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Actieplan St. Maarten 
 

 
 

Nr 
 

Thema 
Op basis van context 

Ontwikkel-punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  
Stappen/acties2 Coördinatie3 

1.  Het stimuleren van preventie en 

positief opvoeden van alle 

kinderen. 

1. Grenzen stellen/discipline/structuur 1. Onderzoek uitgevoerd t.a.v. 
opvoeding op St. Maarten. 

 
2. Implementatie opvoedvisie. 

1. Onderzoek uitvoeren; 
2. Gemeenschappelijk vaststellen van opvoedvisie; 
3. Uitdragen van opvoedvisie via maatschappelijke 

opvoeddebatten met verschillende doelgroepen. 

Opvoedambassadeur  
 

2. Liefde en aandacht Verbetering van relatie (communicatie) 
tussen ouder en kind. 
 

1. Voorlichting via verschillende mediakanalen 
2. Activiteiten organiseren; 
3. Programma’s en trainingen/workshops uitbreiden 

voor ouder, kind en ouder & kind. 

Opvoedambassadeur 

3. Communicatie (op alle lagen) Kinderrechten Campagne. 1. Uitbreiden van Evenementen in de teken van 
Kinderrechten; 

2. Voorlichting via sociaal mediakanalen voor 
verschillende doelgroepen: Ouders, Kinderen & 
Professionals; 

3. Vastleggen van een communicatiestructuur ‘top - 
bottom’; 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

 

4. Ouderbetrokkenheid en 
ouderbewustzijn 

1. Bevordering van bewustwording 
van ouders t.a.v. het belang van 
positief opvoeden van kinderen 
(opvoedvisie).  

2. Het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid. 

1. Awareness Campagne:   
2. Creëren/her-activeren van verschillende ouder 

platforms met verschillende doeleinden. 

Opvoedambassadeur 
Afdeling Jeugd & Jongeren 
 

5. Normen en waarden Vergroten van sociale normen en 
waarden in de samenleving. 

Anti - plunderingen campagne 
  

UNICEF 
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur, Jeugd & Sport 

                                                      
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 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
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Nr 
 

Thema 
Op basis van context 

Ontwikkel-punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  
Stappen/acties2 Coördinatie3 

6. Opvoedingsondersteuning Vergroten van de 
opvoedingsvaardigheden van ouders. 

1. Training van school personeel in ‘Active Parenting’; 
2. Training van professionals in ‘Positive Parenting 

Program’; 
3. Implementatie/uitbreiden van een 

Opvoedsteunpunt(en); 
4. Awareness Campagne; 
5. Oudercursussen en conferentie uitbreiden op 

verschillende thema’s; 
6. In kaarten brengen van alle overheidsdiensten die 

ondersteuning verlenen aan gezinnen; 
7. Implementatie ‘Week van de Opvoeding’. 

Opvoedambassadeur 
Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

2. 2
. 
Het voorkomen en tegengaan van 
kindermishandeling 

1. Opvoedondersteuning, voorlichting 
en andere preventieve maatregelen 

Vergroten van de bewustwording m.b.t. 
Kinderbescherming in de samenleving. 

Awareness Campagne Kinderbescherming Afdeling Jeugd & Jongeren  
Opvoedambassadeur (en 
betrokkende stakeholders*) 

2. Trainingen van professionals om 
kindermishandeling te herkennen 
en de bereidheid te vergroten om 
deze te melden aan de bevoegde 
instanties.  

1. Competente professionals in het 
herkennen van kindermishandeling. 

2. Vergroting van bereidheid om 
kindermishandeling te melden.  

1. Implementatie Protocol Kindermishandeling; 
2. Training van professionals; 
3. Invoeren van meldcodes; 
4. Implementatie van de kindertelefoon. 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

3. Verbetering van de advies- en 
meldpunten huiselijk geweld en 
Kindermishandeling. 

1. Advies- en meldpunten huiselijk 
geweld en Kindermishandeling 

2. Competente professionals in het 
gebruik van advies- en meldpunten 
huiselijk geweld en 
Kindermishandeling. 

1. Assessment basisstructuur Advies- en meldpunten 
huiselijk geweld en Kindermishandeling; 

2. Basisstructuur uitbreiden; 
3. Training van professionals. 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

4. Verbetering van de 
ketensamenwerking tussen 
gezondheidszorg, hulpverlening, 
onderwijs, politie en Openbaar 
Ministerie.  

1. Versterken van ketensamenwerking 
tussen gezondheidszorg, 
hulpverlening, onderwijs, politie en 
Openbaar Ministerie.  

2. Effectieve communicatie tussen de 
organisaties binnen de jeugdketen. 

3. Afspraken tussen alle 
belanghebbenden binnen de 
jeugdketen. 

1. Assessment Protocol Jeugdhulpverlening; 
2. Overlegstructuur (een algemene coördinerende rol) 

Ketenpartners vastleggen/bevorderen; 
3. Wet- en regelgeving, beleid, procedures of 

processen vastleggen. 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

5. Normering in regelgeving dat geen 
enkele vorm van geweld tegen en  
rondom kinderen is toegestaan. 

Naleving van Kinderrechten binnen 
organisaties.   

1. Vastleggen van wet -/regelgeving, beleid en 
procedures m.b.t. het naleven van kinderrechten 
binnen organisaties. 

2. Kinderombudsman/een klachtenbehandeling 
systeem; 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

3.  Het ontwikkelen van “safetynets” 
samen met de gemeenschap 
(bijvoorbeeld: brede school, voor- 
en naschoolse activiteiten). 

