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Actieplan St. Eustatius 
 

Opvoedvisie van St. Eustatius: 
Sint Eustatius is een eiland waar jongeren van 0-24 jaar veilig en gezond kunnen op groeien, toegerust worden om weloverwogen keuzes te 
maken en hun talenten in brede zin te ontwikkelen. 
 
 
 

Nr 
 

(sub)thema 
Op basis van context 

Ontwikkel-punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 

Waarom, aanleiding
2
 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Integrale (keten)aanpak 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Bewustwording zoveel 
mogelijk vergroten in de 
komende twee jaren 
 
 
 

Meldingen van mensen die 
hulp zoeken voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

Het doorbreken van 
het taboe en 
terugdringen van 
deze vormen van 
geweld.  

- bewustwordingscampagnes 
- meldpunt huiselijk geweld 
- meldcode 
- website met chatfunctie 
- oprichten Veiligheidshuis 

Beleidscoördinator Kinderrechten 
en Huiselijk geweld en Openbaar 
Lichaam 
 
 

juli 2020 
 

 Nog te 
bepalen 

  Deskundigheidsbevordering Professionals in de keten 
hebben Triple P en Signs of 
Safety training gevolgd 

Verbreden kennis bij 
professionals om op 
positieve manier 
ouders en kinderen 
te ondersteunen 

1. Inventariseren professionals 
2. Training professionals in 

Triple P en/of Signs of Safety 
 

Beleidscoördinator Kinderrechten 
en Huiselijk geweld 

Dec 2019  Ministerie V 
en J 

  Genereren van valide data 
tav Opvoeding 

Data van  
Centrale registratie 
kindermishandeling en huiselijk 
geweld  

Centrale registratie 
regelen van aantal 
zaken aangaande 
kindermishandeling 
en huiselijk geweld  

1. Deskresearch 
2. Onderzoeksteam 

samengesteld 
3. Onderzoek ontwikkeld/ 

aangepast 
4. Onderzoek uitgevoerd 
5. Opzetten database  

Evaluatie data 

Openbaar Lichaam en Min VWS Dec 2019  Nog te 
bepalen 

                                                      
1Welk 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? 
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Draagkracht van ouders 
vergroten  

Afstemming van aanbod van 
ouders (cursus, lezing, 
informatiemateriaal en 
visueel materiaal 
 
 
 

Aantal personen die van het 
aanbod gebruik hebben 
gemaakt 
 
 

Daar waar ouders 
behoefte aan 
ondersteuning 
hebben wordt een 
aanbod aangeboden. 

Uitvoeren acties van de 
verschillende organisaties die 
het opvoedvisie verder zullen 
uitdragen (zie lijst organisaties 
onderaan)  

Safety Net 
 

Juli 2020 Jaarverslag 
van ieder 
organisatie 

Regulier 
begroting 
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Positie van kinderen en 
jongeren versterken 

Lanceren (gratis) 
Kindertelefoon (918) 
 
 
 

Aantal bellers  Om kinderen zo 
laagdrempelig de 
mogelijkheid te 
geven hulp te vragen.  

Promotie en lancering hulplijn 
middels (social) media 

Beleidscoördinator Kinderrechten 
en Huiselijk geweld 

December 
2018 

 2200 
(kinderrech
tengelden) 

  Realiseren overige projecten 
Kinderrechtengelden 

Bewustzijn van de positie van 
kinderen en jongeren 
vergroten en wat zij nodig 
hebben om zich goed te 
kunnen ontwikkelingen, 
waarbij IVRK onder de 
aandacht te brengen. 

Versterken positie 
kinderen op St. 
Eustatius door 
bestrijding van 
oorzaken en gevolgen 
van geweld tegen 
kinderen. Het 
verbeteren van de 
participatie van 
kinderen aan sociale 
en culturele 
activiteiten 

- uitvoeren van projecten 
d.m.v. verstrekken 
financiering en monitoring van 
projecten en waar nodig 
begeleiding bieden 

Beleidscoördinator Kinderrechten 
en Huiselijk geweld samen met 
contactpersonen van diverse 
projecten 

Dec 2019 Kwartaalve
rslag van 
elk project 

Kinderrecht
engelden  
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Hulp op maat 
(pedagogisch advies in een 
individueel gesprek)  

Vergroten bereik van ouders 
die gebruik maken van het 
aanbod van 1e lijns 
hulpverlening 
 
 

Aantal ouders die gebruik 
maken van individuele 
gesprekken van lopend jaar vs. 
het jaar ervoor. 
Instroom bij Life coaches, 
verpleegkundigen (jeugd 
gezondheidszorg) en  CJG 
vergelijken 

Ouders hebben soms 
ook persoonlijke 
contact nodig in de 
vorm van individuele 
gesprekken. De 
hulpverleners kan 
dan op de specifieke 
gezinssituatie ingaan. 

Voorlichting geven over 
verschuiving van hulpaanbod 
1e lijns van CJG naar Life 
coaches en verpleegkundigen 
(GGD) 
Promotie van dit aanbod door 
de organisaties zelf die deze 
vorm van hulp aanbieden. 
 

CJG,GGD en Life coaches  Juli 2020 Jaarverslag Regulier 
begroting 
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Ondersteuning scholen met 
traject gezonde school 
(inclusief speelschool en 
naschoolse opvang) 

 
Stimuleren gezonde school 
en gemeenschap 

 
Alle scholen zijn betrokken 

 
Scholen hebben 
ondersteuning en 
monitoring nodig 

 
Uitvoering Strong Roots 
(eiland specifiek programma) 
op alle scholen en 
continuering We can Young op 
middelbare school en 
naschoolse opvang. 

Co0rdinatie  gezonde school en 
vergroten weerbaarheid jeugdigen 

Januari 2019 Jaarverslag  
GGD 

Reguliere 
begroting 
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Lijst organisaties: 
1. Openbaar Lichaam St. Eustatius 
2. Centrum voor Jeugd en Gezin 
3. Expertise Centrum St. Eustatius 
4. Daughters Of The King 
5. Mega D Youth Foundation 
6. Buzzy Bees 
7. Basisscholen 
8. Gwendoline van Putten school. 
9. GGD 

 
 
 
 


