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‘De kinderen en jongeren van
de Caribische delen van ons
Koninkrijk herinneren ons er
constant aan dat zij gelijkwaardige mede-burgers
zijn van het Koninkrijk. Zij
verdienen niet alleen een gelijke
kans, maar inspireren ons in
Nederland om anders te denken.
Tot op de dag van vandaag ben
ik ze daar dankbaar voor’
LAURENTIEN VAN ORANJE
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1: Stappen in een
nieuwe wereld

2: Inclusie en empowerment
van kinderen op de Cariben

‘M

I

et de Raad van Kinderen zetten we een
eerste stap in een nieuwe wereld vol
kansen en verbinding.’
Steeds weer word ik geraakt door deze uitspraak van één van de scholen op de Cariben met een
Raad van Kinderen. Het geeft de essentie weer waarom
inmiddels meer dan 100 organisaties in het hele Koninkrijk met een Raad van Kinderen op niet vrijblijvende
manier in gesprek zijn met kinderen, om
samen betere besluiten te nemen
voor de toekomst.
Wij zijn trots op de samenwerking met tientallen
partners in het Caribisch
deel van het Koninkrijk: kinderen en
jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen,
ministeries en
bedrijven. De 25
Raden van Kinderen op en in de
verschillende (ei)
landen stimuleren
samenwerking
tussen kinderen,
tussen scholen,
tussen de eilanden
en tussen Nederland
en het Caribisch deel van
het Koninkrijk.
De Raden van Kinderen gaan
over kind-inclusie en nieuwe
perspectieven op allerlei vlakken. De
samenwerking stimuleert begrip tussen de
verschillende delen van het Koninkrijk. En het biedt de
mogelijkheid om van elkaar te leren, ervaringen uit te
wisselen en bruggen te bouwen tussen mensen en culturen. Dit biedt in onze ogen enorme kansen voor verbinding, waar veel partijen hun voordeel mee kunnen

doen. Meerdere keren ontstond innovatie in de Cariben
die we nu ook in Nederland toepassen. Wij leren veel
van de ingetogenheid van de kinderen en zijn even blij
met hun ontwikkeling qua openheid, mondigheid en
energie die deelname aan de Raad van Kinderen vrijwel
altijd teweegbrengt. En dat het juist anders gaat op alle
verschillende plekken prikkelt ons als organisatie om
kritisch te blijven kijken naar onze aanpak en deze continu aan te scherpen en te vernieuwen.
Onze droom is dat waarachtige en
kwalitatieve kind-inclusie een
structurele plek krijgt in de
samenwerking binnen het
Koninkrijk en daarmee
duurzame impact
heeft op de levens
van kinderen en
interactie tussen
kinderen en volwassenen.
Onze missie is dat
kind-inclusie het
nieuwe normaal
wordt. En dat we
toewerken naar
een inclusieve
samenleving in
het hele Koninkrijk.
Een wereld waarin
alle kinderen, wie ze
ook zijn en waar ze ook
geboren zijn, zich gezien en
gehoord voelen en ervaren dat
ze erbij horen.
We gaan graag met u in gesprek over
hoe we dit kunnen bereiken. Want de wereld
van morgen beslissen we nu. Samen.

Prinses Laurentien van Oranje
Oprichter Missing Chapter Foundation

n Nederland en in het
Caribisch deel van ons Koninkrijk denken meer dan
honderd Raden van Kinderen actief mee met bedrijven,
gemeenten, overheidsinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Ze buigen zich
over allerlei vraagstukken,
doen onderzoek en gaan
met volwassenen in dialoog. Inmiddels gaan al 28
organisaties op de Cariben
structureel met kinderen in
dialoog. Hoe dragen we bij
aan een duurzame wereld?
Hoe versterken we de sociale
infrastructuur? Hoe verbeteren we onze economische
positie? Dit zijn slechts
enkele hoofdvragen waarover
de Raden van Kinderen op
de Cariben zich de afgelopen
jaren hebben gebogen.
Niet zonder resultaat. In
samenwerking met UNICEF
Nederland, het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en diverse lokale partners hebben
28 scholen hun leerlingen
geholpen om hun stem te laten horen in de samenleving.
Ruim 1.200 individuele kinderen hebben deelgenomen
aan de Raad van Kinderen.
Zo’n 14 mensen zijn opgeleid
in het Caribisch gebied om
het proces en de dialogen
tussen kinderen en besluitvormers te begeleiden. Tot

slot hebben 150 kinderen een
speciale mediatrainingen
gehad, zodat ze op verschillende manieren hun ideeën
met de samenleving kunnen
delen. Missing Chapter Foundation Foundation agendeert
kind-inclusie, helpt besluitvormers, leerkrachten en
faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog
tussen generaties.
In dit rapport leest u alles
over de Raden van Kinderen op de Cariben. Hoe
het allemaal begon, welke
inhoudelijke adviezen de
kinderen hebben gegeven
en wat de ervaringen en
geleerde lessen zijn rondom
kind-inclusie. Minstens zo
belangrijk zijn de resultaten
van het wetenschappelijk
onderzoek waaruit blijkt dat
het deelnemen aan de Raad
van Kinderen een positieve
bijdrage levert aan de mate
van sociale inclusie van
kinderen.
U leest ook dat we klaar zijn
voor de volgende stap. De
pioniersfase is voorbij en
we nodigen u uit om bij te
dragen aan het verdiepen en
verbreden van kind-inclusie
op de Cariben.
Wilt u na het lezen van dit
rapport meer informatie of
wilt u met ons sparren hoe u
kunt bijdragen?

Neem dan contact op met Zita Luna, Coördinator Cariben
via zita.luna@missingchapter.org of 06 – 29179295.
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3: Raad van Kinderen
op de Cariben
RECHT OP PARTICIPATIE
Luisteren naar wat kinderen vinden van onderwerpen
die hun leven en hun toekomst aangaan. Het klinkt zo
logisch, maar normaal is het nog niet. Artikel 12 van het
Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind
zegt dat kinderen het recht hebben om mee te praten over onderwerpen die ook hun leven aangaan. Dit
verdrag is, behalve door Nederland, ook door Aruba en
de voormalige Nederlandse Antillen geratificeerd. Het
Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde
Naties rapporteert elke vijf jaar hoe landen het doen op
het gebied van kinderrechten. In 2015 verscheen het
meest recente rapport over Nederland. Daarin uit het
Comité haar zorgen over de beperkte mogelijkheden
voor kinderen om te participeren in beleid en besluiten die hen aangaan, in het bijzonder in de Caribische
delen van het Koninkrijk. Ook UNICEF Nederland en de
Kinderombudsman hebben onderzoek gedaan naar de
positie van kinderen in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hieronder een overzicht van hun bevindingen.
In haar rapport over Kinderrechten in Caribisch Nederland zegt UNICEF: “Kinderen worden doorgaans niet in
staat gesteld om als volwaardige burgers mee te doen.
Niet thuis, niet op school, niet in de samenleving op het

eiland. […] Het maakt dat kinderen weinig zelfredzaam
en ondernemend zijn, eerder afwachtend en zonder initiatief. […] Participatie van kinderen thuis, op school en
in de vrije tijd moet nog heel veel aandacht krijgen om
op een acceptabel peil te komen. Respect voor kinderen
en hun bijzondere positie moet daarin centraal staan.
Toegesneden op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau
moeten kinderen geleidelijk leren om mee te doen in
alle geledingen van de samenleving.”
Het rapport van Unicef onderschrijft het belang van een
instrument als de Raad van Kinderen om kinderen in
het hele Koninkrijk te ondersteunen om te participeren.
Dit blijkt ook uit het rapport Als je het ons vraagt van de
Kinderombudsman uit 2016 . Hierin staat dat kinderen
en jongeren de wens hebben dat “volwassenen op een
meer gelijkwaardige manier met hen omgaan. Dat ze
meer in gesprek gaan met de kinderen en jongeren in
plaats van dat hen verteld wordt wat ze moeten doen.”
Daarnaast geven de jongeren aan dat ze op school te
weinig gestimuleerd worden waardoor ze zich onvoldoende kunnen ontplooien en ze hierdoor onder hun
niveau gaan presteren. “Dit heeft grote invloed op het
opleidingsniveau dat ze uiteindelijk behalen en daarmee op hun toekomstperspectief.” Voor zover wij weten
zijn er geen andere initiatieven die in het hele Koninkrijk aan de participatie van kinderen werken.

KIND-INCLUSIE AANPAK
IN ZES STAPPEN
De Raad van Kinderen-aanpak op de Cariben werkt volgens de kindinclusie methodologie die Missing Chapter Foundation Foundation heeft
ontwikkeld en die de afgelopen jaren door honderden organisaties en
scholen in de praktijk is gebracht. De methode kent allerlei vormen en
uitwerkingen, maar de kern is altijd:

Stap 1:

Hulpvraag. Een
organisatie
legt een maatschappelijke
hulpvraag voor
aan een groep
kinderen.

Stap 2:

Dialoog #1. Eerste ontmoeting
tussen organisaties en kinderen waar de
hulpvraag wordt
toegelicht en
aangescherpt.

Stap 3:

Onderzoek. De
kinderen verdiepen zich in het
onderwerp van
de hulpvraag.
Ze starten hun
onderzoek en
bepalen zelf wat
ze willen gaan
zien, waar ze op
bezoek willen
gaan en met wie
ze willen praten
om meer over
het onderwerp
te weten te
komen.

Stap 4:

Dialoog #2. De
kinderen gaan
met de Raad van
Bestuur/Directie
in dialoog over
hun inzichten,
adviezen en
aanbevelingen.
Tijdens deze
dialoogsessies
luisteren de
directieleden en
stellen verdiepende vragen,
terwijl de kinderen vertellen
over hun ideeën
en het waarom
erachter.

Stap 5:

Verantwoording.
De directieleden
leggen aan de
kinderen uit
waarom ze wel
of niet met de
nieuwe inzichten aan de slag
gaan en hoe ze
dat willen doen.

Stap 6:

Overdracht. De
Raad van Kinderen steekt een
volgende groep
kinderen aan.
De organisatie
zorgt ervoor dat
het Raad van
Kinderen-vuur
binnen de
organisatie blijft
branden, zodat
de uitkomsten
tot nog meer
innovatie en
implementatie
leiden.

NEDERLAND

- Concluding observations on de fourth periodic periodic report of the Netherlands,
Convention of the Rights of the Child, United Nations. (8 June 2015).
- Samenvatting Kind op BES, UNICEF, p.18.
(https://www.unicef.nl/media/1402135/samenvatting_kind_op_bes.pdf),
De situatie van kinderen en jongeren op Aruba: hoofdbevindingen en aanbevelingen, UNICEF, p.8
(https://www.unicef.nl/media/1409048/de_situatie_van_kinderen_en_jongeren_op_aruba_lr.pdf).
De situatie van kinderen en jongeren op Curaçao: Hoofdbevindingen en aanbevelingen, UNICEF, p.11
(https://www.unicef.nl/media/1409075/de_situatie_van_kinderen_en_jongeren_op_curacao_lr.pdf)
- Kinderrechtenmonitor 2016, p.22.
(https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/Kinderrechtenmonitor2016.pdf)
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DE RAAD VAN KINDEREN
OP VIJF EILANDEN
In het Caribisch gebied zijn op vijf eilanden Raden van
Kinderen actief: op Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba en
Sint Eustatius. Op Sint Maarten is dit vooralsnog niet
het geval, met name ingegeven door het natuurgeweld dat het eiland heeft getroffen. Op elk van de vijf
eilanden is een Raad van Kinderen aanpak ontwikkelt
die past bij de lokale situatie op de eilanden en die
daarnaast past bij de kwaliteit van de Missing Chapter
Foundation methodiek.
Op elk eiland zijn er een of meerdere lokale coördinator
actief. Deze coördinator enthousiasmeert organisaties
en scholen om deel te nemen aan de Raad van Kin-

deren, begeleidt en bewaakt de voortgang van de zes
stappen van kind-inclusie en wisselt ervaringen uit met
de coördinatoren op de andere eilanden en in Nederland. De coördinatoren worden begeleid en staan in
direct contact met de coördinator Cariben bij Missing
Chapter Foundation in Den Haag. Daarnaast zijn er
6 professionals geschoold om de dialoogsessie (zie stap
4 van de kind-inclusie methodologie) te begeleiden.
Zowel de dialoogleiders als de coördinatoren zijn personen die affiniteit hebben met het thema en midden
in de samenleving van het eiland staan. Op de volgende
pagina’s is per eiland aangegeven welke organisaties
en scholen actief zijn, de feiten en cijfers van het eiland
zelf, wat het bereik van de Raden van Kinderen is, hoe
het team eruitziet en wat de unieke kenmerken van
de aanpak op dat specifieke eiland zijn.

2012

APR.
2015

JUNI
2015

SEPT.
2015

SEPT.
2015

MRT.
2016

OKT.
2016

NOV.
2016

Mr Finney
en de andere
kant van
het water
vertaald
in het
Papiamento:
Mr Finney
y e otro banda
di awa

De Raad
van
Kinderen
start op
Curaçao

Eerste
dialoogsessie in
Curaçao.

De Raad
van
Kinderen
start op
Aruba

De Raad van
Kinderen
workshops
voor leraren
en leerlingen
op Aruba
en Curaçao,
door Maarten
Stuifbergen

Partnerevent De
Raad van
Kinderen
Curaçao
2016

De Raad van
Kinderen start
in Caribisch
Nederland
in samenwerking
met UNICEF
Nederland,
het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
en de lokale
overheden.

