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1. INTERLANDELIJKE TASKFORCE KINDERRECHTEN
Uit een zestal rapporten van UNICEF getiteld “Koninkrijkskinderen: kinderrechten in het Koninkrijk
der Nederlanden” komt overtuigend naar voren dat dringend extra maatregelen nodig zijn om de
kinderrechten in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden te verbeteren.1
Samenwerking en kennisdeling tussen de landen van het Koninkrijk is daarbij essentieel.
Tijdens de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba hebben de politieke gezagdragers
onderschreven dat elk kind in het Koninkrijk recht heeft op een goede jeugd zoals beoogd met het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De Conferentie heeft besloten tot
instelling van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten met als taak de samenwerking in het
Koninkrijk ten aanzien van de Kinderrechten te stimuleren. Het plan van aanpak van de Taskforce
“Een eerste aanzet” is op 20 november 2014 tijdens het 25 jarig bestaan van het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind gepresenteerd. Tijdens de Koninkrijksconferentie op 16
juni 2015 hebben de gezagdragers van de vier landen het plan van aanpak en door de landen
opgestelde addenda geaccordeerd (zie de Slotconclusies van genoemde Koninkrijksconferentie).
Op 27 mei 2015 hebben de vier landen van het Koninkrijk zich in Genève ten overstaan van het
VN-Kinderrechtencomité verantwoord voor de wijze waarop het IVRK in het Koninkrijk wordt
nageleefd. Het Kinderrechtencomité heeft in haar aanbevelingen van juni 2015 nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor het naleven van de kinderrechten in de Caribische delen van het
Koninkrijk en de rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten daarbij.
Tijdens de Interlandelijke Opvoedconferentie van 14, 15 en 16 mei 2018 hebben de politieke
gezagdragers voor jeugd en gezin van de vier Landen en de drie Openbare Lichamen Caribisch
Nederland een Intentieverklaring ondertekend om de samenwerking ter verbetering van de rechten
van kinderen in het Koninkrijk te intensiveren (ook op bestuurlijk niveau), expertise te delen en de
rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten daarbij te versterken. De bestuurders hebben
afgesproken dat de Intentieverklaring wordt uitgewerkt in een Memorandum of Understanding
(MoU) dat niet later dan 15 augustus 2018 ondertekend zal worden door alle partijen.