1. Ouderbetrokkenheid  1. Versterking ‘safetynet’. 
2. Competente professionals, 

opvoeders en jongeren. 
3. Vergroting van samenwerking in 

1. Ontwikkeling van beleid op het gebied van: 

 ‘Safety net’; 

 Vroegtijdig kinderontwikkeling; 
2. Revisie van het Integraal Jeugd Beleid; 

Afdeling Jeugd & Jongeren 
Opvoedambassadeur (en 
betrokkende stakeholders*) 

2. Doorgaande pedagogische lijn 

3. Ondersteuningsstructuur 

4. Samenwerking in de wijk 
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Nr 
 

Thema 
Op basis van context 

Ontwikkel-punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  
Stappen/acties2 Coördinatie3 

5. Voor- en naschoolse activiteiten van 
4-18 jaar en het jonge kind van 0-6 
jaar. 

 

wijken. 
4. NGO's en jongerenorganisaties 

krijgen begeleiding en 
ondersteuning om te voldoen aan 
de nieuwe criteria voor jeugd 
ontwikkeling programma 's. 

3. Kwaliteitsverbetering Kinderopvang en naschoolse 
opvang; 

4. Versterking van voor- en naschoolse 
personeelscapaciteit; 

5. Evaluatie van voor- en naschoolse 
curriculum/programma; 

6. In kaart brengen van samenwerkingsmogelijkheden 
met Community Centers in wijken; 

4.  Het bevorderen van participatie 
van kinderen en jongeren 

Bevordering van actieve participatie van 
jongeren in de samenleving.  

1. Competente en betrokken jongeren 
(Civil society) in de samenleving: 

2. Bewustwording van de actieve en 
verantwoordelijke rol in de 
samenleving: 

3. Jeugd ontwikkelingsprogramma's 
zijn ontworpen in overeenstemming 
met de behoeften van jongeren. 

4. Jeugd ontwikkelingsprogramma's en 
diensten worden structureel 
gecontroleerd op hun kwantitatieve 
en kwalitatieve resultaten.   

5. Stimulatie van zelfwerkgelegenheid.  

1. Onderzoek/Assessment t.a.v. jeugd participatie op 
St. Maarten; 

2. Ontwikkelen van Jeugd Monitor Beleid 
(Datacollectie/registratie); 

3. Awareness Campagne; 
4. Hervorming van Jeugd Parlement; 
5. Ontwikkelen van programma’s, training, 

workshops, conferentie;  
6. Het inzetten van Jeugd ambassadeurs; 
7. Herinrichten van Jeugd steunpunt; 
8. Creëren van additionele participatie ruimten; 
9. Ontwikkelen van een jeugd ‘entrepreneurship’ 

training programma.  

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

5.  Het zorgdragen voor professionele 
hulp en ondersteuning van 
kinderen en gezinnen (jeugdzorg). 

Jeugdzorg 1. Competente jeugdprofessionals dat 
kinderen en jongeren met 
problemen passende hulp bieden. 

2. Ondersteuning van 
voorlichtingscampagnes over 
gezonde levensstijl, gewoonten en 
gedrag en bevordering van totale 
wellness, in samenwerking met 
belanghebbenden.  

3. Jeugd hebben toegang tot 
gezondheidszorg en revalidatie. 

4. Bevordering van jeugd vriendelijke 
gezondheidsdiensten en 
programma 's. 

1. Revisie en uitbreiding van 
gezondheidsprogramma's/curriculum; 

2. Train van de trainers; 
3. Awareness campagne; 
4. Ontwikkelen van Beleidsplan Jeugdzorg. 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

6. Kwetsbare kinderen, waaronder 
migrantenkinderen en 
mindervalide kinderen. 

Ongedocumenteerde jongeren en 
kinderen met verstandelijke of fysieke 
beperkingen. 

Situatie Assessment van de problematiek 
onder de ongedocumenteerde jongeren 
en mindervalide kinderen op St. Maarten 

Onderzoek t.a.v. de problematiek onder 
ongedocumenteerde jongeren en de problematiek onder 
mindervalide kinderen 

Afdeling Jeugd & Jongeren (en 
betrokkende stakeholders*) 

 
 
Let Op: 

 Bij elke thema wordt samenwerkingsmogelijkheden en/of kennisuitwisseling nagestreefd met de landen en openbare lichamen; 

 De ‘stappen/acties’ binnen elke thema zijn integraal met elkaar verbonden en zijn niet afzonderlijk;  
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 De implementatie van de Actieplan is alleen mogelijk in samenwerking met de verantwoordelijke overheidsinstanties, organisaties en stichtingen; 

 De implementatie van de ‘stappen/acties’ dienen afgestemd te worden met de verantwoordelijke overheidsinstanties, organisaties en stichtingen, waardoor alle resources (geld, 
mankracht, ervaring, tijd) gecombineerd kunnen worden.  
 

 
*Betrokkende Stakeholders: 

 Ministerie van Algemene Zaken 

 Ministerie van Financiën 

 Ministerie van Justitie 

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.   

 Voogdijraad 

 SECDA (Kinderdagverblijven) 

 Community Schools 

 Naschoolse Programma’s 

 Jeugd Parlement SXM 

 Diverse Mediahuizen 

 Scholenbesturen 

 Scholen  

 Ouders  

 Leraren 

 Religieuze Groepen  

 Diverse Jongeren Organisaties/Instellingen 

 SJIS 

 Verschillende Wijkbesturen 

 Wit Gele Kruis 

 Tehuizen  

 Profit & Non-profit organisaties 

 Specialisten/professionals  
 

 
 