Aftrap
De Raad
van
Kinderen
Saba
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Partnerevent
De Raad
van
Kinderen
Aruba
2016

St. Maarten

Saba

Atlantische
Oceaan

Aruba

FEBR.
2017

Aftrap De
Raad van
Kinderen
Sint
Eustatius

Nederland

St. Eustasius

Bonaire

Curaçao

MRT.
2017

JUNI
2017

JAN.
2018

APR.
2018

Juni
2018

Opvoedconferentie op
Bonaire en aftrap De
Raad van Kinderen
Bonaire

De eerste dialoogsessies
vinden plaats op
Sint Eustatius

Alice van
Romondt (de
Raad van
Kinderen
Aruba) treedt
in de Raad
van Toezicht
van Missing
Chapter
Foundation

Robin
Peeters
(eerste
dialoogleider)
start op de
bovenwindse
eilanden

Divi Resorts
wint de
tweede prijs
TOP Awards
tijdens de
Raad van
Kinderen
Awards

Partnerevent 2017
Raad van Kinderen
Curaçao
Expositie Raad van
Kinderen in de
Bilbioteca Nacional
op Aruba
Prinses Laurentien
spreekt op de
Women’s Conference
op Aruba

Divi Resorts Aruba is genomineerd voor de Raad van
Kinderen Award en is aanwezig met leerkracht Henry
en Roland en Marcelino uit
hun Raad van Kinderen
Het Caribische team is
compleet tijdens de Raad
van Kinderen Award show
in Amsterdam
TUI wint de Raad
van Kinderen Award
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Curaçao
FEITEN EN CIJFERS
- Aantal inwoners: 160.337
- Oppervlakte: 444/km²
- Officiële talen:
Papiamento en Nederlands
- Meest gesproken talen:
Papiamento
78,6%
Nederlands
9,4%
Spaans
6%
Engels
3,5%
- Aantal basisscholen: 68
- Aantal middelbare scholen: 18

BEREIK OP CURAÇAO
- Aantal kinderen: 300
- Aantal leerkrachten: 10
- Aantal organisaties: 9

TEAM

UNIEKE KENMERKEN

1. Curacao is het eerste eiland op de Cariben
waar de Raad van Kinderen van start is
gegaan. Dit gebeurde in april in 2015 met het
10-jarige bestaan van TUI in Curaçao.
Zij hebben met verschillende andere organisaties een alliantie gevormd en gezamenlijk
een Raad van Kinderen ingesteld.
2. Tamara Salsbach zet zich al jaren in voor het
waarborgen van kinderrechten in Curaçao en
stuurt de coördinatoren in Caribisch Nederland aan.
3. Er hebben zowel middelbare scholen (2) als
basisscholen meegedaan met de Raad van
Kinderen.
4. De stichting Bloemhof/NAAM heeft kunnen
meedoen dankzij een privé-donatie.
5. Minister Ruggenaath van Economische
Ontwikkeling had in 2016 een Raad van
Kinderen. Hij is nu minister-president van
het land.

- Vertegenwoordiger en coördinator:
Tamara Salsbach
- Dialoogleider: Deva-Dee Siliee, beleidsadviseur
van de minister-president van Curaçao en
co-founder & director van Cura Cares

Herbert van der Woude, CEO Kooyman:
De leerlingen eisen van ons met hun adviezen
‘out of the box’ te denken. Bijvoorbeeld het
samenwerken met de concurrent wordt door de
kinderen gezien als complementair, en wij zien
dit als ‘wij tegen zij’. Het gaat hierbij hoe dan ook
om het creëren van kansen.
Kooyman biedt mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een
ochtendbesteding. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheden voor het hergebruik van
materialen. Ook zijn ze voor een selecte groep klanten een online store begonnen.
Resultaat van de Raad van Kinderen van Kooyman in samenwerking met
de Governeur J.R. Laufferschool. De vraag die het bedrijf aan de kinderen
stelde was: “Wat moet Kooyman doen om nu en in de toekomst onmisbaar
te zijn voor Curaçao?” – schooljaar 2016-2017
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Curaçao

1
1

05

2

04

2a

WILLEMSTAD

06

2

Avila Beach Hotel
Schooljaar 2016 – 2017
Oranjeschool

Landhuis Bloemhof
Stichting National
Archeological
Anthropological Memory
Schooljaar 2017 – 2018
Kolegio Santa Famia

03
02

02

05 07a
02a

01

04 07
06
07b

01

Christoffel
park

3
3

4
4

5
03

Curaçao
International
Airport

5

6

WILLEMSTAD

6

7

Partners
Scholen
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7a
7b

Guardian Group Fatum
Schooljaar 2017 – 2018
Kolegio Annie Koenraad

Kooyman BV
Schooljaar 2016 – 2017
Gov. Joh. Rudolf
Lauffer school

Ministerie van Economische
Ontwikkeling
Schooljaar 2016 – 2017
Fatima College

ORCO bank
Schooljaar 2017 – 2018
SKAIH VSBO

TUI Nederland
Schooljaar 2015 – 2016
- Albert Schweitzer College
Schooljaar 2016 – 2017
- Sint Pauluscollege

Inclusie en empowerment van kinderen in het koninkrijk 15

Aruba
FEITEN EN CIJFERS
- Aantal inwoners: 153.469
- Oppervlakte: 178,9/km²
- Officiële talen:
Papiamento en Nederlands
- Meest gesproken talen:
Papiamento
68%
Spaans
14%
Engels
7%
Nederlands
6%
- Aantal basisscholen: 38
- Aantal middelbare scholen: 14

BEREIK OP ARUBA
- Aantal kinderen: 630
- Aantal leerkrachten: 17
- Aantal organisaties: 9

TEAM

- Vertegenwoordiger coördinator:
Alice van Romondt, tevens lid Raad van Toezicht
van Missing Chapter Foundation Foundation
- Coördinator: Mirla Passchier
- Dialoogleiders: Rosabelle Illes (kunstenaar,
schrijver en performer) en Mark Benson
(presentator en ondernemer).

UNIEKE KENMERKEN

1. De eerste kennismaking met het gedachtegoed van
Missing Chapter Foundation Foundation op Aruba
ontstond toen Mr Finney in het Papiamento werd
vertaald in 2012. Daarmee is het zaadje geplant
voor de Raad van Kinderen dat uitgaat van hetzelfde
gedachtegoed als Mr Finney, namelijk dat kinderen
volwassenen aan het denken zetten.
2. Gestart in 2015 met de ‘founding fathers’: Divi,
AMBR, Renaissance, ATA, AHATA en La Cabana.
Deze partners hebben allen een Raad van Kinderen
in hun organisatie ingesteld.
3. Vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon: Alice
van Romondt. Zij zit sinds januari 2018 in de Raad
van Toezicht van Missing Chapter Foundation om ook
daar het Caribische perspectief in te brengen en te
waarborgen.
4. De meeste organisaties komen uit de
toerismesector en de financiële sector.
5. Aruba Investment Bank heeft een ruimte in
hun kantoor ter beschikking gesteld waarvan
het Arubaanse Raad van Kinderen team gebruik
mag maken

Alice van Romondt: De Raad van Kinderen betekent heel veel voor
Aruba. Het heeft op zoveel vlakken een positieve impact! Zo leren
kinderen onderzoeken en krijgen ze de kans om kennis te maken
met de binnenkant van het bedrijfsleven, zoals hotels en banken.
Ze ervaren dat vragen stellen en je menig geven cool is. Daarnaast
leren leerkrachten ‘out of the box’ mee te denken.
En we zijn pas net begonnen! Ik zie nog veel kansen om kind-inclusie
verder uit te breiden op Aruba. Bijvoorbeeld in de districten, in de
ouderenzorg, in het parlement en natuurlijk door deelname aan de
Nationale Raad van Kinderen. Daar zet ik mij met veel passie voor in!
Alice van Romondt, vertegenwoordiger Raad van Kinderen Aruba en
lid Raad van Toezicht Missing Chapter Foundation.
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Aruba

Aruba Hotel and
Tourism Association
Schooljaar 2015 – 2016
1a - Pius X School
Schooljaar 2016 – 2017
1b - Scol Primario
Kudawecha
01

02

Noord

6

3
7

2a
2b

1b-5b

5

9

1

2b-3b-5c

2
2a

4

6 8

4

Aruba Investment
Bank (AIB)
Schooljaar 2017 – 2018
- Mon Plaisir
Schooljaar 2016 – 2017
- Prinses Amalia
basisschool

ORANJESTAD
Amsterdam Manor
Beach Resort Aruba
Schooljaar 2015 – 2016
3a - Pieter Boerschool
Schooljaar 2016 – 2017
3b - Prinses Amalia
basisschool

03

1a-6b-9

Aeropuerto
Internacional
Reina Beatrix

Arikok
National
Park

4

5

7

3a

4

8

Aruba Bank N.V.
Schooljaar 2017 – 2018
Mon Plaisir

San Niolas
Aruba Tourism
Authority (ATA),
Schooljaar 2015 – 2016
5a - Pieter Boerschool
Schooljaar 2016 – 2017
5b - K Scol Primario
Kudawecha
Schooljaar 2017 – 2018
5c - Prinses Amalia
basisschool
5

Partners

6

Divi Resorts en
Grape Holding N.V.
Schooljaar 2015 – 2016
6a - Colegio Arubano
Schooljaar 2016 – 2017
Schooljaar 2017 – 2018
6b - Pius X School

7

7

01
8

8

La Cabana Beach
Resort & Casino
Schooljaar 2015 – 2016
Schooljaar 2017 – 2018
Colegio Hilario Angela

Nagico Insurances Aruba,
Schooljaar 2016 – 2017
Schooljaar 2017 – 2018
Colegio Filomena
Basisschool

Renaissance Aruba
Resort & Casino, L.G.
Smith Boulevard 82,
Oranjestad
Schooljaar 2015 – 2016
Schooljaar 2016 – 2017
Schooljaar 2017 – 2018
9 Pius X School

9

Scholen
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Bonaire
FEITEN EN CIJFERS
- Aantal inwoners: 19.304
- Oppervlakte: 294/km²
- Officiële talen:
Papiamento en Nederlands
- Meest gesproken talen:
Papiamento
75%
Spaans
12%
Nederlands
9%
Engels
3%
- Aantal basisscholen: 7
- Aantal middelbare scholen: 1

BEREIK OP BONAIRE
- Aantal kinderen: 630
- Aantal leerkrachten: 17
- Aantal organisaties: 9

UNIEKE KENMERKEN

1. De Raad van Kinderen op Bonaire maakt onderdeel
uit van de kinderrechtenaanpak die UNICEF
Nederland samen met het Openbaar Lichaam
Bonaire uitvoert.
2. De Raad van Kinderen is op Bonaire van start
gegaan tijdens de Opvoedconferentie in 2017. Voor
de opvoedconferentie is prinses Laurentien in dialoog
gegaan met kinderen van de SGB, de enige
middelbare school op Bonaire.
3. Bonaire Youth Outreach Foundation (BYOF) heeft
prachtige films en foto’s gemaakt van de trajecten.
4. Zo’n 150 kinderen hebben een mediatraining gevolgd
bij BYOF, zodat ze ook na deelname aan de Raad van
Kinderen hun stem kunnen laten horen.
5. Een aantal organisaties was heel populair onder
kinderen en bij de scholen. Daarom wordt elk jaar
gerouleerd, zodat iedereen kans maakt eens
met zijn favoriete organisatie te werken.

TEAM

- Vertegenwoordiger coördinator:
Damaly Linkers
- Dialoogleiders:
Curvin George en John Soliano

Tijdens het traject is mij opgevallen dat zaken die voor mij heel
normaal lijken, zoals een hotel, een duikschool en het koraal,
niet bekend zijn bij de kinderen en ook niet bekend zijn bij hun
ouders. Het is confronterend als verhelderend tegelijk dat hier
verandering in moet komen als je als sector mensen voor je wilt
laten werken of je ze wilt laten betalen voor je diensten. Deze
sociale rol van een bedrijf in de gemeenschap is door ons
de afgelopen jaren onderschat. Een hele goede ‘eye-opener’
dankzij de kinderen.
Paul Coolen, CEO van Buddy Dive Resort, Bonaire.
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Bonaire
1
1a
1b

Buddy Dive Resort
Schooljaar 2016 – 2017
Kolegio Rayo di Solo
Schooljaar 2017 – 2018
Kolegio Strea Briante

Washington
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Bonaire
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Openbaar Lichaam Bonaire
Schooljaar 2016 – 2017
Basisschool De Pelikaan
Schooljaar 2017 – 2018
Basisschool Aquamarin

Rijksdienst Caribisch
Nederland
Schooljaar 2017 – 2018
Kolegio San Bernando

Tourism Corporation
Bonaire
Schooljaar 2017 – 2018
Kolegio Luís Bertrán

Partners
Scholen
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Saba
FEITEN EN CIJFERS
- Aantal inwoners: 1.947
- Oppervlakte: 13/km²
- Officiële talen:
Nederlands en Engels
- Meest gesproken talen:
Engels
93%
Spaans
3%
Overig
4%

- Aantal basisscholen: 1
- Aantal middelbare scholen: 1

BEREIK OP SABA

UNIEKE KENMERKEN

1. De Raad van Kinderen op Saba maakt onderdeel uit
van de kinderrechtenaanpak die UNICEF Nederland
samen met het Openbaar Lichaam Saba uitvoert.
2. De coördinator Cadella Marten is beschikbaar
gesteld door het Openbaar Lichaam Saba.
3. De Raad van Kinderen is feestelijk gelanceerd tijdens
de Kinderrechtendag op 20 november 2016.
4. Omdat er op Saba maar één basisschool is, hopen we
dat het Openbaar Lichaam op termijn structureel en
zelfstandig met deze school zal samenwerken.
5. Saba is in september 2017 getroffen door de orkaan
Irma. Hierdoor lag de prioriteit gedurende een aantal
maanden op het herstel en de wederopbouw van het
getroffen gebied.