2. TAKEN, SAMENSTELLING
KINDERRECHTEN

EN

WERKWIJZE

INTERLANDELIJKE TASKFORCE

Taken
Ingevolge de instelling van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten tijdens de
Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba én de Intentieverklaring van 16 mei 2018 te
Curaçao zijn de belangrijkste taken van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten:
 Ontwikkelen van een gezamenlijke visie over de verbetering van de rechten van kinderen
in het Koninkrijk;
 Gevraagd en ongevraagd advies aan de politieke gezagdragers voor jeugd en gezin;
 Bevorderen van de samenwerking ter verbetering van de rechten van kinderen;
 Stimuleren van de kennisuitwisseling en best practices tussen de landen en openbare
lichamen, in samenwerking met de overheidsinstanties en organisaties die de
bewustwording van kinderrechten in de zes (ei-)landen doorgaans stimuleren;
 Monitoren van de ontwikkeling van kinderrechten in de Caribische delen van het Koninkrijk;
 Jaarlijks rapporteren aan de verantwoordelijke politieke gezagdragers voor jeugd en gezin
over de activiteiten van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten en de voortgang van de
actieplannen van de landen en Openbare Lichamen ter verbetering van de kinderrechten,
voorzien van een advies.
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Samenstelling
Per 1 augustus 2018 is de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten als volgt samengesteld:
Curaçao:
Miosotis Yearwood, Sector Familie en Jeugd, Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn, Voorzitter
Margareth Grootens, Sector Familie en Jeugd, Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn
Gilian Martina, Secretariaat, Scientia
Aruba:
Sacha Geerman, Directie Sociale Zaken
Sint Maarten:
Shermina Powell, Secretaris Generaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport
Soraya Agard en Faye Arnell Afdeling Jeugd & Jongeren, Ministerie van Onderwijs, Cultuur,
Jeugd & Sport
Bonaire:
Silvana Janga, Kinder- en Jeugdzaken, Openbaar Lichaam Bonaire
Christopher Frans, Kinder- en Jeugdzaken, Openbaar Lichaam Bonaire
Sint Eustatius:
Carol Jack, Openbaar Lichaam St. Eustatius
Dirkje de Jong; Openbaar Lichaam St. Eustatius
Saba:
Krijn Pons, Sociale Domein, Openbaar Lichaam Saba
Cadella Marten, Sociale Domein, Openbaar Lichaam Saba
Nederland:
Rachel Crowe, directie Koninkrijksrelaties, ministerie BZK
Job Tanis, directie Jeugd, ministerie VWS
Op initiatief van de Taskforce zijn per (ei-)land opvoedambassadeurs aangesteld:
Aruba
Yvonne Bermudes-Geerman
Bonaire
PM
Curaçao
Margareth Grootens
St. Maarten
Erick van Arneman
Saba
Cadella Marten
St. Eustatius
Camelia Berkel
Werkwijze
De leden van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten hebben op grond van hun functie en
deelname aan relevante netwerken goed zicht op het beleid en de uitvoering van het jeugdbeleid
respectievelijk de kinderrechten in de landen van het Koninkrijk. De Interlandelijke Taskforce
Kinderrechten heeft een wisselend voorzitterschap en vergadert periodiek per videoconferentie. Het
streven is minimaal 1 maal per jaar real life te vergaderen. De Interlandelijke Taskforce
Kinderrechten organiseert jaarlijks een grote conferentie voor jeugdprofessionals, beleidsmakers en
bestuurders over verbetering van de opvoeding en kinderrechten.
De Interlandelijke Taskforce vervult een adviserende, stimulerende en verbindende rol. De
afzonderlijke landen van het Koninkrijk zijn en blijven zelf eerstverantwoordelijk voor verbetering
van de kinderrechten in hun gebied. De Interlandelijke Taskforce stelt jaarlijks een werkplan op
waarin de acties uit het actieplan van de voorgaande jaren concreet worden gemaakt, voorzien van
een kostenraming en budgettaire dekking.
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Het werkplan van de Interlandelijke Taskforce, inclusief het benodigde budget, wordt jaarlijks door
de verantwoordelijke gezagsdragers van de landen geaccordeerd.

Partners
Belangrijke partners van de Interlandelijke Taskforce met betrekking tot kennisdeling en
deskundigheidsbevordering zijn:
Unicef
Nederlands Jeugdinstituut
Gemeente Apeldoorn
Kinderrechtenorganisaties en kennisinstellingen op de zes (ei-)landen.

3. WERKPLAN 2018-2019
In het actieplan van november 2014 zijn de belangrijkste aandachtsvelden van de Interlandelijke
Taskforce Kinderrechten beschreven. Tijdens de Koninkrijksconferentie van 16 juni 2015 hebben de
verantwoordelijke gezagsdragers ingestemd
met de speerpunten: a) Ontwikkelen van een
Pedagogische Visie b) Stimuleren van safety-nets rond kinderen c) Ontwikkelen van een
basisinfrastructuur aanpak van kindermishandeling d) Week van de opvoeding in alle delen van het
Koninkrijk en d) Kindertelefoon in alle delen van het Koninkrijk.
In de Intentieverklaring van 16 mei 2018 zijn de speerpunten als volgt benoemd.
1. Het stimuleren van preventie en positief opvoeden van alle kinderen binnen het Koninkrijk;
2. Het voorkomen en tegengaan van kindermishandeling binnen het Koninkrijk;
3. Het ontwikkelen van “safetynets” samen met de gemeenschap (bijvoorbeeld: brede school,
voor- en naschoolse activiteiten);
4. Het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren;
5. Het zorgdragen voor professionele hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen
(jeugdzorg);
6. Kwetsbare kinderen, waaronder migrantenkinderen en minder valide kinderen.

