestuurlijk toezicht geplaatst. Dit toezicht zal 

worden uitgevoerd door de Rijksvertegenwoordiger. Ten eerste is van belang dat 

het toezicht gericht is op het bestuur van het openbaar lichaam. De bevolking van 

Sint Eustatius dient zoveel mogelijk ontzien te worden. Dat betekent dus dat alle 

voorzieningen (onderwijs, zorg, lopende trajecten als energie etc) en de acties die 

daarbij horen doorgang vinden. Voor het onderwerp kinderrechten zal voor onder-

staande onderwerpen bezien worden hoe daar uitvoering aan gegeven kan worden, 

zonder het bestuurlijk en financieel verbetertraject te doorkruisen.  

Activiteit 

Projectleider safety net (t.b.v. invoeren brede school concept) 

Professionalisering jeugdwerkers/vrijwilligers 

Voorlichting/preventie 

Weerbaarheidstraining vrouwen 

Opvoedingsondersteuning 

 

6. Uitvoering 

Tijdens de CN-week is gesproken over de wijze van uitvoeren, volgtijdelijkheid en 

de wijze van beschikbaar stellen van de middelen. Het is mogelijk dat enkele maat-

regelen door een derde partij uitgevoerd zullen worden, gezien de beperkte perso-

nele capaciteit op de eilanden. Streven is om de aanpak zoveel als mogelijk een 

duurzaam karakter te geven. Hiervoor is het nodig dat mocht een derde partij de 

uitvoering van maatregelen op zich neemt er aandacht is voor het gelijktijdig oplei-

den van mensen in de staande organisatie(s).  

 

 