Juancho E.
Yrausquin
Airport

- Aantal kinderen: 14
- Aantal leerkrachten: 1
- Aantal organisaties: 1

ZIONS HILL

TEAM

- Vertegenwoordiger coördinator:
Cadella Marten
- Dialoogleider: Geen op Saba. Robin Peeters
verzorgt de dialogen op Saba en Sint Eustatius

WINDWARDSIDE

THE BOTTOM
Tim Muller, Eiland Secretaris, Public Entity of Saba:
De kinderen van Saba zijn de toekomst voor ons mooie groene eiland. Wij van het Openbaar
Lichaam Saba (OLS) vinden het daarom belangrijk de stem van onze kinderen te laten horen.
Dit jaar heeft OLS daarom in samenwerking met de Missing Chapter Foundation de laatste klas
van de middelbare school uitgenodigd om zich te buigen over ondernemerschap in onze kleine
geïsoleerde gemeenschap. De kinderen hebben de resultaten aan het college van wethouders
gepresenteerd en we zijn positief verrast over de goede adviezen die ze ons meegaven. We
onderzoeken nu hoe we gehoor kunnen geven aan de adviezen van de kinderen. Volgens jaar
willen we de nieuwe groep weer een vraag voorleggen en laten we ons graag weer adviseren.

1

1

SINT JOHNS

Public Entity of Saba
Schooljaar 2017 – 2018
Sacred Heart Primary School
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St. Eustatius
FEITEN EN CIJFERS

- Aantal inwoners: 3.193
- Oppervlakte: 21/km²
- Officiële talen:
Nederlands en Engels
- Meest gesproken talen:
Engels
83%
Spaans
6%
Nederlands
4%
- Aantal basisscholen: 5 waarvan 1 kleine
privéschool: de Nustar school.
- Aantal middelbare scholen: 1

BEREIK OP ST. EUSTATIUS
- Aantal kinderen: 45
- Aantal leerkrachten: 5
- Aantal organisaties: 5

TEAM

- Vertegenwoordiger coördinator: Vacant
- Dialoogleiders: Robin Peeters

UNIEKE KENMERKEN

1. Robin Peeters is de enige dialoogleider op de bovenwindse eilanden. Omdat het gemiddeld een hele dag
reizen is van de benedenwindse eilanden naar de
bovenwindse was dit hard nodig! Robin Peeters werkt
bij de Voogdijraad in Sint Eustatius.
2. Nustar Terminals is een van de grootste organisaties en werkgevers op het eiland. Ze vinden het zo
belangrijk dat kinderen meepraten, dat ze het financieel mogelijk maken dat nóg twee organisaties een
Raad van Kinderen kunnen instellen.
3. Mede door de Raad van Kinderen zijn er vier bedreigde leguanen van Sint Eustatius overgebracht naar
diergaarde Blijdorp, waar ze deelnemen aan een
fokprogramma.
4. Alle basisscholen van het eiland hebben een keer
meegedaan aan de Raad van Kinderen.
5. Net als Saba en Sint Maarten is ook Sint Eustatius in
september vorig jaar getroffen door orkaan Irma. In
de periode daarna lag de prioriteit bij het herstel en
de wederopbouw van het getroffen gebied.

STENAPA, St. Eustatius National Parks,
is geïnspireerd geraakt om vier leguanen
van het eiland naar dierengaarde Blijdorp
in Rotterdam te verplaatsen. Hiermee hopen
zij uitsterving van de soort te voorkomen.
De leguanen kwamen op 15 mei 2018 aan
in Diergaarde Blijdorp.
Resultaat van de Raad van Kinderen van STENAPA in samenwerking
met de Bethel Methodist School. De organisatie stelde de kinderen de volgende vraag:
“Hoe kan STENAPA de lokale gemeenschap betrekken bij de natuur op Sint Eustatius?”
– schooljaar 2016-2017
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St. Eustatius

1
1

Boven
National
Park

2

2

3

F.D. Roosevelt
Airport

3

3

3

1

Caribbean Netherlands
Science Institute (CNSI)
Schooljaar 2017 – 2018
Golden Rock

St. Eustatius Healthcare
Foundation
Schooljaar 2017 – 2018
Governor De Graaf School
+ Nustar school

Nustar Energy
Schooljaar 2016 – 2017
Schooljaar 2017 – 2018
Seventh day Adventist

4

2

2

1

5

ORANJESTAD
4-5

Quill
National
Park

4

4

5

Partners

St. Eustatius Center for
Archaeological Research
(SECAR)
Schooljaar 2017 – 2018
Bethel Methodist School

St. Eustatius National Parks
Foundation (STENAPA)
Schooljaar 2016 – 2017
Bethel Methodist School

5

Scholen
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4: Bevindingen en
geleerde lessen
Nu de Raad van Kinderen drie jaar actief is op de Cariben, hebben we een schat
aan ervaringen opgebouwd en hebben we een gevoel ontwikkeld bij wat goed en
minder goed werkt. We hebben de bevindingen onderverdeeld in twee thema’s:
1) ervaringen met de variatie van (ei)landen in het Koninkrijk en
2) ervaringen met het zesstappenplan op de Cariben.

1: ERVARINGEN MET DE VARIATIE
VAN ALLE (EI)LANDEN IN
HET KONINKRIJK

I

n Nederland spreken we vaak
over ‘de Cariben’, waarbij we
gemakshalve de zes eilanden
onder één noemer scharen. Dat
het in werkelijkheid zes verschillende entiteiten zijn met alle een eigen
identiteit, heeft uiteraard invloed
op de mate waarin de Raad van
Kinderen succesvol en duurzaam
kan worden geïmplementeerd.
Hieronder volgt een overzicht van de
leerervaringen waarmee we ook in
het vervolg rekening houden.

1. DE SCHAALGROOTTE
VAN DE EILANDEN IS
BEPERKT

Het aantal organisaties en aantal
scholen dat kan deelnemen aan de
Raad van Kinderen is niet ongelimiteerd. Zo zijn er op Curaçao 68 basisscholen, op Sint Eustatius 4 en op
Saba slechts 1. De oppervlakte van
Aruba is vergelijkbaar met de Haarlemmermeer en het inwoneraantal
van Bonaire is vergelijkbaar met de
gemeente Haren. Daarnaast is het
budget beperkt. Organisaties dragen
financieel bij aan de organisatie van
een Raad van Kinderen. Dit is echter
geen duurzame opbouw, aangezien
het geen ruimte geeft voor de benodigde doorontwikkeling en innovatie
om de Raad van Kinderen verder
in te bedden en kind-inclusie in de
samenleving te verankeren.

2. DE GEOGRAFISCHE
SPREIDING OP DE
CARIBEN IS GROOT

De Cariben beslaan gezamenlijk een gigantisch oppervlak. De
afstand tussen Saba en Aruba is
bijvoorbeeld zo’n 1.000 kilometer en
de vliegtuigmaatschappijen voeren
niet altijd een betrouwbare dienstregeling. Daarnaast zijn de taalverschillen groot: op Sint Eustatius
wordt Engels gesproken, terwijl
op Aruba Papiamento en Nederlands wordt gesproken. Dit maakt
community-building een complexe
opgave, nog los van de afstand tot
en de tijdsverschillen met
Nederland zelf.

3. DE SOCIALE
STRUCTUREN ZIJN
CRUCIAAL VOOR
SUCCES

De sociale structuren verschillen
sterk per eiland. Daarvoor zijn historische redenen aan te geven. Zo
zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius
drie bijzondere gemeenten, en zijn
Curaçao en Aruba onafhankelijke
landen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Ook zijn er andere
grote verschillen, bijvoorbeeld tussen de bovenwindse eilanden (Sint
Maarten, Sint Eustatius en Saba)
en de benedenwindse (Bonaire,
Curaçao en Aruba). In afstand,
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maar ook bijvoorbeeld in taal. Er is
daarom geen one-size-fits-all-concept voor kind-inclusie. Maatschappelijke inbedding is maatwerk per
eiland met de samenleving zelf.

4. MAATSCHAPPELIJKE
INBEDDING,
COMMUNITY BUILDING
EN SAMENWERKING

De Caribische coördinatoren per
eiland zijn aangesteld en worden
aangestuurd vanuit het kantoor van
Missing Chapter Foundation in Den
Haag. Hiermee wordt de aanpak geborgd. Omdat er geen one-size-fitsall-concept is om kind-inclusie in
de samenleving in te bedden, vindt
er veel uitwisseling plaats om te
overleggen hoe het concept het best
ingebed kan worden in de samenleving. Tussen Nederland en de
Cariben, maar ook tussen de
eilanden onderling. Het is hierin
altijd zoeken naar de balans tussen
wat het concept uniek maakt en
waar ruimte zit voor aanpassingen.
Het geeft veel energie wanneer
uitbreiding of aanpassing van het
concept wordt bedacht op een van
de gebieden, die overal blijkt te
werken. De schaal en creativiteit
op de eilanden werken hierin versnellend en de eilanden zijn
dan ook een kweekvijver voor
nieuwe ideeën.
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2: ERVARINGEN MET HET
ZESSTAPPENPLAN

1. SAMENSTELLING VAN DE RAAD
VAN KINDEREN
Het blijkt in de praktijk niet mogelijk om een blauwdruk te geven hoe een Raad van Kinderen eruit moet
zien. De Raad van Kinderen kan uit individuele aangemelde kinderen bestaan of uit schoolklassen. Elk
eiland en elk traject is anders. Wel kunnen we op basis
van de praktijk aangeven dat het het best werkt als een
groep kinderen regelmatig bij elkaar komt. Daarom is er vaak gekozen voor samenwerking met een
schoolklas en dit werkt in de praktijk goed. Ook omdat
de leerkracht als geen ander weet hoe hij of zij met
de kinderen moet werken en samenwerken met een
schoolklas biedt ook logistieke voordelen want het is
makkelijker samenkomen. Door de Raad van Kinderen in het schoolsysteem te verwerken, bieden we de
leerkracht ook direct de mogelijkheid om te werken
aan 21e-eeuwse vaardigheden. Per eiland verschilt het
in welke leerlijnen of leerdoelen de Raad van Kinderen kan worden opgenomen. Een aantal voorbeelden
van onderwijsgebieden waar de Raad van Kinderen
in valt zijn: burgerschap en persoonlijke vorming op
inhoudelijk vlak. Daarnaast taal, communicatie en
zelfs wiskunde voor het proces. Afhankelijk van het
vraagstuk dat de organisatie aan de Raad van Kinderen
voorlegt kan de Raad van Kinderen ook vallen binnen
de gebieden wetenschap en technologie, mens en
maatschappij en beweging en
gezondheid.

2. LEEFTIJD VAN DE KINDEREN
Met de Raad van Kinderen hebben we gekozen voor
kinderen tussen 8-14 jaar oud, omdat zij vrij denken
en een groot moreel kompas hebben. Ze weten al veel
over de wereld om hen heen en kunnen indien nodig
snel aan informatie komen. Kinderen ouder dan 14
kijken eerder naar hun leeftijdsgenoten en laten zich
hierdoor beïnvloeden.

3. BETROKKENHEID VAN DE
LEERKRACHT
De leerkracht speelt een cruciale rol bij de Raad van
Kinderen. Het is belangrijk dat de leerkracht gemotiveerd is en een eigen passie heeft om met de Raad van
Kinderen aan de slag te gaan. Het is voor de leerkracht
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prettig om samen met een ervaren persoon (liefst een
collega leerkracht) een lesplan te maken voor de Raad
van Kinderen en af en toe met andere leerkrachten
ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Missing
Chapter Foundation heeft in de afgelopen jaren een
handleiding ontwikkeld voor leerkrachten met voorbeelden voor werkvormen en manieren om de Raad
van Kinderen in hun traject te begeleiden.

4. AFSPRAKEN MET DE ORGANISATIE
Van groot belang is dat de organisatie – of dat nu een
bedrijf, overheidsinstelling of neen stichting is – echt
openstaat voor ideeën en adviezen van kinderen, deze
serieus wil nemen en zich committeert om ermee aan
de slag te gaan. Kortom, het is cruciaal dat de Raad
van Kinderen niet vrijblijvend is. Het blijkt dat het op
de Cariben voor alle betrokkenen ook zeer motiverend
werkt wanneer de organisatie een geschenk geeft
aan de school in de vorm van onderhoud of
schoolbenodigdheden.

5. ROL VAN EEN CARIBISCHE
EXTERNE AANJAGER
Voor organisaties en scholen is het soms even wennen
om samen te werken. Het zijn namelijk heel andere
werelden die samenkomen. Een externe aanjager. projectbegeleider en intermediair biedt hiervoor uitkomst.
Op de Cariben zijn op elk eiland coördinatoren aangesteld die deze rol vervullen, zich met de Raad van Kinderen bezighouden en organisaties en scholen helpen
om samen te werken Deze coördinatoren zijn onpartijdig, begrijpen de wereld van de bedrijven en van de
scholen, en hebben een netwerk om kind-inclusie
continu onder de aandacht te brengen en te houden.
Deze begeleiding blijkt in de praktijk onmisbaar.