1) Stimuleren van preventie en positief opvoeden van alle kinderen binnen het
Koninkrijk
De Interlandelijke Taskforce heeft in 2016 en 2017 prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een
opvoedvisie waarin tot uitdrukking komt wat kinderen in de opvoeding nodig hebben om veilig en
gezond op te kunnen groeien en zich te ontwikkelen tot volwassen burgers die volwaardig
participeren in de samenleving. Per (ei-) land heeft een ‘opvoedambassadeur’ het voortouw
genomen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie en onderzoeksmateriaal via
maatschappelijke opvoeddebatten met kinderen, jongeren, ouders, mede-opvoeders, onderwijs,
jeugdprofessionals en maatschappelijke organisaties. De specifieke aanpak hangt af van de
specifieke omstandigheden van het (ei-)land. Unicef en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) zijn
gevraagd een ondersteunende rol op zich te nemen.
Opvoedconferentie Bonaire 7 en 8 maart 2017
Op 7 en 8 maart 2017 zijn de uitkomsten van de in 2016 georganiseerde (ei-) landelijke
opvoeddebatten gedeeld met de andere (ei-)landen in een gezamenlijke werkconferentie te
Bonaire. Van alle zes de (ei-) landen waren vertegenwoordigers uit het werkveld, beleid en bestuur
vertegenwoordigd (totaal circa 100 deelnemers). Vanuit Europees Nederland namen
vertegenwoordigers van departementen, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Unicef en de Missing
Chapter deel aan de conferentie. Presentaties van deskundigen (Caroline Vink van het NJI) en
beleidsverantwoordelijken (gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Nina den Heijer van
Bonaire) werden afgewisseld met discussies in werkgroepen en een carrousel van aansprekende
voorbeelden. Nils-Arne Karsberg van Unicef benadrukte in zijn speech dat juist op de plaatsen waar
kinderen het veiligst zouden moeten zijn (thuis en op school) zij het vaakst geweld meemaken. Hij
sprak over de gevolgen van geweld, over de manieren hoe dit aan te pakken en de rol van cultuur.
Padre Richard Gonzalez hield namens de religieuze leiders uit de regio een pleidooi om toch vooral
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de kerken te betrekken, als belangrijk onderdeel van de community en ook hen op te nemen in de
safetynet overlegstructuur.
Tijdens
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de opvoedconferentie te Bonaire zijn zes belangrijke opvoedthema’s geïdentificeerd:
Grenzen stellen/discipline/structuur;
Liefde en aandacht;
Communicatie (op alle lagen);
Normen en waarden;
Ouderbetrokkenheid en ouderbewustzijn;
Opvoedingsondersteuning.

