Actieplan Saba
Dit actieplan is onderdeel van de Memorandum of Understanding Kinderrechten voor het Caribisch deel van het koninkrijk. Het
actieplan betreft de acties voor Saba. Het is 1 plan waar verschillende stakeholders voor verantwoordelijk zijn. Op Saba zijn OLS en
het Rijk gezamenlijk verantwoordelijk, waarbij het Rijk bijzondere stelselverantwoordelijkheid draagt.
Nr

1

(sub)thema
Op basis van context
SafetyNet: Naschoolse
opvang en
activiteitenaanbod

Doel/Resultaat
Prestatie indicator
-

-

-

Transparantie in het aanbod opvang
en activiteiten voor kinderen van 018 jaar. Deze transparantie dient om
ouders en kinderen te informeren,
maar ook om “gaten” in het systeem
helder te maken. Samen met deze
transparantie wordt er ook een
systeem ontwikkeld voor input van
ouders en kinderen in het aanbod.
Er zijn voldoende plekken op de
naschoolse opvang voor alle
kinderen op Saba. In het bijzonder
voor de kinderen die dat nodig
hebben (veiligheid en/of opvang
door werkende ouders). De plekken
bieden een veilige en stimulerende
omgeving. De opvang is integraal
verbonden met de naschoolse
activiteiten.
Een activiteitenaanbod buiten
school beschikbaar voor alle
kinderen van 0-18 jaar en met
voldoende variëteit zodat kinderen
in aanraking kunnen komen met
verschillende vormen van
ontwikkeling (muziek, bewegen,
kunst, studie, etc).

Waarom, aanleiding
School eindigt om 1 uur in de middag.
Veel ouders werken. Daarnaast is een
vol daagse stimulerende omgeving
voor kinderen van groot belang voor
de verdere sociaaleconomische
ontwikkeling van Saba. Momenteel
zijn opvang en activiteiten
versnipperd en niet dekkend. Ze zijn
ook weinig transparant en er is soms
onhelderheid over de doelgroep en
de strekking van de faciliteiten.

Stappen/acties
1.

2.

3.

Coördinatie

Het in kaart brengen en centraal
Rosalyn
publiceren van het
Johnson (OLS)
activiteitenaanbod en opvang
plekken.
Het stimuleren van organisaties om
kind plekken uit te breiden, dan wel
te starten. (Financiële) stimulatie
gaat gepaard met kwaliteitseisen.
Opstellen van een integraal beleid
activiteiten aanbod. Doel is breed in
onderwerpen als doelgroepen.
Beleid resulteert in sturing vanuit
OLS.

Datum
gereed

Bewaking
Borging

Q1:2019 Krijn Pons
(OLS)

Jeugdparticipatie:
Kinderen en jongeren
participeren in
besluitvorming
jeugdbeleid Saba.

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 Saba.

3

Positief opvoeden

Het creëren van een platform waarin
scholen, openbaar lichaam, kinderopvang
en buitenschoolse opvang gezamenlijk
activiteiten creëren en afstemmen die
positief ouderschap stimuleren.

4

Aanpak huiselijk geweld
en kindermishandeling

Naleven van bestuursakkoord huiselijk
geweld en kindermishandeling.
OLS voert het werkplan uit. In het
werkplan is opgenomen dat er
gestreefd wordt naar een
aanscherping van het plan eind
2018. Doel is dat het plan bij de
conferentie kindermishandeling
gepresenteerd kan worden.
JGCN heeft werkplan klaar voor het
onderdeel opvang crisis en
versterken keten
VWS voert plan juridische
versterking uit.

2

Het Integrale Jeugdbeleid van
1.
Bonaire gaat over de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Belangrijk
is dat met kinderen en jongeren
getoetst wordt of het Integrale
2.
Jeugdbeleid Bonaire aansluit aan hun
behoefte en wensen. OLS werkt
samen met de Missing Chapter
Foundation voor een Kids council. Het
plan is om dit project volgend
schooljaar aan te wenden voor een
reflectie op het jeugdbeleid.
Het opvoeden van kinderen is een
1.
hele klus. De scholen, OLS en het Rijk
hebben gesignaleerd dat ouders
ondersteuning en informatie kunnen
gebruiken om hun kinderen meer
2.
positief op te voeden. Het doel is het
creëren van een veilige en positieve
opvoedomgeving voor kinderen. Dit
3.
help bij de ontwikkeling van kinderen
en het tegengaan van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Huiselijk geweld en
1.
kindermishandeling gebeuren op
Saba. Ieder kind (en volwassenen)
2.
verdient bescherming als dit gebeurd
en er dient een beleid te zijn die inzet 3.
op deze bescherming (meldpunt,
4.
ketensamenwerking, aanbod en
juridische middelen). De overheid
beschermt kinderen en volwassenen
in het geval van huiselijk geweld nog
onvoldoende. Daarnaast dient er
ingezet te worden op preventie.