6. HET BELANG VAN CARIBISCHE
AMBASSADEURS EN
DIALOOGLEIDERS
Om zowel inhoudelijke als logistieke redenen zijn
Caribische dialoogleiders onmisbaar voor een goede
dialoog. Ze hebben statuur en aanzien, kennen de Caribische en lokale gewoonten, gebruiken en talen, en
kunnen relatief snel op de plaats van bestemming zijn.

De zes getrainde dialoogleiders zijn dan ook goud
waard voor de Raad van Kinderen movement
op de Cariben.

7. VERSLAGLEGGING
Tijdens de gehele samenwerking gebeurt er
ontzettend veel. Het is fijn om het later te kunnen
teruglezen of -kijken aan de hand van schrift, of
nog mooier: foto- en videomateriaal. Zo kan de
informatie intern worden gedeeld met anderen om
na te denken over het uitvoeren van de adviezen,
maar ook extern om te laten zien wat kind-inclusie
teweeg kan brengen. Bovendien is het een mooie
herinnering voor alle betrokkenen.

‘Ik ben aangenaam
verrast door het
inzicht en het
probleemoplossend
vermogen van kinderen
die nog niet tot de
arbeidsmarkt zijn
toegetreden. Dit heeft
mijn verwachtingen
overtroffen’
Alexander Nieuwmeyer,
CEO van Divi Resorts
en Grape Holding N.V.,
Aruba

8. IMPLEMENTATIE VAN
DE ADVIEZEN
Opvallend veel adviezen van de Raad van Kinderen
worden door de organisaties op de Cariben vlot
geïmplementeerd. Wat is hiervan het geheim? Ligt
het aan de overtuigingskracht van de kinderen of de
coördinatoren, de schaal van de organisaties op het
eiland, of de daadkracht van de leiders? Ons idee is
dat het een combinatie is van dit alles. Tegelijkertijd
zien wij dat de wat kleinschaligere scope op de eilanden er absoluut toe leidt dat er snel geschakeld
kan worden en zaken snel tot stand komen.

9. DE RAAD VAN KINDEREN
AWARDSHOW

De ervaring is dat het ontzettend goed werkt
om veel inzet en goed werk te belonen. Daarom
nodigt Missing Chapter Foundation alle
organisaties en scholen uit om mee te doen aan
de jaarlijkse Raad van Kinderen Award Show.
De Award uitreiking maakt de impact van kindinclusie zichtbaar en biedt een podium voor al het
werk dat partners doen rondom dit thema. TUI
heeft in 2016 een Award in de wacht gesleept
met hun werk op Curaçao, en Divi Resorts
Aruba is in 2016 genomineerd geweest en heeft
in 2017 de tweede plaats gewonnen. De trots
van de winnaars en genomineerden laat zien
dat investeren in kind-inclusie op de Cariben
het meer dan waard is.

‘Omdat alles nieuw
was, was het even
wennen en stoeien
hoe ik dit wilde vormgeven in de klas. Ik
heb het werken met
het strategische
vraagstuk ervaren
als een verrijking van
het dagelijkse, vrij
gestructureerde
lesprogramma’
Leerkracht Brenda Kuper,
Kolegio Rayo di Solo,
Bonaire
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5: Resultaten
en impact
Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en
organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint
met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om
hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden
geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.
Hieronder gaan we in op de resultaten die uit de Raden van Kinderen zijn
voortgekomen. Daarnaast hebben we prof. Maurice de Greef (Vrije Universiteit
Brussel) gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren onder kinderen op de
eilanden om daarmee wetenschappelijk vast te stellen of de kinderen ook
daadwerkelijk een betere plek in de samenleving hebben gekregen dankzij
deelname aan de Raad van Kinderen. Zijn bevindingen zijn op pagina 36 te vinden.

INHOUDELIJKE RESULTATEN
VAN DE RAAD VAN KINDEREN

H

et doel van de Raad van Kinderen is om betere
besluiten te nemen over vraagstukken die ook de
toekomst van de kinderen aangaan. Met name
voor organisaties die intrinsiek gemotiveerd zijn
om de blik van buiten naar binnen te halen blijkt de
Raad van Kinderen van grote waarde. Vooral als de
vraagstukken gaan over de maatschappelijke context
waarin de organisaties opereren.
Vanaf 2015 zijn er zo’n 50 hulpvragen aan de kinderen
voorgelegd. De specifieke opbrengsten variëren per
traject. Elke samenwerking leidt tot een groot scala aan
adviezen en inzichten, sommige worden door de kinderen gepresenteerd aan de directie, andere inzichten
ontstaan tijdens de verschillende dialogen. We zien dat
de resultaten vooral gaan over de thema’s: economie,
toerisme, human resources, cultuur & wetenschap,
milieu en gezondheid & veiligheid.
De interactie tussen kinderen en volwassenen stimuleert alle betrokkenen in hun persoonlijke groei. Dit
geldt voor betrokken directieleden, leerkrachten en
zeker voor kinderen zelf. Iedereen wordt uitgedaagd
om onverwachte verbindingen aan te gaan, uit hun
comfort-zone te stappen en zaken op een heel andere
manier te bekijken. Dit zorgt voor reflectie, groei bij
alle betrokkenen en een positieve dynamiek binnen
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groepen. De samenwerking leidt ook tot strategische
verbreding. De ideeën van kinderen leiden tot nieuwe
denkrichtingen die betrekking hebben op strategie:
waarom doen we eigenlijk wat we doen en waarom
op deze manier? Soms komt er een complete maatschappelijke beweging uit voort. Kinderen komen met
frisse, nieuwe ideeën of volwassenen worden door hen
geïnspireerd tot het ontwikkelen van nieuwe producten.
Zo is het programma WaterSpaarders voortgekomen uit
de Raad van Kinderen van Unilever die de kinderen een
groot dilemma voorlegde: Hoe gaan we onze CO2- doelstellingen bewerkstelligen? ‘Maak het klein en begin bij
jezelf’, stelden de kinderen voor. ‘Start met korter douchen, dat is haalbaar.’ Het idee werd omarmd door een
brede coalitie, aangejaagd door Missing Chapter, samen
met het Wereld Natuur Fonds en Unilever. Inmiddels
gaan 200.000 kinderen aan de slag met hun gezinsleden
met de Deal van Vijf Miljard. Het streven om met elkaar
jaarlijks minstens 5 miljard liter water te besparen.
Iedereen kan intekenen.

Benieuwd naar de concrete resultaten van de Raad van
Kinderen op de Cariben? Een selectie van de resultaten
per organisatie is te vinden in de bijlage op pagina 40.
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EERSTE STAPPEN NAAR KIND-INCLUSIE:
EVALUATIEONDERZOEK OP DE CARIBEN
Auteur: Maurice de Greef,
Prof. Learning effects low skilled
and illiterate learners,
Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING

Door middel van een evaluatieonderzoek kan in kaart
worden gebracht wat de invloed van een Raad van
Kinderen is. Dit kan op verschillende vlakken. Het is
mogelijk dat het kind baat heeft bij de deelname aan
de Raad van Kinderen. Door direct actief deel te nemen
aan een democratisch proces van besluitvorming voelt
het zich wellicht beter betrokken bij de samenleving.
Dit kan ervoor zorgen dat het kind een betere plek in de
samenleving krijgt. Een eerste verkenning zou inzage
kunnen geven in wat de rol van een Raad van Kinderen
op de Cariben voor het kind heeft gespeeld. In Nederland loopt dit onderzoek al en wordt er een voor- en een
nameting gerealiseerd. Door middel van een voor- en
een nameting onder kinderen wordt in kaart gebracht
of de sociale inclusie van de betrokken kinderen is
verbeterd. Op de Cariben is het echter alleen mogelijk
geweest om een nameting te doen. Voordeel hiervan is
wel dat men direct in kaart brengt of de Raad van Kinderen een directe invloed op sociale inclusie en bijbehorende vaardigheden heeft gehad volgens de kinderen
zelf. Zij geven aan wat zij als directe invloed van de
Raad van Kinderen ervaren.

2. ONDERZOEKSMETHODE
EN -DOELGROEP

Bij de meting is voor de eerste zeven variabelen
gebruikgemaakt van de gevalideerde SIT-vragenlijst
(Sociale Inclusie na Transfer) van De Greef, Segers en
Verté (2010). De inhoud en samenstelling van de laatste
variabele ‘kind-inclusie’ is gebaseerd op het literatuuronderzoek naar kind-inclusie van De Greef (2018). Op
basis van deze literatuurstudie zijn items bepaald en
onder andere aangevuld met items betreffende basale
vaardigheden zoals vragen stellen, onderzoeken, adviseren en presenteren. Om de invloed van de elementen
van de leeromgeving van de Raad van Kinderen en de
ervaren sociale inclusie in beeld te brengen, is per
variabele bepaald wat de gemiddelde score is naast
het percentage kinderen, dat ervaart dat de Raad van
Kinderen van invloed is op hun sociale inclusie.
Er is een meetmoment geweest in de maanden mei
en juni in 2018. Ongeveer evenveel jongens (51.4%) als
meisjes (48.6%) hebben de vragenlijst beantwoord. De
meeste kinderen zitten in groep 8 van de basisschool
(74.3%) en zijn 12 of 13 jaar (70.2%). Ongeveer de helft
van de kinderen van het vorige schooljaar (46.9%) en
ongeveer de helft van de kinderen van dit schooljaar
(53.1%) heeft deelgenomen aan de Raad van Kinderen
in Cariben.

De onderwerpen milieu
en gezonde levenswijze worden
het meest interessant gevonden.

In het voorjaar van 2018 is onder 144 kinderen die
deelnamen aan een Raad van Kinderen op de Cariben
(Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en Sint Eustatius) een
test in de vorm van een vragenlijst afgenomen. In deze
vragenlijst hebben de kinderen zelf aangegeven hoe
zij de werkwijze van de Raad van Kinderen ervaren en
in hoeverre deelname aan de Raad van Kinderen van
invloed is geweest op hun sociale inclusie. Tijdens de
metingen is naast de achtergrondkenmerken (geslacht,
leeftijd, schoolklas en jaar van deelname aan de Raad
van Kinderen) naar de volgende variabelen gekeken:

3. RESULTATEN

1. Leeromgeving:
- Ondersteuning leerkracht
- Leermaterialen en -activiteiten
- Directe omgeving
- Transfermogelijkheden
2. Sociale inclusie:
- Assertiviteit
- Contactvaardigheden
- Ontmoeten & ondernemen
- Kind-inclusie

ERVAREN
SOCIALE INCLUSIE
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De eindevaluatie onder de kinderen die deelnamen
aan de Raad van Kinderen op de Cariben bestond uit
twee onderdelen. Allereerst is in kaart gebracht of door
deelname aan de Raad van Kinderen, kinderen aangeven een betere plek in de samenleving te krijgen. Ten
tweede is geanalyseerd in hoeverre de elementen van
de leeromgeving van de Raad van Kinderen volgens de
kinderen een bijdrage hebben geleverd aan een goede
werkwijze van de Raad van Kinderen.

Tijdens de nameting hebben de kinderen kunnen aangeven in hoeverre deelname aan de Raad van Kinderen
volgens hen iets heeft bijgedragen aan hun sociale
inclusie. De meeste kinderen (63.4%) geven aan dat het

heeft bijgedragen aan hun kind-inclusie. Kinderen hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze konden meepraten
over een hulpvraag van een organisatie, erover konden
meebeslissen en zo het gevoel hebben dat er iets met
hun mening wordt gedaan, en dat ze mogen zeggen
wat ze ervan vinden. Daarnaast hebben ze ook iets
geleerd op het gebied van vragen stellen, onderzoeken,
adviseren en presenteren. Ten tweede vindt ongeveer
de helft van de kinderen dat ze assertiever zijn geworden en betere contactvaardigheden hebben gekregen.
Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen, kunnen
voor zichzelf opkomen en keuzes maken en hebben
daarnaast het gevoel op een fijne manier in de wijk te
wonen, goede hulp aan anderen te kunnen leveren en
goed contact met anderen te hebben. Ten slotte is een
kleiner deel (47.2%) door deelname aan de Raad van
Kinderen naar eigen zeggen onder andere activiteiten
buitenshuis gaan doen en heeft nieuwe contacten met
anderen gelegd.

ERVAREN WERKWIJZE
RAAD VAN KINDEREN
De meeste kinderen (bijna 80%) hebben vooral de
ondersteuning van de leerkracht en de leermaterialen
en leeractiviteiten van de Raad van Kinderen als positief
ervaren. Daarnaast geven de kinderen aan dat de directe omgeving (zoals hun thuisomgeving) en de mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de praktijk
ook als positief zijn ervaren (61.8% versus 59.7%). Het
merendeel van de kinderen heeft alle elementen van de
leeromgeving dus als positief ervaren.

NIEUWE ONDERWERPEN
RAAD VAN KINDEREN
Aanvullend is gevraagd of de kinderen ook aan de slag
willen gaan met andere onderwerpen. De onderwerpen
milieu en gezonde levenswijze worden met 57.4% en
43% het meest interessant gevonden. Onderwerpen
als thuis en de eigen buurt blijken daarentegen minder
interessant, gezien het feit dat slechts 15.5% versus
18.4% van de kinderen daarover wil meedenken.

4. CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

Het verkrijgen van een betere plek in de samenleving
kan betekenen dat men zichzelf beter kan redden, zich
veiliger en gelukkiger kan voelen, maar ook andere
dingen gaat ondernemen en nieuwe contacten krijgt. De
meeste kinderen die hebben deelgenomen aan de Raad
van Kinderen op de Cariben hebben vooral aangegeven
dat ze zichzelf beter kunnen redden. Ze hebben erva-

ren te kunnen meepraten, te kunnen meebeslissen en
hun mening te kunnen geven en dat er daadwerkelijk
iets mee werd gedaan. Ook zijn volgens hen een aantal
vaardigheden zoals vragen stellen, onderzoeken, adviseren en presenteren verbeterd en zijn ze trots op hun
gegeven adviezen. Daarnaast zitten veel kinderen beter
in hun vel. Ze geven aan meer zelfvertrouwen te hebben
gekregen, voor zichzelf te kunnen opkomen en goed en
gemakkelijk keuzes te kunnen maken door deelname
aan de Raad van Kinderen. Een kleiner deel geeft aan
dat ze betere contactvaardigheden hebben gekregen en
door deelname aan de Raad van Kinderen activiteiten
buitenshuis zijn gaan doen en nieuwe contacten
hebben gelegd.

Kinderen ervaren te kunnen
meebeslissen, hun mening te
kunnen geven en dat er
daadwerkelijk iets mee
werd gedaan
De elementen van de leeromgeving van de Raad van
Kinderen blijken als positief te worden ervaren, zoals
de ondersteuning van de leerkracht, de leermaterialen
en -activiteiten, maar ook (in iets mindere mate) de
betrokkenheid van de directe omgeving en de mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te brengen. Een
nuancering is wel op zijn plaats, omdat het hier sec een
nameting betreft. Bij vervolgonderzoek is het aan te
bevelen de impact van de Raad van Kinderen op de sociale inclusie van de kinderen in kaart te brengen door
middel van een voor- en nameting.
Samenvattend is duidelijk dat de Raden van Kinderen
op de Cariben een bijdrage hebben kunnen leveren aan
de kind-inclusie van de meeste kinderen die hebben
deelgenomen aan een Raad van Kinderen. Ook blijkt de
werkwijze (op basis van de elementen van de leeromgeving) grotendeels als positief te worden ervaren. In
het vervolg zou het interessant zijn om te kijken hoe de
Raad van Kinderen zo zou kunnen worden uitgevoerd,
dat nóg meer kinderen actief worden om deel te gaan
nemen aan andere activiteiten in hun eigen omgeving,
en nieuwe contacten met anderen kunnen maken.

Ze geven aan meer
zelfvertrouwen te hebben
gekregen

Referenties
1. De Greef, M. (2018).
Mogelijke criteria voor kind-inclusiviteit. ’s-Hertogenbosch: Artéduc.
2. De Greef, M., Segers, M. & Verté, D. (2010). Development of the SIT,
an instrument to evaluate the transfer effects of adult education
programs for social inclusion, Studies in Educational Evaluation (36), 42 - 61.
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6: Droom voor
de toekomst

O

p basis van de resultaten van de Raden van Kinderen tot nu toe, de enthousiaste reacties van de
organisaties, leerkrachten en kinderen zelf en de
uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek
kunnen we concluderen dat de Raad van Kinderen op
de Cariben succesvol is. Om inclusie en empowerment van kinderen nog steviger te verankeren in de
samenleving, willen we onze aanpak nu verdiepen en
verbreden. Daarvoor hebben we drie wensen met drie
concrete ideeën die we graag met u delen.

DRIE WENSEN EN IDEEËN
VOOR EEN SUCCESVOL
VERVOLG OP DE CARIBEN
WENS 1:

Vergroten van het bereik van inclusie
en empowerment van kinderen
Concreet idee: ontwikkelen en verspreiden van
educatief materiaal
De jarenlange expertise van Missing Chapter in het in
de praktijk brengen van kind-inclusie zetten we graag
in om begeleidingsmateriaal en toolkits te ontwikkelen
die het mogelijk maken om op grote schaal zelfstandig aan de slag te gaan met kind-inclusie. Uiteraard
co-creëren we dit materiaal samen met de kinderen
op de Cariben, omdat we weten dat de sleutel tot het
succes van dit materiaal is dat het aansluit op de lokale
belevingswereld van de kinderen en ingaat op actuele
thema’s en vraagstukken.
Voorbeelden van onderdelen die een plek kunnen
krijgen in het materiaal zijn een handleiding voor
leerkrachten, een format voor kinderen om zelf vlogs
te maken en een ouderbrief om ouders te informeren over het project. Uiteraard wordt dit “papieren”
materiaal aangevuld met presentatietrainingen voor
de leerlingen, workshops in de klas en aantrekkelijke materialen zoals een presentatiebord of een setje
denksleutels.
Met dit educatieve materiaal ontstaat ruimte voor:
- groter bereik: Op dit moment is slechts een beperkt
aantal scholen actief met de Raad van Kinderen. De
belangrijkste reden hiervoor is dat scholen afhan-
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optekenen. Hiermee inspireren we huidige, maar zeker ook nieuwe
organisaties om kinderen te (blijven) betrekken bij besluitvorming
rond belangrijke vraagstukken. Bovendien geven dergelijke metingen waardevolle informatie om de methodiek verder te optimaliseren.

kelijk zijn van organisaties die de kinderen om hulp
vragen en die bereid zijn daarin te investeren. Met
het begeleidingspakket worden scholen zelf in staat
gesteld met de methode aan de slag te gaan. Zo kan
iedereen meedoen.
- bredere verankering: Het educatieve materiaal kan
ertoe bijdragen dat bestaande leerlingen- of medezeggenschapsraden gaan werken volgens de Missing Chapter kind-inclusie methodiek en daarmee
effectiever worden. Ook kan het lesmateriaal leiden
tot succesvolle samenwerkingen met maatschappelijke, culturele of kunstzinnige organisaties die zo
gezamenlijk bijdragen aan onze missie. Daarnaast
worden door dit lesmateriaal ook ouders betrokken,
wat aansluit bij belangrijke inzichten en adviezen uit
de rapporten van UNICEF en de Kinderombudsman.
- lagere begeleidingskosten: De lokale teams besteden nu veel tijd aan het begeleiden van individuele
scholen en organisaties. Dit is in de opstartfase heel
nuttig en nodig gebleken, omdat we in deze tijd hebben geleerd wat de succesfactoren van de methodiek
zijn. Door een begeleidingspakket ontstaat ruimte
voor het team om zich op de volgende fase te richten,
waarbij organisaties, scholen en kinderen steeds
zelfstandiger aan de slag gaan met kind-inclusie op
een manier die bij hen past.

WENS 2:

Versterken van het draagvlak voor inclusie
en empowerment van kinderen
Concreet idee: optekenen en verspreiden van de
resultaten en het structureel meten van de effecten
van kind-inclusie
Betere zichtbaarheid van de samenwerking tussen kinderen en volwassen vergroot het draagvlak bij aangesloten organisaties en laat zien dat het steeds normaler wordt om kinderen te betrekken bij besluiten. We
kunnen bijvoorbeeld zichtbaarder zijn door vaker een
bijdrage te leveren aan lokale evenementen en meer
activiteiten te laten zien op sociale media. Daarmee
geven we direct gehoor aan de wens van deelnemende
partners die willen laten zien waarin ze investeren.
Daarnaast is het bijzonder zinvol om de impactmeting van de Raad van Kinderen op te schalen met een
voor- én nameting en de concrete resultaten te blijven

!

Het zou prachtig zijn als er een Raad
van Kinderen Awardshow op, en voor
de Cariben wordt georganiseerd. Zo laat
de hele community gezamenlijk zien
welk belang zij hechten aan kind-inclusie,
welke activiteiten er op de Cariben
plaats- vinden, wat de positieve effecten
zijn en wat ieders ambitie is rond
dit thema

We zijn klaar voor de
volgende fase om de
droom te realiseren
dat kind-inclusie en
empowerment van
kinderen overal het
nieuwe normaal wordt.
Dit kunnen en willen
we niet alleen.

WENS 3:

Daarom organiseren
we op 31 augustus 2018
een werkbijeenkomst.
Samen met ministeries,
ngo’s, fondsen en
bedrijven die een warme
band hebben met de
Cariben en het thema
omarmen, gaan we aan
de slag om de vervolgstappen te bepalen.
Deze vervolgstappen
worden naderhand aan
dit verslag toegevoegd.

Verbinden van de community rond inclusie en
empowerment van kinderen
Concreet idee: inrichten van een online
kind-inclusie-platform
Kind-inclusie is van en voor iedereen. Er zijn meerdere fantastische initiatieven die alle op hun eigen manier werken met of aan
kind-inclusie. Het zou fantastisch zijn als we onze krachten kunnen
bundelen met gelijkgestemde initiatieven en actieve organisaties
en daarmee onze gezamenlijke maatschappelijke impact kunnen
vergroten. Dit kan door middel van een kind-inclusie-platform. Met
dit platform verbinden we de hele community van kinderen, organisaties en initiatieven.
Met dit platform bereiken we het volgende:
- inzicht in initiatieven: Via het platform maken we de verschillende
initiatieven inzichtelijk en toegankelijk. Zo is het voor kinderen,
scholen en organisaties helder wat alle mogelijkheden zijn op
het gebied van kind-inclusie. In de basisschoolleeftijd, maar ook
daarna. Zo zouden kinderen ná de Raad van Kinderen bijvoorbeeld
kunnen doorstromen naar een alumniclub of de Nationale Raad
van Kinderen.
- uitwisseling tussen kinderen: Via het platform komen kinderen in
contact met andere kinderen uit de Raad van Kinderen-community
in het hele Koninkrijk. Dit is iets wat kinderen in het onderzoek van
Maurice de Greef hebben aangegeven graag te willen, en het is een
prachtige kans om op een laagdrempelige manier tot onderlinge
uitwisseling in het Koninkrijk te komen. Dat kan themagewijs zoals
over een gezonde levensstijl of over het milieu, maar dat kan ook
op persoonlijk vlak.
- mogelijkheid om strategische partnerships aan te gaan: Het
platform biedt een marktplaats waarin huidige en toekomstige
partners elkaar kunnen opzoeken, kennis kunnen delen, samen
projecten kunnen opzetten en zo elkaar kunnen inspireren om
kinderen de stem te geven die ze verdienen. Ook individuen die
een persoonlijke band hebben met de Cariben en bereid zijn hun
netwerk in te zetten, kunnen dit via deze marktplaats doen.
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RESULTATEN EN OPBRENGSTEN
VAN ALLE RADEN VAN
KINDEREN OP DE CARIBEN

In onderstaande tabel een selectie van de resultaten van de
Raden van Kinderen per organisatie. In de kolommen links
is aangegeven over welke thema’s de adviezen gaan. Deze
hebben wij geclusterd in de thema’s: economie, toerisme,
human resources, cultuur & wetenschap, milieu en
gezondheid & veiligheid.

ONDERWERP

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

HULPVRAAG

ADVIEZEN
EN UITVOERING

HR
MILIEU

Amsterdam
Manor Beach
Resort Aruba
(Aruba)

Amsterdam Manor
Beach Resort
(AMBR) is
een resort
op Aruba.

Hoe kan
AMBR
bijdragen
aan het verbeteren van
het vogelreservaat de
Bubali Plas?

Zorg ervoor dat meer mensen van de Bubali Plas
kunnen genieten.
- Zorg ervoor dat er geen vet meer in de riolering
terechtkomt. Door meer voorlichting te geven, ook
in het hotel, over de gevolgen van vet in de natuur.
- Adopteer de Bubali plas en maak deze schoon met
werknemers, hun kinderen of met scholen.
- Stel park rangers aanstellen.
- Organiseer een tentoonstelling voor natuurfotografen
in het hotel en maak een boekje met de mooiste foto’s.
- Verander de de naam Bubali Plas te veranderen in
Bubali Park. Immers, in een plas wonen kikkers
en Park klinkt veel aantrekkelijker.
- Vertel maandelijks in de krant of op tv kunnen vertellen
wat de organisatie} al doet voor de Bubali Plas.

Hoe kunnen
we onze
medewerkers
motiveren om
op een duurzame manier
te werken?

Maak er een spel van, niet alleen voor de
medewerkers, maar voor hun hele gezin.
- Laat medewerkers als onderdeel van hun dagelijkse
routine een lijst van duurzame activiteiten bijhouden
en deze aan het einde van de week of maand met
elkaar vergelijken. Zet vervolgens prikkels in om
medewerkers te motiveren zo duurzaam
mogelijk te werken.
- Gebruik afvalmaterialen in handvaardigheidsworkshops. Deze workshops kan AMBR zelf
organiseren of samenwerken met bekende lokale
initiatieven. Zowel de hotelgasten als de kinderen
van de medewerkers mogen hieraan deelnemen.

HR

Aruba
Bank N.V.
(Aruba)

De oudste
bank van
Aruba, met
een focus op
de toekomst.

Hoe kan
AMBR de
beste werkgever van
Aruba
worden?

Een werkgever ben je voor het hele gezin,
dus betrek hen er ook bij.
- Organiseer een familiedag voor het personeel. Er is
weinig te doen voor het hele gezin en dit verhoogt
de betrokkenheid. Bijkomend voordeel: het maakt
jongeren bekend met werken in de toerismesector.

