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1 

SafetyNet:  
Naschoolse 
activiteitenaanbod 

Activiteitenaanbod bekend 
maken bij alle kinderen en 
jongeren van Bonaire. 
 
 

De kinderen en jongeren van 
Bonaire hebben een overzicht 
van (naschoolse) 
activiteitenaanbod. Minimaal 
60% van deze kinderen en 
jongeren nemen deel aan 
tenminste één 
activiteitenaanbod. Om dit te 
realiseren is er gekozen om een 
nationale informatiecampagne te 
starten waar het gehele 
activiteitenaanbod bekend wordt 
gemaakt aan kinderen, jongeren 
en hun ouders. 

Het (naschoolse) activiteitenaanbod voor kinderen 
en jongeren op Bonaire is groot. Dit aanbod is niet 
altijd even –goed- bekend bij de ouders, kinderen 
en jongeren, instellingen en organisaties. Om ervoor 
te zorgen dat er minimaal 60% van onze kinderen en 
jongeren deelnemen aan tenminste één 
(naschoolse) activiteit, is het van belang dat zij op 
de hoogte zijn van de keuze voor en het aantal en 
soorten activiteiten die er zijn. 
 

1. Het in kaart brengen van 
het activiteitenaanbod. 
 

2. Het kiezen van type 
(informatie)campagne. 

 
3. Uitvoeren van 

informatiecampagne. 

Genara Timp-Silberie (SPKB) is de 
aangewezen coördinator. 
 
 

Q1:2019 Christopher Frans $25.000,- 

 
2 

SafetyNet: 
Jeugdparticipatie 

Kinderen en jongeren 
participeren in 
besluitvorming aangaande 
hun toekomst. 
 
 
 

Het bevorderen van 
jeugdparticipatie door kinderen 
en jongeren mee te laten 
participeren in besluitvorming 
aangaande de toekomst van hen 
zelf. Om dit te realiseren wordt 
een vorm gekozen waarin 
kinderen en jongeren kunnen 
mee participeren in de 
beleidsontwikkeling van het 
Integrale Jeugdbeleid Bonaire. 
 

Het Integrale Jeugdbeleid van Bonaire gaat over de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Belangrijk is 
dat met kinderen en jongeren getoetst wordt of het 
Integrale Jeugdbeleid Bonaire aansluit aan hun 
behoefte en wensen. Om dit te kunnen realiseren 
zal het OLB in samenwerking met UNICEF een vorm 
bedenken waarbij de kinderen en jongeren 
gevraagd en ongevraagd feedback kan geven op (de 
ontwikkeling) van het Integrale Jeugdbeleid. 

1. Samen met UNICEF 
verder denken aan een 
vorm waarin kinderen 
en jongeren kunnen 
participeren in de 
beleidsontwikkeling van 
het Integrale 
Jeugdbeleid Bonaire. 

 
2. De inbreng van de 

kinderen en jongeren 
onderdeel maken van de 
beleidscyclus van het 
Integrale Jeugdbeleid 
Bonaire. 

Directie SZ samen met UNICEF 
 

Q1:2019 Christopher Frans ntb 

 
3 

Algemeen 
Maatschappelijke Werk & 
Centrale Registratie: 
Ouderparticipatie 

Hulpverleningsaanbod aan 
kinderen en jongeren beter 
bekend maken bij ouders en 
tussen 
hulpverleningsinstanties 
onderling. 
 
 
 

Informatie campagne voor 
ouders verwijskaart en sociale 
kaart voor jeugd en 
jeugdhulpverlening. 

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te 
motiveren en kennis hebben van het 
hulpverleningsaanbod op Bonaire op alle niveaus.  
 
Sociale verwijzingkaart voor ouders zodat zij weten 
waar ze heen moeten bij bepaalde hulpvragen. Een 
soort sociale kaart, maar dan niet voor 
professionals, juist voor ouders. 
 

1. Het in kaart brengen van 
het 
hulpverleningsaanbod. 
 

2. Het kiezen van type 
(informatie)campagne. 

 
3. Uitvoeren van 

informatiecampagne. 
 
4. Uitdelen van de 

doorverwijzingkaart. 

Directie SZ samen met JGCN 
 

Q1:2019 Christopher Frans $25.000,- 

                                                      
1
 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. Hoe vaak wordt er gemeten? 

2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 



4 Preventie en tegengaan 
kindermishandeling en 
huiselijk geweld 

 Basisinfrastructuur versterken 
door deskundigheidsbevordering 
en laagdrempelige 
meldstructuur.  