Afgesproken is in 2017 en volgende jaren verder te werken aan deze zes belangrijke
opvoedthema’s. Hiertoe heeft elk (ei-) land een actieplan opgesteld.
De conferentie – onder leiding van Job van Velsen van EtuConsult - verliep in zeer enthousiaste en
constructieve sfeer. De presentaties van de dialogen met ouders en professionals gaven een goed
beeld van hoe veel er op ieder eiland gebeurd was in de aanloop naar de conferentie en hoe
betrokken de mensen zijn. Prinses Laurentien heeft, als voorzitter van de Missing Chapter
Foundation, een publieke dialoog in de conferentiezaal gevoerd met ongeveer twintig kinderen en
zeven volwassenen, vanuit het format van de Raad van Kinderen. Tijdens de Meet & Greet, aan het
einde van de eerste dag van de conferentie, zijn de vier Raden van Kinderen op Bonaire, in bijzijn
van de deelnemers van de conferentie geïnstalleerd.
Week van de opvoeding
De Taskforce adviseert dat in alle delen van het Koninkrijk er jaarlijkse ‘opvoedweken’ plaatsvinden
waarin ouders, kinderen en professionals met elkaar van gedachten wisselen over positief
opvoeden. De Interlandelijke Taskforce en de opvoedambassadeurs bevorderen dat tijdens deze
‘opvoedweken’ gesproken wordt over de bouwstenen ontwikkelen pedagogische visie en de andere
speerpunten van de TF.
Week van de Opvoeding van 1 tot en met 7 oktober 2018 in Nederland.
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Ouders én professionals die te
maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en
professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat om het bewust worden en
uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat
is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In
heel Nederland kun je tijdens de week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten
bezoeken. Het thema van dit jaar: Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen. Het is
een samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen en
gemeente.
- Voor de Jeugddag , 5 november 2018, Westergastfabriek Amsterdam.
Aruba overweegt om de week rond 20 november, voor het eerst, als week van de opvoeding te
nemen.
St. Maarten overweegt in november en/of mei om ‘een week van de opvoeding’ te organiseren.
Curaçao wil oktober aanhouden. Het is nog niet bekend of Curaçao in 2018 of in 2019 van start
gaat.
Bonaire: week van de opvoeding van 1 t/m 7 oktober 2018
Planning 2018-2019:
De TF geeft in 2018-2019 als volgt invulling aan het ontwikkelen van een pedagogische visie:
 Interlandelijke Opvoedconferentie te Curaçao mei 2018;
 Verspreiden uitkomsten van opvoedconferentie Curaçao onder de deelnemers (juni 2018)
 Ondersteunen van de (ei-)landen met de uitvoering van hun actieplannen (o.a. met steun
TF-leden, NJI en Unicef)
 Bespreken van de voortgang van de actieplannen in de periodieke videoconferenties
 Voorbereiding van een interlandelijke opvoedconferentie 2019
 Verkenning van haalbaarheid van onderzoek naar de staat van de opvoeding
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2) Voorkomen en tegengaan van kindermishandeling binnen het Koninkrijk
Elk kind heeft recht op een gezonde en veilige jeugd. Mishandelen van kinderen is maatschappelijk
onaanvaardbaar en kinderen moeten op grond van het Internationale Verdrag van de Rechten van
het Kind beschermd worden tegen kindermishandeling. Hierbij kan het niet alleen gaan om fysieke
mishandeling, maar ook om verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld
en geestelijke vormen van kindermishandeling.2
De Interlandelijke Taskforce adviseert alle landen een basisinfrastructuur te ontwikkelen gericht op
het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van
kindermishandeling. Belangrijke onderdelen van een basisinfrastructuur voor de bestrijding van
kindermishandeling en seksueel geweld zijn:
Opvoedondersteuning, voorlichting en andere preventieve maatregelen;
Trainingen van professionals om kindermishandeling te herkennen en de bereidheid te
vergroten om deze te melden aan de bevoegde instanties (invoeren van meldcodes);
Instelling (of verbetering) van de zogenoemde advies- en meldpunten huiselijk geweld en
Kindermishandeling;
Verbetering van de ketensamenwerking tussen gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs,
politie en Openbaar Ministerie;
Voor zover dat nog niet het geval is, normering in regelgeving dat geen enkele vorm van
geweld tegen en rondom kinderen is toegestaan.
Kindertelefoon
Kinderen die gepest worden, problemen thuis hebben, ruzie hebben of zich gewoon rot voelen
moeten volgens de Interlandelijke Taskforce in vertrouwen met iemand kunnen praten. De
Interlandelijke Taskforce adviseert daarom dat alle landen een Kindertelefoon instellen. De
Kindertelefoon is een organisatie met een groep getrainde vrijwilligers waarmee kinderen van 8 tot
18 jaar gratis kunnen bellen of chatten als ze problemen hebben. Als een kind in nood verkeert,
verwijst de Kindertelefoon het kind door naar een professionele hulpverlener. Op Aruba, Curaçao
en in Nederland zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met de Kindertelefoon. De
Kindertelefoon functioneert goed op Aruba en is daar al een best practice. Op Curaçao is de
Kindertelefoon vanaf 2007 operationeel, onder auspiciën van de Stichting Kinderbescherming. Op
Sint Maarten heeft nog geen implementatie plaatsgevonden wegens tekort aan menskracht.
Conferentie aanpak huiselijk geweld te Aruba (7 en 8 maart 2018)
In het kader van de implementatie van het verdrag van Istanbul heeft de staatssecretaris van VWS
aan de Tweede Kamer toegezegd de samenwerking en kennisdeling tussen de zes (ei-)landen van
het Koninkrijk te stimuleren. VWS heeft daarom het initiatief genomen samen met de (eil-) landen
een werkconferentie aanpak huiselijk geweld te organiseren waarin goede voorbeelden worden
gedeeld en bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken worden gemaakt over de grensoverschrijdende
opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en bewustwordingscampagnes. Daarnaast zijn op
initiatief van het ministerie van VWS in 2016 afspraken gemaakt met de Openbare Lichamen van
Caribisch Nederland over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Op 28 februari 2018 heeft de Raad van Ministers van Curaçao ingestemd met het instellen van een
Platform Internationaal Verdrag Rechten van het kind (platform IVRK) met de opdracht tot het
ontwikkelen van Interministerieel beleid en uitvoering, onderzoek, monitoring en evaluatie en het
creëren van draagvlak op het gebied van Kinderbescherming. Dit platform moet het Interlandelijke
Taskforce-lid van Curaçao ondersteunen in de aanpak van kindermishandeling op Curaçao.
Op Curaçao is tevens op 7 maart 2018 het Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen
kinderen/jongeren en huiselijk/relationeel geweld door de Minsterraad geaccordeerd. Er is naar
aanleiding hiervan ter uitvoering van dit plan een landsbesluit op 20 maart 2018 gedecreteerd. In
2

Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of
van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;
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dit Landsbesluit is er een Permanente commissie Nationale bestrijding geweld tegen
kinderen/jongeren en huiselijk en relationeel geweld opgericht die belast wordt met de uitwerking
en implementatie.
Planning 2018/2019:
Preventie van kindermishandeling is het hoofdthema van de Interlandelijke Opvoedconferentie die
in het voorjaar van 2019 tentatief te Saba/Sint Maarten plaatsvindt. Tijdens de conferentie worden
goede voorbeelden van preventie gedeeld, nieuwe actieplannen per (ei-)land ontwikkeld of lopende
plannen vernieuwd en samenwerkingsmogelijkheden tussen de (ei-)landen verkend.

3) Ontwikkelen van “safetynets” samen met de gemeenschap (bijvoorbeeld:
brede school, voor- en naschoolse activiteiten)
Kinderen moeten voor en na school hun tijd zinvol kunnen besteden aan sport, spel, culturele en
educatieve activiteiten. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt in de Unicef-rapportages.
Safety-netconferentie te Aruba december 2015
Aan de conferentie op 2 en 3 december 2015 te Aruba namen circa 80 deelnemers deel afkomstig
van Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. Dit waren medewerkers van organisaties
die met jeugd werken: (brede) school, kinderopvang, voogdijraad etc. Er is gesproken over zes
thema’s: ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn, ondersteuningsstructuur, samenwerking in de wijk,
naschoolse activiteiten van 4-18 jaar en het jonge kind van 0-6 jaar. Op basis van de genoemde
thema’s is per (ei)land de situatie besproken en gewaardeerd. Vervolgens zijn per thema de
ambities en vervolgstappen voor 2016 besproken en vastgelegd.
Follow-up
Alle (ei)landen hebben een vervolgafspraak belegd om in 2016 de vervolgstappen uit te werken.
Daarnaast zijn er tussen de (ei)landen werkbezoeken afgelegd. De bevindingen en conclusies van
de conferentie zijn in 2016 samengebundeld in een publicatie die op alle (ei)landen is neergelegd
bij instanties die onderdeel zijn van het Safety net. Zo is zichtbaar wat er mogelijk is en waar de
samenwerking gezocht kan worden.
Planning 2018/2019:
De landen geven in hun (nieuwe) actieplannen kinderrechten aan hoe ze in 2019 en volgende jaren
de “safetynets’’ rond kinderen (waaronder brede school en voor- en naschoolse activiteiten) gaan
versterken en wat ze van de Taskforce nodig hebben ter ondersteuning.