Hoe kan
Aruba Bank
ervoor zorgen
dat de midden-managers efficiënt
en doeltreffend hun
werkzaamheden kunnen
uitvoeren?

Een gelukkige werknemer is een goede werknemer.
Geef hen de ruimte om zichzelf op hun eigen manier
te kunnen verbeteren.
- Organiseer ‘vergaderingen over de vergadering’
om de spelregels van de vergadering te bespreken
- Stel een midden-manager met de meeste kennis en
ervaring aan als ‘Buddy’ om vragen te beantwoorden
- Evalueer de hoeveelheid werk van de middenmanager en bepaal of bepaalde activiteiten moeten
worden overgedragen.
- Creëer een ‘Zen Kamer’ waar werknemers
zich kunnen opladen en ontspannen.
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ONDERWERP

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

HULPVRAAG

ADVIEZEN
EN UITVOERING

MILIEU

Aruba Hotel
and Tourism
Association
(AHATA)
(Aruba)

Aruba Hotel
and Tourism
Association
(AHATA)
behartigt de
belangen van
haar tachtig
leden in de
toeristische
industrie.

Wat kan
AHATA doen
om mensen
op Aruba aan
te moedigen
beter voor
hun omgeving
te zorgen?

Communiceer duidelijk wat er beter moet, dan kunnen
mensen hun verantwoordelijkheid nemen.
- Maak een interactief reclamebord om de netheid van
de verschillende plekken op Aruba te laten zien. Het
reclamebord heeft lichten voor elke plaats die groen,
oranje of rood kleurt, afhankelijk van hoe schoon die
plaats is. Als een plaats is schoongemaakt, verandert
het rode licht in groen. Dit reclamebord moet op een
plek worden geplaatst waar iedereen het kan zien, ook
toeristen.

Hoe kan
AHATA het
besef vergroten van het
belang om
het dagelijks
gebruik van
plastic zakken
en plastic
producten te
verminderen?

Zorg dat mensen niet om het belang van de zaak heen
kunnen, iedereen moet dit weten!
- Laat via een train-the-trainer-programma kinderen
van groep 6 van de lagere school een presentatie geven
aan jongere kinderen uit de 1e of 2e klas van hun eigen
school over recyclen en hoe het milieu
schoon te houden.
- Ontwikkel een kwartet waarmee kinderen spelenderwijs leren over de omgeving en het belang om ervoor
te zorgen, en maak een jingle over recycling.

Hoe kan AIB
het middenen kleinbedrijf
helpen te
innoveren?

Kom eerst zelf met een goed plan, sluit dan
andere organisaties aan.
- Vind door onderzoek en observatie eerst zelf de
kansen om te innoveren, om vervolgens de MKBbedrijven te kunnen helpen innoveren.
- Creëer een ‘expertteam’ dat de financiering,
verkoop, aankopen en innovatie stimuleert.

Hoe brengen
we ‘people,
planet, profit’
in evenwicht
bij de beslissing om in
een project te
investeren?

Hanteer bij elke beslissing de volgende checklist:
1) komt het project ten goede aan de cultuur op Aruba?
2) is het project origineel?
3) verbetert het project de infrastructuur op Aruba?
4) verhoogt het project het aantal bezoekers naar Aruba?
5) komt het project ten goede aan hele gezinnen?
Betrek ten slotte kinderen bij deze beslissing
als je er niet zeker van bent!

Wat kan ATA
doen om
jongeren te
stimuleren in
de toerismesector te
werken?

Breng kinderen vroeg in contact met toerisme door
toeristen bijvoorbeeld gastlessen te laten geven op
scholen.
Zorg voor extra trots bij de jongeren door toeristen op
school een gastles te laten geven, waarop hij (of zij)
vertelt waar hij vandaan komt, iets over zijn leven,
waarom hij voor Aruba heeft gekozen, wat hij van Aruba
vindt en wat hij belangrijk vindt voor het land.

ECONOMIE

TOERISME

Aruba
Investment
Bank (AIB)
(Aruba)

Aruba
Tourism
Authority
(ATA)
(Aruba)

Aruba
Investment
Bank (AIB)
is een
investeringsbank.

De Aruba Tourism Authority
(ATA) is verantwoordelijk voor
de coördinatie
van de lokale
en internationale marketing,
de (product)
ontwikkeling
van Aruba als
vakantiebestemming, en
het onderhouden van
partnerschappen met
belangrijke
‘stakeholders’
in binnen- en
buitenland.

Hoe kan ATA
ervoor zorgen
dat Aruba
uitblinkt op
het gebied van
service?

Laat bezoekers zich heel speciaal voelen.
- Rol bij aankomst op Aruba een rode loper uit en zeg
eenvoudig ‘Bedankt voor uw bezoek’ bij het afscheid.
- Laat een blijvende indruk achter door altijd te
glimlachen.
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ONDERWERP

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

HULPVRAAG

ADVIEZEN
EN UITVOERING

TOERISME

Avila Beach
Hotel
(Curaçao)

Avila is
het meest
historische
luxe hotel
van Curaçao.

Hoe kan Avila
de meest tevreden gasten
op Curaçao
hebben?

Doe je best om lokaal personeel aan te nemen, want
toeristen willen een lokale ervaring. Zorg ervoor dat je
personeel het naar hun z’n zin heeft, dan zullen ze ook
beter werken.
- Pas het entertainment aan op de locatie van het hotel.
- Zorg ervoor dat het personeel voldoende training en
opleiding krijgt, maar ook dat ze het naar hun zin hebben
en elkaar goed kennen door activiteiten voor hen te
organiseren.

HR

TOERISME

Buddy Dive
Resort
(Bonaire)

Buddy Dive
Resort
(Buddy) is
een resort en
duikschool
in één op
Bonaire.

Hoe kan de
duiksector
de teruggang
in het aantal
duikers
tegengaan?

HR
MILIEU
GEZONDHEID
EN
VEILIGHEID

Caribbean
Netherlands
Science
Institute
(CNSI)
(Sint Eustatius)

Divi Resorts en
Grape Holding
N.V. (Aruba)

Caribbean
Netherlands
Science Institute (CNSI)
organiseert
workshops,
symposia en
onderwijsactiviteiten over
zaken die specifiek relevant
zijn voor de
samenleving
van kleine
tropische
eilanden zoals
Sint Eustatius.

Hoe kan
CNSI ervoor
zorgen dat de
Statianen (en
jongeren in
het bijzonder)
een wetenschappelijk
georiënteerde
gemeenschap
zijn?

Divi Resorts
(Divi) is een
resort op
Aruba.

Hoe kan Divi
ervoor zorgen
dat alle
medewerkers
zich veilig
voelen in
hun werkomgeving?
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ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

Zorg ervoor dat wetenschap aantrekkelijk is en betrek
kinderen vanaf jongere leeftijd bij jullie activiteiten.
- Organiseer een feestelijke bijeenkomst om
geld in te zamelen.
- Ontwerp brochures en posters met informatie, maak een
routekaart voor fietsers (CNSI kan de fietsen verhuren).
- Organiseer praktische workshops en ontdekkingstochten.
- Ontwikkel een televisieprogramma over wetenschap om
kinderen vanaf jonge leeftijd enthousiast te maken voor
wetenschap.
- Maak educatief materiaal.

Zorg ervoor dat het personeel goed met elkaar
kan praten en zich gewaardeerd voelt.
- Start met taallessen. Veel medewerkers beheersen het
Engels niet goed, waardoor culturen weinig mengen.
Geef die mensen de mogelijkheid om Engels te leren.
- Organiseer meer activiteiten waarop medewerkers en
managers samenkomen. Stel hiervoor een activiteitencommissie samen waarin medewerkers en managers
samen activiteiten bedenken voor het personeel.
- Maak de achterkant van het hotel net zo mooi als de
voorkant. Maak de kantineruimte gezelliger en
dien het personeelseten mooier op.
lees verder >

HULPVRAAG

ADVIEZEN
EN UITVOERING
De uitwerking: Divi organiseert Engelse lessen voor hun
medewerkers, zodat ze allemaal dezelfde taal spreken.
Hiermee gaan ze pesten en discriminatie op de
werkvloer tegen.

Divi Resorts en
Grape Holding
N.V. (Aruba)

Hoe kunnen
Divi en
Tamarijn
(een gelieerd
resort op
Aruba) hun
medewerkers
motiveren
een gezond
en duurzaam
leven te leiden.
Niet alleen op
het werk, maar
ook thuis.

Werk meer samen met de Bonairiaanse samenleving
door kinderen vroeg te betrekken en activiteiten voor
hele gezinnen te organiseren.
- Organiseer activiteiten voor ouders en kinderen samen.
Op het eiland kent men namelijk het gezegde ‘water is
voor de vissen’, wat wil zeggen: water is iets waarvoor je
moet oppassen. Om kinderen meer bij de onderwaterwereld te betrekken, moet je dus ook de ouders bereiken.
Uitwerking: Buddy Dive heeft de prijzen van hun Kids
Seacamp aangepast, zodat meer lokale kinderen hieraan
kunnen deelnemen en bekend kunnen raken met de
belangrijkste inkomstenbron van hun eiland: duiktoerisme.
Tevens is Buddy Dive met de basisscholen aan het kijken
of iedere groep 7 of 8 van alle basisscholen van Bonaire
een excursie kan krijgen in een hotel/duikbedrijf, zodat ze
in ieder geval deze ervaring kunnen opdoen, en zo ook in
aanraking komen met deze vorm van toerisme.

CULTUUR
EN
WETENSCHAP

ONDERWERP

Informeer mensen op een laagdrempelige manieren
zorg dat mensen makkelijk de tijd krijgen om te sporten.
- Organiseer informatiesessies over gezond eten, over
gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door ongezonde eetpatronen, over efficiënter boodschappen doen,
en over het belang van fysieke activiteiten.
- Doe een supermarkttour met een gezondheidscoach
waarin je leert hoe je etiketten moet lezen en welke voedingsmiddelen goed zijn en welke niet.
Uitwerking: Divi en Tamarijn onderzoeken de mogelijkheid voor een bedrijfslicatie waar werknemers kunnen
sporten. Ook wordt er samen met de chefs een verbeterplan opgesteld voor de maaltijden die in de cafetaria’s
geserveerd worden.

ECONOMIE

Guardian
Group Fatum
(Curaçao)

Guardian Group
is onderdeel van
Guardian Holdings Limited.
Guardian Group
biedt financiële
dienstverlening
en verzekeringen aan.

Wat voor
zekerheid
kan Guardian Group
geven over het
sparen door
middel van
een levensverzekering?

Zorg echt voor personen door in te gaan op de individuele behoefte van de klant, houd je aan de afspraken
zodat mensen weten dat ze op Guardian Group kunnen
vertrouwen.
- Ga voor een excellente service, communiceer helder over
wat je doet en waarmee mensen bij jullie terecht kunnen.
- Investeer in jongeren door middel van schoolprojecten
zodat ze al op jonge leeftijd in contact komen met
Guardian Group.

ECONOMIE

Kooyman BV
(Curaçao)

Kooyman is
de grootste
doe-het-zelfketen op de
voormalige
Nederlandse
Antillen.

Wat moet
Kooyman doen
om nu en in
de toekomst
onmisbaar
te zijn voor
Curaçao?

Kijk verder dan je eigen winkel.
- Stimuleer duurzaamheid en bereik direct meer arme
mensen door meer te recyclen en hergebruiken.
- Zorg voor een groter bereik in de regio door de export van
verf en een online-store.
- Verbeter de klanttevredenheid door de verkoop van planten en het maken van een self-checkout.
- Stimuleer sociale cohesie door gehandicapten in dienst
te nemen.
De uitwerking: Kooyman biedt mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een ochtendbesteding
aan. De mogelijkheden voor het hergebruik van materialen wordt in samenwerking met leveranciers en lokale
instanties verder onderzocht. Verder is inmiddels voor een
selecte groep klanten een online-store begonnen waar een
beperkt assortiment beschikbaar is.

HR
MILIEU
GEZONDHEID
EN
VEILIGHEID

La Cabana
Beach Resort &
Casino (Aruba)

La Cabana
Beach Resort
& Casino’s (La
Cabana) is een
resort en casino
op Aruba.

Wat kan La
Cabana doen
om medewerkers te motiveren thuis
afvalstoffen te
verminderen,
te recyclen of
te hergebruiken?

Maak afval leuk.
- Maak er een afval-inleverwedstrijd van. Veel afvalemmers
worden halfvol opgehaald en dit biedt de mogelijkheid
voor medewerkers om hun afval op het werk te sorteren.
- Laat medewerkers meeprofiteren van bulkkortingen en
speciale hoteltarieven die La Cabana ontvangt. Bied deze
voordelen ook aan de medewerkers aan met betrekking
tot ‘groene producten en apparaten’.

lees verder >

Inclusie en empowerment van kinderen in het koninkrijk 43

ONDERWERP

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

La Cabana
Beach Resort &
Casino (Aruba)

CULTUUR
EN WETENSCHAP

ECONOMIE

ECONOMIE
GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

Landhuis
Bloemhof en
Stichting Stichting National
Archeological
Anthropological Memory
Management
(NAAM)
(Curaçao)

Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
(Curaçao)

Nagico
Insurances
Aruba
(Aruba)

HULPVRAAG

ADVIEZEN
EN UITVOERING

Hoe kunnen
we onze
medewerkers
motiveren en
aanmoedigen
om gezond
te leven?