Professionals op Bonaire zijn ogen en oren voor alle 
kinderen op Bonaire. Signaleren en melden hoort 
eenmaal bij de beroepscode. Om de professionals te 
kunnen ondersteunen, wordt ingezet op 
deskundigheidsbevordering op het gebied van 
kindermishandeling en huiselijk geweld voor 
professionals in de hulpverlening, het onderwijs, de 
kinderopvanginstellingen en de gezondheidzorg. 
 
Het OLB zet zich in voor een laagdrempelige 
meldstructuur waardoor kinderen en jongeren (en  
volwassenen) ook bij diverse instellingen hun 
melding kunnen doen. 

1. Deskundigheidsbev
ordering voor 
diverse 
professionals. 

 
2. Stimuleren van 

meldcode bij 
diverse instellingen 
die met kinderen 
en jongeren 
werken. 
 

3. Aanwijzen van 
‘aandachtsfunction
arissen’ 
kindermishandelin
g en huiselijk 
geweld bij diverse 
instellingen die 
met kinderen en 
jongeren werken. 
 

4. Ketensamenwerkin
g op het gebied van 
kindermishandelin
g en huiselijk 
geweld versterken. 

 

Directie SZ en ketenpartners Q4:2018 & 2019 Christopher Frans ntb 

5. Professionele hulp en 
ondersteuning van 
gezinnen en kinderen 

 Tijdig passende jeugdzorg van 
goede kwaliteit voor kinderen en 
gezinnen die dat nodig hebben 

Kinderen en gezinnen met (gedrags-) problemen bij  
opgroeien en opvoeden hebben recht op goede 
ondersteuning om gezond en veilig te kunnen 
opgroeien. 

1. Nieuw kader voor 
pleegzorg. 

 
2. Flexibele opvang in 

crisissituaties. 
 
3. Deskundigheidsbevorder

ing/trainingsprogramma’
s. 

 
4. Afstemming  jeugdzorg 

en preventieve 
opvoedondersteuning 
door CJG. 

 
5. Samenwerkingspartners 

in de regio 
 

JGCN in samenwerking met OLB, 
CJG  

2019 Curvin George ntb 

6. Integraal jeugdbeleid  Verbetering ketensamenwerking 
jeugd. 

Verschillende organisaties richten zich vanuit 
verschillende optieken op jeugd. Door goede 
samenwerking en afstemming kan een beter 
resultaat worden bereikt voor het welzijn van 
kinderen en gezinnen. 

1. Periodiek directieberaad 
jeugd. 

 
2. Meeloopdagen/bij elkaar 

in de keuken kijken. 
 
3. Witte vlekken in beeld 

brengen (bijv  hulp aan 
jongvolwassenen). 

 
4. Afstemming hulpaanbod 

in de keuken. 
 
5. Gezamenlijk opleidings-

/professionaliseringspro
gramma’s. 

 

OLB in samenwerking met 
Directieberaad Jeugd 

2019 Silvana Janga-Serfilia ntb 

 
Update Safetynet: 
Alle scholen van het primaire onderwijs en aanbieders van kinderdagopvang en naschoolse opvang werken samen onder regie van directie Samenleving en Zorg aan het realiseren van een Brede school (BSC) of Integrale Kindercentrum (IKC). Er is 
hiervoor een werkgroep ingesteld waarin de schoolbesturen, besturen van de aanbieders van kinderdagopvang en naschoolse opvang zitting hebben. Elke school is unieke en elke school heeft een eigen invulling gegeven aan de BSC of IKC.  Vijf van de 
zeven scholen werken nauw samen met kinderdagopvang en naschoolse opvang ter realiseren van de doorlopende leerlijn en de Safetynet. Het is de bedoeling dat 2020 alle scholen van het primaire onderwijs omgevormd zijn tot een BSC of IKC.  
 



Het openbaar lichaam Bonaire heeft hiervoor een concept beleid- en implementatieplan BSC/IKC opgesteld. Voornemen is dat beide plannen in het najaar van 2018 worden vastgesteld door de Eilandraad. Het ministerie van OCW ondersteunt het openbaar 
lichaam Bonaire, de scholen van het primaire onderwijs, de kinderdag opvangcentra en naschoolse opvangcentra in het streven van het BSC/IKC. De enige voorgezet onderwijsinstelling op Bonaire heeft interesse getoond om dit concept door te trekken 
naar het voorgezet onderwijs. 