4) Het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren
Opvoedconferentie Curaçao 15 en 16 mei 2018
Een evenwichtige opvoeding is niet alleen een kinderrecht, maar vormt ook de basis voor het
realiseren van alle andere kinderrechten zoals die in het VN-Kinderrechtenverdrag worden
genoemd. Opvoeden gebeurt door ouders en familie, maar ook door bestuurders en andere
deskundigen zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en andere vooren naschoolse voorzieningen. Het is belangrijk om kinderen/ jongeren te stimuleren mee te
denken, mee te praten, mee te luisteren, hun mening te laten horen. En de kans te krijgen om van
jongs af aan deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun aangaan. In het gezin, op
school, in hun ‘civil society’. Ook dát is participatie. Allemaal schakels in een ketting die, mits
stevig genoeg, zorgen voor een sterk en veilig Safetynet. “It takes an island to raise a child”. Wil je
werkelijke verandering in de gemeenschap bereiken, maak dan de personen deelnemers van het
proces. Participatie is het sleutelwoord. Vandaar ook het thema van de 3e Interlandelijke
Taskforce-conferentie: Participatie als gedeelde verantwoordelijkheid. Samenkomen is een begin,
samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes.
200 jeugdprofessionals, beleidsmakers en bestuurder van de 6 (ei-)landen en Europees NL hebben
elkaar geïnspireerd,
goede voorbeelden uitgewisseld rond opvoeden en de participatie van
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kinderen en zijn praktisch aan de slag gegaan om (nieuwe) actieplannen per eiland te ontwikkelen.
Onderling hebben de Bovenwinden respectievelijk de Benedenwinden afgesproken intensiever
samen te werken. Het gastcollege van professor Micha de Winter over pedagogische civil society en
het betrekken van jongeren, ook met het oog op een democratische samenleving, werd zeer
gewaardeerd. Vanuit Europees Nederland was er inbreng van een delegatie uit Apeldoorn.
Het was de eerste opvoedconferentie waarbij politiek verantwoordelijke bestuurders van alle
(ei-)landen aanwezig waren. De politiek verantwoordelijken hebben in twee deelsessies met elkaar
over prioriteiten, knelpunten en samenwerking gesproken. Tijdens de discussie hebben de
verantwoordelijke bestuurders de bereidheid uitgesproken om de samenwerking te intensiveren en
de rol van de Interlandelijke Taskforce bij de samenwerking te versterken. Dit heeft geleid tot het
ondertekenen van een Intentieverklaring om te komen tot een nader uit te werken Memorandum of
Understanding waarin de gewenste samenwerking op bestuurlijk niveau wordt vastgelegd.
Planning 2018/2019:
De (ei-) landen geven in hun (nieuwe) actieplannen aan hoe ze in 2019 en volgende jaren de
participatie van kinderen en jongeren gaan bevorderen. Waar mogelijk zal de Taskforce deze
activiteiten ondersteunen met kennisdeling.