Maak het positief, mensen willen namelijk niet bij een
groep horen die als ongezond wordt gezien.
- Organiseer een ‘Mop van de Dag’ die mensen kunnen
vertellen tijdens de start van de dienst. Lachen is gezond!
- Organiseer een dagelijkse dansroutine van een paar
minuten voor iedereen, zowel voor de medewerkers
als de toeristen.
- Ontwikkel de ‘Gezonde Hand’, waarbij elke vinger staat
voor een gezondheidsactiviteit: eet gezond fruit, lach
(10 keer), verplaats (30 minuten of meer), slaap (8 uur of
meer), drink water (twee liter of meer). Deze activiteiten
zijn vrij eenvoudig zowel tijdens het werk als thuis te doen.
- Leg de nadruk op ‘je goed voelen’ in plaats van ‘gezond
doen’ omdat dan meer mensen zich aangesproken voelen.
- Om mensen gemotiveerd te houden, is het belangrijk
manieren te vinden om ook hun kleinere inspanningen
te belonen.

ONDERWERP

Landhuis
Bloemhof is
een landhuis
dat dienstdoet
als museum
en cultureel
centrum.
Stichting
NAAM beheert materieel erfgoed en
organiseert
tentoonstellingen en
exposities.

Hoe kunnen
Bloemhof en
NAAM het
culturele hart
van (iedereen)
op Curaçao
vertegenwoordigen?
(En in het
bijzonder
dat van
kinderen?)

Het Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
(MEO) wil
mede richting
geven aan de
duurzame
economische
ontwikkeling
voor de
samenleving
op Curaçao.

Hoe kan het
MEO ervoor
zorgen dat er
meer formele
en duurzame
MKB-bedrijven (middenen kleinbedrijven)
ontstaan op
Curaçao?

Help ondernemers om het zelf te doen en inspireer ze
om het beter te doen.
- Zorg voor meer en betere communicatie naar de
ondernemers over wat MEO kan betekenen.
- Heb meer aandacht voor duurzaamheid om daarmee
structureel ondernemers aan te trekken.
- Trek meer ondernemers aan door het sneller verstrekken
van vergunningen en het verbeteren van de veiligheid.

Nagico is
de grootste
particuliere,
algemene
verzekeringsmaatschappij
in de regio.

Hoe kan
Nagico
het best
voorzien in
verzekeringsbehoeften
van jongere
generaties?

Vraag de jongeren zelf wat ze nodig hebben.
- Benader jongeren persoonlijk en vraag
naar hun behoeftes.
- Zorg ervoor dat jongeren zich meer thuis en welkom voelen bij de verzekeraar. Bedenk bijvoorbeeld een mascotte
waarmee jongeren zich kunnen identificeren. Die kun je
vervolgens zowel online als offline laten opduiken.
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Cultuur is van en voor iedereen, dus betrek iedereen er
ook bij en geef hen de kans om mee te doen.
- Organiseer meer doe-activiteiten waarbij oude kinderspelletjes kunnen worden gespeeld, of opgravingen van
‘oude’ kunstvoorwerpen.
- Werk meer samen in het promoten van de Curaçaose
cultuur, maak radio- en tv-programma’s over kunst en
cultuur voor en door kinderen.
- Stimuleer (groot)ouders om te vertellen over vroeger.
Werk aan een eenduidig begrip over wat cultuur voor
iedereen betekent.
- Introduceer kinderambassadeurs, en zorg bij de activiteiten voor een gezellige sfeer met hapjes en drankjes.
- Wees meer aanwezig in de media waarbij duidelijk wordt
gecommuniceerd dat cultuur over vroeger, nu en de
toekomst van iedereen gaat.
- Introduceer een bus-systeem zodat mensen zonder
eigen vervoer ook kunnen komen.

De uitwerking: MEO organiseert een maandelijkse radioprogramma over ondernemerschap, een markt voor kleine
ondernemers en organiseert een programma voor kleine
ondernemers met als doel hen te helpen in de overstap van
de informele sector naar de formele sector.

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

HULPVRAAG

Nagico
Insurances
Aruba
(Aruba)

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

Nustar
Energy (Sint
Eustatius)

ADVIEZEN
EN UITVOERING
Online is erg belangrijk, omdat jongeren juist
daar te vinden zijn.
- Tot slot een tip: misschien kan Nagico meedoen aan
autoshows, waar veel families komen, en daar
informatie geven over hun verzekeringen?

NuStar
Terminals is
een groot
olieopslagbedrijf

Hoe kan
Nagico
bijdragen
aan de
verbetering
van
de verkeersveiligheid?

Werk samen met andere organisaties
waarvoor dit belangrijk is.
- Creëer bewustwording door afleiding. Vraag aan het
publiek bijvoorbeeld: “Haal je telefoon nu uit je zak en
controleer je laatste berichtje. Is deze boodschap de
moeite waard om voor te sterven?”
- Werk samen met andere partners. Verkeersveiligheid is
niet alleen van belang voor Nagico, maar ook voor veel
anderen.

Hoe kan
NuStar veiligheid promoten
op het eiland
Sint Eustatius?

Maak de boodschap aantrekkelijk.
- Gebruik de slogan ‘All day every day SAFETY: 24/7 at
home, at work at play’ (bedacht door de
Raad van Kinderen) en maak hier een jingle van.
- Maak kinderen en jongeren veiligheidsambassadeurs
en laat de ambassadeurs aan het woord.
Uitwerking: NuStar gaat samen met de lokale jongerenorganisatie MegaD promotiemateriaal ontwikkelen om de
veiligheid op Sint Eustatius te verbeteren.

CULTUUR
EN WETENSCHAP
GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

Openbaar
Lichaam
Bonaire
(Bonaire)

De afdeling
SKAL (Cultuur,
Kunst en Literatuur) van het
Openbaar
Lichaam
Bonaire. Het
Openbaar
Lichaam is de
lokale overheidsinstantie
van Bonaire en
onder andere
verantwoordelijk voor de
openbare orde
en veiligheid
van Bonaire en
haar inwoners.

Hoe krijgt
SKAL de lokale
jongeren geïnteresseerd om
deel te nemen
aan culturele
activiteiten?

Ga met kunst en cultuur de samenleving in en zorg ervoor
dat iedereen kan meedoen, met name kinderen, door een
aantrekkelijke en veilige omgeving te creëren.
- Maak moderne filmpjes van Bonaire
- Maak een culturele tour
- een duidelijke agenda van culturele activiteiten in
verschillende talen
- zend een promotiefilm over Bonaire uit in het vliegtuig
naar Bonaire
- zet de muziek van activiteiten zachter
- organiseer speciale activiteiten voor kinderen vanaf tien
jaar zodat ze zonder ouders kunnen gaan
- organiseer ook activiteiten die kinderen samen met
hun ouders kunnen doen
- mix moderne dansen met traditionele dansen
- zorg voor meer festivalsfeer, bied lekkere lokale lekkernijen aan, zorg voor veiligheid door alcohol duurder te
maken en ouders te laten zien hoe gek ze gaan doen
als ze dronken zijn.

Hoe kan
het OLB
de verkeersveiligheid
van Bonaire
vergroten?

Maak de binnenstad autovrij en hanteer strenge regels.
- Geef informatie over het gevaar van straatraces in
verschillende talen en over nieuwe parkeermogelijkheden
- introduceer een parkeer-app
- creëer een voetgangers- en fietszone
- laat mensen buiten de stad parkeren en organiseer
dan vervangend vervoer naar de stad
- parkeren buiten de stad moet goedkoper of gratis zijn,
voer binnen de stad betaald parkeren in
- controleer streng op parkeren en straatraces.

lees verder >
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ECONOMIE

Public Entity
of Saba
(Openbaar
Lichaam Saba)
(Saba)

Het Openbaar
Lichaam is
de lokale
overheidsinstantie
van Saba.

Hoe kan het
Openbaar
Lichaam
ondernemerschap op Saba
stimuleren?

Zie de ondernemers als een familie voor
wie je goed moet zorgen.
- Neem iemand aan die voor de ondernemers zorgt
en die checkt of het allemaal goed gaat.
- zorg ervoor dat de lokale ondernemers gratis goederen
kunnen importeren.
- Start een groente- en veeboerderij, help ondernemers
door hen in het begin minder belasting te laten betalen.

TOERISME

St. Eustatius
Center for
Archaeological
Research
SECAR)
(Sint Eustatius)

ORCO bank
(Curaçao)

ORCO bank is
een bank die
zich voornamelijk richt op
particulieren.

Hoe kunnen
wij, ORCO
Bank, jongeren stimuleren om aan
hun financiële
toekomst te
denken?

Scheer de jongeren niet over één kam,
maar leer de persoon echt kennen.
- Stimuleer jongeren aan hun toekomst te denken door
middel van bewustwording, workshops op scholen of in
buurten over wat hun financiële toekomst inhoudt.
Leg hen uit over sparen en financiële producten.
- Pas financiële producten aan.
- Beloon jongeren die sparen
- Spreek de taal van de doelgroep, maak het begrijpelijk
en toegankelijk voor jongeren.
- Doe aan publiciteit via Facebook, Whatsapp en Instagram.

SECAR is een
non-gouvernementele
organisatie die
zich bezighoudt
met het bestuderen van het
archeologisch
erfgoed van Sint
Eustatius.

Wat kan
SECAR doen
om ervoor te
zorgen dat Sint
Eustatius een
aantrekkelijke
archeologische
bestemming
is voor zowel
inwoners van
Sint Eustatius
als bezoekers.

Ga echt de samenleving in en laat je zien!
- Maak het werk van SECAR meer zichtbaar op Facebook
aan de hand van foto’s en video’s, en begin een eigen
YouTube-kanaal
- Organiseer ‘graafdagen’ (Diggin Days): dagen om gevonden kunstvoorwerpen te laten zien en wandelingen
te maken bij archeologische plekken.
- Geef lessen over archeologie op school in de naschoolse activiteiten, organiseer een feestmarkt (Fair).
- Vraag kinderen om te helpen met graven.
- Maak een mooi boek over archeologie op Sint Eustatius.
- Verander je logo naar iets met meer kleur en
een schep erin verwerkt.
- Verplaats je kantoor naar een meer zichtbare plek en
laat het er meer als een kantoor uitzien. Stel de
gevonden kunstvoorwerpen op kantoor tentoon.

ECONOMIE

HR
GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

ECONOMIE

Renaissance
Aruba Resort &
Casino (Aruba)

Renaissance
Aruba Resort
& Casino
(Renaissance)
is een resort
en casino
op Aruba.

Rijksdienst
Caribisch
Nederland
RCN (Bonaire)
RCN is een onderdeel van de
Nederlandse overheid en een
samenwerking tussen verschillende ministeries voor
zaken die betrekking hebben
op de openbare lichamen van
de eilanden Bonaire, Saba en
Sint Eustatius. RCN heeft als
overheid de wettelijke taak om
zorg te dragen voor de bevolking
en de uitvoering van wettelijke
regels.

Hoe kunnen
wij onze
medewerkers
helpen zodat
ze zich goed
voelen met
elkaar en met
zichzelf?

Maak het makkelijk voor medewerkers om aan
hun geestelijke en fysieke gezondheid te werken.
- Bied korting bij sportclubs of workshops aan (bijvoorbeeld
yogaworkshops om je ook geestelijk goed te voelen)
- Organiseer familiegeoriënteerde activiteiten.
- Maak een speciale Renaissance Gym voor medewerkers.
- Verhoog de motivatie om mee te doen door medewerkers
met een actieve leefstijl te belonen.

Hoe kan
Renaissance
een ‘fun’
werkgever
zijn?

Communicatie is cruciaal.
- Sta stil bij je eigen manier van communiceren en
de effecten die dit heeft op de werkomgeving.
- Evalueer niet alleen werknemers, maar ook managers.
- Vraag de werknemers welke behoeften zij hebben
voor een comfortabele werkplek. Dit kunnen bijvoorbeeld
comfortabele stoelen, planten of ontspannende
achtergrondmuziek zijn.

Op welke
wijze kan de
Rijksoverheid
de armoede
voor gezinnen
met kinderen
tussen de 0
en 18 jaar op
Bonaire beter
aanpakken?

Stimuleren van doorleren, echte aandacht voor
elkaar en het ophogen van financiën.
- Stimuleer dat kinderen doorleren door te zorgen voor
een goede sfeer op school, een grote variatie van vakken,
het moderniseren van lesmateriaal en betaalbare
huiswerkbegeleiding.
- Geef voorlichting aan kinderen en ouders over omgang
met geld, drugs en alcohol en het belang van studeren.
- Maak aantrekkelijke reclame voor sparen.
- Verzorg ontbijt op school, gratis vervoer,
help ouders met opvoeden.
- Introduceer een app die social media blokkeert
dan hebben mensen meer tijd voor elkaar.
- Maak gebruik van lokaal geproduceerde artikelen
en leer mensen zelf hun eten en kleding te produceren.
- Verhoog de kinderbijslag en introduceer het
Kindgebonden budget.

CULTUUR
EN WETENSCHAP

SECAR heeft het logo aangepast, de website vernieuwd
en meer foto’s op de website geplaatst. Ook is SECAR
bezig met het schrijven van een voorstel om subsidie
aan te vragen om een aantal adviezen uit te voeren, met
name het ontwikkelen van een archeologische ‘learning
box’ en het aanschaffen van displaykasten.
HR

MILIEU

Sint Eustatius
Healthcare
Foundation

St Eustatius
Health Care
Foundation
(SEHCF) is de
organisatie achter het lokale
ziekenhuis van
Sint Eustatius: het Queen
Beatrix Medical
Centre. Dit is
het enige medisch centrum
op het eiland.