Kids Council wordt in schooljaar
2018/2019 ingezet voor een
reflectie jeugdbeleid OLS.

Cadella
Marten (OLS)

Q1:2019 Krijn Pons
(OLS)

Opzetten platform. Overeenkomen
van een (maandelijks) schema
waarin de stakeholders
samenkomen.
Opstellen van een (school) jaarplan
positief opvoeden. Hierin komen
diverse activiteiten.
OLS zet een breed programma
positive parenting uit.

Cadella
Marten (OLS)

Q4 2018 Krijn
Pons(OLS)

OLS draagt zorg voor de uitvoering
van hun werkplan.
OLS maakt plan voor fase 2 en dient
deze in bij VWS voor eind 2018.
JGCN?
VWS?

Marva
Simmons.
Coördinator
huiselijk
geweld OLS

De inbreng van de kinderen en
jongeren onderdeel maken van de
beleidscyclus van het Integrale
Jeugdbeleid OLS.

Iza Tavares
(VWS)

Krijn Pons
(OLS) &
Jerome
Felida
(VWS)

5

Versterken
kinderrechten

-

-

-

6

7

Professionele hulp en
ondersteuning van
gezinnen en kinderen

Integraal jeugdbeleid

OLS voert de twee programma’s
versterken kinderrechten op Saba
uit.
UNICEF voert hun programma uit
(onderzoek)
Kinderrechten financiering wordt
meer integraal opgenomen in
financiering van organisaties.
Scholen verwerken kinderrechten
educatie in hun curriculum.
Impuls armoede bestrijding na
aanleiding van rapport
bestaansminimum wordt door SZW
en OLS vastgesteld.

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

Verbetering ketensamenwerking jeugd.

Uit onderzoek De rechten van
kinderen op Saba uit 2013 bleek dat
deze nog onvoldoende waren
geborgd op Saba. Daarom heeft de
tweede kamer een amendement
ingrediënt en budget beschikbaar
gesteld om projecten te starten op de
BES-eilanden. Het resultaat zijn 2
programma’s op Saba om de
kinderrechten te versterken die
worden gecoördineerd door OLS.
UNICEF voert ook een aantal
projecten uit en is betrokken bij de
monitoring. Dit zijn goede eerste
stappen, maar het versterken van het
borgen van de kinderrechten behoeft
verdere en langdurige aandacht van
OLS en het Rijk.
Kinderen en gezinnen met (gedrags-)
problemen bij opgroeien en
opvoeden hebben recht op goede
ondersteuning om gezond en veilig te
kunnen opgroeien.

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.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

OLS blijft programma’s uitvoeren
UNICEF voert onderzoek uit voor
stand van zaken kinderrechten in
2018.
Op basis van de resultaten wordt er
een nieuw aangescherpt plan
gemaakt door OLS en Rijk, met
daarin een heldere verdeling taken,
verantwoordelijkheden en
financiën.
SZW en OLS werken aan een sociale
agenda voor einde 2018. Hierin
wordt de positie van kinderen
opgenomen.

Krijn Pons
(OLS)

Q1 2019 Rachel
Crowe
(BzK)

Nieuw kader voor pleegzorg
Flexibele opvang in crisissituaties
Deskundigheidsbevordering/trainin
gsprogramma’s
Afstemming jeugdzorg en
preventieve opvoedondersteuning
door CJG
Samenwerkingspartners in de regio
Periodiek directieberaad jeugd voor
Saba
Advies van jongeren uit punt 2
wordt door alle relevante
organisaties serieus genomen.
Meeloopdagen/bij elkaar in de
keuken kijken
Witte vlekken in beeld brengen (bijv
hulp aan jongvolwassenen)
Afstemming hulpaanbod
Gezamenlijk opleidings/professionaliseringsprogramma’s

JGCN in
Q4 2018 Curvin
samenwerking
George
met OLS, CJG

OLS in
2019
samenwerking
met JGCN,
…………………….