5) Het zorgdragen voor professionele hulp en ondersteuning van kinderen en
gezinnen (jeugdzorg)
De Landen en Openbare Lichamen hebben goed opgeleide en gemotiveerde jeugdprofessionals
nodig om kinderen en jongeren met problemen passende hulp te kunnen bieden.
Planning 2018/2019:
De Taskforce inventariseert in 2019 in overleg met de Landen en Openbare Lichamen welke
gezamenlijke inspanningen nodig en haalbaar zijn om een impuls te geven aan de
professionalisering van jeugdprofessionals. De Taskforce adviseert om hiervoor gezamenlijke acties
te ondernemen bijvoorbeeld een training in de meldcode en afwegingskader (Opstellen en
implementatie). Bijvoorbeeld een training in Signs of safety etc.

6) Kwetsbare
kinderen.

kinderen,

waaronder

migrantenkinderen

en

minder

valide

Naast kinderen die met geweld worden geconfronteerd zijn er kinderen die met specifieke
problemen kampen, waaronder migrantenkinderen en kinderen met verstandelijke of fysieke
beperkingen.
Planning 2018/2019:
De Taskforce gaat in 2019 in overleg met de Landen en Openbare Lichamen na welke gezamenlijke
inspanningen nodig en haalbaar zijn om de positie van migrantenkinderen en minder valide
kinderen te verbeteren.

4. MONITOREN
Om de voortgang en resultaten van de actieplannen van de landen en de Openbare Lichamen te
meten worden in de actieplannen indicatoren op de brede levensgebieden (onderwijs, inkomen,

zorg, welzijn, veiligheid, wonen, participatie
Kinderrechtenverdrag.

e.d.) gehanteerd zoals gebezigd in

het

De Taskforce rapporteert jaarlijks over de voortgang van de actieplannen van de (ei-)landen aan
de politiek verantwoordelijke bestuurders voor jeugd en gezin. Dit gebeurt op basis van de door de
(ei-)landen aangeleverde voortgangsverslagen.
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5. FINANCIËN
De landen en openbare lichamen zijn zelf financieel verantwoordelijk voor hun actieplannen ter
verbetering van de kinderrechten. Met de Intentieverklaring is afgesproken dat elk land/openbaar
lichaam vóór 15 augustus 2018 een (geactualiseerd) actieplan verbetering kinderrechten heeft
voorzien van concrete doelen (smart), planning en politiek geaccordeerd budget (inclusief
benodigde middelen voor deelname aan de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten).
De activiteiten van de Interlandelijke Taskforce zijn stimulerend en ondersteunend aan de
actieplannen per land c.q. openbare lichamen. De kosten van de activiteiten van de Taskforce
(waaronder de jaarlijkse opvoedconferentie) worden gezamenlijk gefinancierd door de landen en
openbare lichamen. De reis- en verblijfkosten voor deelname aan Taskforceforce activiteiten zijn
steeds voor rekening van de landen zelf.
Kosten en financiële dekking van Taskforce activiteiten 2018
Activiteit
1. Organisatie interlandelijke
opvoedconferentie Curaçao
2. Deelname
opvoedconferentie Curaçao
3. Videoconferenties TF

Kosten
Kosten Conferentie
Ondersteunend bureau
Reis/verblijfkosten
Personele inzet

Dekking
Curaçao
ministerie VWS
Landen + Openbare Lichamen
+ Unicef
Landen + Openbare Lichamen

4. Ondersteuning
Openbare
Lichamen
bij
kinderrechtenplannen

Ondersteuning

Amendementsgelden BZK

Kosten en financiële dekking van Taskforce activiteiten 2019
Activiteit
1. Organisatie
opvoedconferentie
Saba/Sint Maarten 2019

Kosten
Conferentiekosten
Ondersteunend bureau

2. Deelname
opvoedconferentie
Saba/Sint Maarten 2019
3. Videoconferenties

Reis/verblijfkosten

Dekking
Saba/Sint Maarten
ministerie BZK
ministerie VWS
Landen + Openbare Lichamen

Personele inzet
Secretariaat
PM
PM

Landen + Openbare Lichamen
Curaçao
PM
PM

4. Deskundigheidsbevordering
5. Stand
opvoeding
in
Caribisch Nederland
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