Hoe kan het
Queen Beatrix
Medical Centre
ervoor zorgen
dat alle medewerkers trots
rondlopen op
hun werk?

Iedereen verdient aandacht in een ziekenhuis,
ook de medewerkers!
- Bouw een tweede verdieping op het bestaande ziekenhuis, schilder de muren in vrolijke kleuren, stel een
kamer voor de medewerkers ter beschikking waarin
ze kunnen gamen en ontspannen, en maak een Kids
Corner voor kinderen.
- Gebruik de televisie om mensen uitleg te geven over
medische zaken, maak gebruik van virtual reality om
het personeel te trainen en om patiënten voor te bereiden op een nieuwe ziekenhuiservaring,
- Laat je waardering voor het personeel zien: ontwikkel
een ‘medewerker van de maand’ concept.

St. Eustatius
National Parks
Foundation
(STENAPA)
(Sint
Eustatius)

De St Eustatius
National Parks
Foundation
(STENAPA), is
verantwoordelijk
voor het beheer
van de nationale
parken op Sint
Eustatius.

Hoe kan
STENAPA
de lokale
gemeenschap
betrekken bij
de natuur
op Sint
Eustatius?

Natuur is zo belangrijk dat iedereen
ermee bezig moet zijn.
- Implementeer schoolroosters zodat kinderen kunnen
meehelpen met het schoonhouden van de natuur.
- Organiseer promotionele activiteiten voor meer
bewustwording, zoals de ‘Go Green Week’ en geef
voorlichting op scholen.
- Maak nieuwe fokcentra om het uitsterven van bepaalde
diersoorten te voorkomen, zorg voor goede leefomstandigheden voor de dieren en zorg dat er meer mensen
willen meehelpen om de dieren te helpen.
De uitwerking: STENAPA heeft vier leguanen van Sint
Eustatius naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam overgebracht om uitsterving van de soort te voorkomen.

lees verder >
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TOERISME

Toerisme
Alliantie
Curaçao

TUI heeft voor
zijn tienjarig
bestaan op
Curaçao
eenmalig
een Raad
van Kinderen
van Curaçao
cadeau gedaan aan een
alliantie van
tien organisaties uit de toerisme sector:
Avila hotel,
Curaçao Tourism Board,
ORCO Bank,
Curaçao Airport Holding,
Substation
Curaçao.
D&I
Business
Support
Services,
Platform
Curaçao
Hospitality
& Tourism
Association,
Chogogo
Resort,
Curaçao
Airport
Partners
& TUI
Nederland.

Wat kan
toerisme
betekenen
voor
Curaçao?

Zorg dat service, veiligheid, infrastructuur, milieu en
attracties goed geregeld zijn voor zowel toeristen als
Curaçaoënaars en geef lokale bewoners hier een eigen
verantwoordelijkheid in.
- Service: zorg voor een betere en snellere service, geef een
bonus aam medewerkers die erg gastvrij zijn, introduceer
een speciaal diploma wanneer je in de horeca wilt werken,
kom altijd je beloftes na, laat gasten de service beoordelen,
geef servicelessen op school, glimlach en sta recht op en
heb geduld.
- Veiligheid: zorg voor betere verlichting en meer cameratoezicht, laat de bevolking toeristen ook waarschuwen
en helpen in onveilige situaties, de politie moet aardiger
en behulpzamer zijn, regen rehabilitatie voor zwervers en
geef zelfverdediging op scholen.
- Infrastructuur: zet duidelijke borden voor toeristen neer,
hou de wegen beter bij, start een klachtenlijn zodat mensen kunnen aangeven waar de nood het hoogst is, verzorg
de planten langs de weg, zet comfortabele bushokjes neer
en zorg ervoor dat mensen de infrastructuur niet kapot
maken door bewustwordingscampagnes en boetes.
- Milieu: begin bij jezelf, hang bijvoorbeeld een net in zee dat
het vuil tegenhoudt, deel boetes uit wanneer iemand vervuilt, zet leuke vuilnisbakken neer, organiseer bewustwordingscampagnes van jongs af aan, stimuleer mensen vuil
weg te brengen met beloningen, organiseer een schoonmaakdag voor scholen en informeer toeristen dat ze het
eiland schoon moeten houden.
- Attracties: maak meer promotie voor lokale attracties,
verhuur speelmaterialen op openbare stranden, maak een
speelhoek voor kinderen in supermarkten, plaats sterrenkijkers, organiseer kidsclubs in musea en traditionele
dansvoorstellingen in de stad, laat mensen foto’s maken
in traditionele klederdracht, stop meer lokale dieren in
dierentuin, onderhoud de attracties goed en zorg ervoor
dat lokale kinderen voor een lagere toegangsprijs gebruik
kunnen maken van toeristische attracties.

ONDERWERP

De uitwerking: Recycling project met Green Force door
TUI, sponsoring van Green Kidz lesmateriaal door TUI Care
Foundation, TUI heeft met een andere Raad van Kinderen
nagedacht over een attractiegids van Curaçao.
TOERISME

Tourism
Corporation
Bonaire
(Bonaire)

TCB is het
toerismebureau
van Bonaire.
TCB houdt zich
voornamelijk
bezig om het
eiland te ontwikkelen en ook
te promoten op
de wereldmarkten.

Wat kan
toerisme
betekenen
voor
Bonaire?

Vervlecht toerisme met lokale activiteiten zoals een fair,
kinderactiviteiten en eten. Laat de Bonairiaan
de voordelen van toerisme ervaren.
- Betrek de lokale bevolking bij toerisme door hen uit te
leggen dat toerisme heel belangrijk is voor de economie
via televisie, radio en Facebook.
- Vraag de bevolking zelf meer te laten zien van Bonaire
via hun social-mediakanalen door een fotowedstrijd te
organiseren.
- Maak meer promotie voor Bonaire voor mensen die met
het vliegtuig gaan.
- Maak gebruik van tv-programma’s in het buitenland, reik
bijvoorbeeld een reis naar Bonaire uit bij internationale
spelletjesprogramma’s.
- Maak een app met de kaart van Bonaire en de activiteiten
die er te doen zijn.

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

HULPVRAAG

Tourism
Corporation
Bonaire
(Bonaire)

ADVIEZEN
EN UITVOERING
- Verkoop meer lokale artisanale producten, laat kinderen souvenirs maken bij handarbeid op school
- doe aan promotie en voorlichting aan lokale bevolking hoe ze een bedrijf in de toerismesector kunnen
opstarten
- Organiseer meer activiteiten waarbij toeristen en lokale
bevolking met elkaar kennis maken: een zipline of survival camps voor kinderen waar ze met elkaar kunnen
spelen. Of speurtochten langs lokale en historische
plekken. Betrek kinderen bij een kindertalentenshow
‘Taste of Bonaire’ en promoot de lokale activiteiten in
het laagseizoen.
- Maak toeristen bewust van het goed zorgen voor de
natuur op Bonaire en geef het goede voorbeeld door
wegen te verbeteren en duidelijke verkeersborden te
maken die
goed te lezen zijn.
De uitwerking:
- Op 2 juni 2018 heeft TCB de verkiezing van de Miss
Tourism Bonaire 2018. Winnares Carolin Coffie is het
gezicht van Bonaire geworden en zij krijgt de opdracht
om Bonaire te promoten in het toeristisch sector. Daarnaast zal zij TCB vertegenwoordigen bij verschillende
projecten en beurzen. In september 2018 organiseert
TCB een toerismeweek waar verschillende activiteiten
te ontdekken zijn voor jong en oud.
- TCB maakt beeldmateriaal met culturele uitingen. Deze
worden allemaal via onze social media gedeeld.
- TCB werkt samen met Formá (een opleidingscentrum
voor volwasseneneducatie) om een training van tour
guide te geven aan de lokale bevolking.
- Op 4 augustus 2018 organiseerde TCB de kindertalentenshow Taste of Bonaire met als thema ‘Recycle
& Talent edition’. Basisschool Kolegio Luís Bertrán
presenteerde de show, waarbij verschillende activiteiten
waren georganiseerd.

TOERISME

TUI
Nederland
(Curaçao)

TUI Nederland
is marktleider
in de
Nederlandse
reisbranche
en biedt veel
reizen naar de
Cariben aan.

Hoe ziet
een ontdekkingsreis van
Curaçao voor
kinderen
eruit?

Het is niet één ontdekkingsreis, maar laat elk gezin
zelf hun ontdekkingsreis maken.
- Maak een kinderkaart: een kaart die alleen de attracties en locaties toont die aan de kernwaarden voldoen
voor kinderen. Ontwikkel vervolgens een kinderapp:
een app die alleen de attracties en locaties toont die
aan deze kernwaarden voldoen. Maak ten slotte een
cultuur- en geschiedenistour, waarbij kinderen leren
over de cultuur en de geschiedenis van Curaçao.
De uitwerking: Er wordt gewerkt aan het vormgeven van
de excursie voor vakantiegangers, via een app en/of via
een boekje. De inhoud van deze excursie wordt gevuld
met de informatie en de activiteiten die de Raad van
Kinderen heeft verzameld.

Winnaar
BUZZ Award
tijdens de
RvK Awardshow
2017!

lees verder >
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Kind-inclusie
is de normaalste
zaak van de
wereld
Speciale dank
aan Bonaire
Youth Outreach
Foundation en het
Ministerie van
Binnenlandse
Zaken en
Koninkrijksrelaties
voor een aantal van
de prachtige foto’s
in dit verslag.

Onze droom is dat een Raad van Kinderen de normaalste
zaak van de wereld wordt, niet alleen in Nederland, maar
ook daarbuiten. Zo’n honderd bedrijven, maatschappelijke instellingen en rijksoverheden zijn al aan de slag, ook
op de Cariben. We zijn ongelooflijk trots op de resultaten
die er zijn behaald en die u heeft kunnen lezen in dit
verslag.
De adviezen die de kinderen hebben gegeven rond
belangrijke thema’s als economie, milieu, veiligheid en
gezondheid laten zien dat kinderen inderdaad over deze
lastige thema’s hun zegje kunnen doen. We zijn dan ook
verheugd dat nu is aangetoond dat deelname aan de
Raad van Kinderen ook op hun eigen sociale inclusie een
positieve impact heeft. Deze opbrengsten laten opnieuw
de waarde van een Raad van Kinderen zien en geven een
antwoord op de conclusies die UNICEF en de Kinderombudsman hebben getrokken.
We zijn er klaar voor om de aanpak op de Cariben te
verdiepen en te verbreden. Wilt u na het lezen van dit
verslag meer informatie of wilt u met ons sparren
hoe u kunt bijdragen?
Neem dan contact op met
Zita Luna, Coördinator Cariben
via Zita.luna@missingchapter.org
of 06 – 29179295.
Samen werken we aan de grote droom om
kind-inclusie de normaalste zaak van de
wereld te maken. Doet u mee?
Marloes van de Have, Algemeen directeur
Soler Berk, Directeur Strategie & Innovatie
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Heb net zoveel
aandacht voor de
achterkant als
voor de voorkant
Colegio Arubano,
Raad van Kinderen
van Divi Resorts, Aruba

O

ok op de Cariben
ligt Mr Finney aan
de oorsprong van de
nieuwe verbinding
tussen kinderen en volwassenen die wij met ons
werk beogen. De boeken
gaan over de staat van de
aarde en de oplossingen
die we samen moeten
vinden om de wereld gezond te houden. Kinderen
voelen zich gesterkt door
Mr Finney’s nieuwsgierigheid en volwassenen
herkennen de prangende vraagstukken zoals
klimaatverandering en
samenwerking. De boeken
zijn een instrument voor
een gelijkwaardig gesprek
tussen kinderen en
volwassenen, waarbij de
waarom-vragen volwassenen aan het denken zetten
en kinderen voelen dat

hun stem er toe doet. De
vertaling van de boeken
naar het Papiamento in
2012 opende mijn ogen
over de kracht en wens
van kinderen om mee te
denken over de wereld om
hen heen.
De Raad van Kinderen
is een initiatief van de
Missing Chapter Foundation, waarbij kinderen
met volwassenen op een
gelijkwaardige manier in
dialoog gaan over maatschappelijke vraagstukken
en dilemma’s. Kinderen
laten leiders met nieuwe
ogen naar zaken kijken
en komen regelmatig met
concrete, werkbare ideeen die besluitvormers zelf
nog niet hadden bedacht.
Naast de inhoudelijke
waarde van een Raad van
Kinderen toont een Raad

Laurentien van Oranje
Oprichter Missing Chapter Foundation

van Kinderen
ook commitment om
jonge burgers, die
moeten leven met
de beslissingen die volwassenen nu maken,
serieus te nemen.
Missing Chapter
Foundation doet dit op een
manier die inclusief, zonder oordeel,
oplossingsgericht en
vooral positief is.
De Raad van Kinderen
geeft kinderen de
unieke kans mee te
doen en mee te denken,
te leren om hun mening
te vormen en te uiten, om
samen te werken
en na te denken over
de wereld om hen heen.
Het is bovendien een instrument om kinderen te
empoweren dat hun stem
ertoe doet.

Speciale dank aan onze Caribische
partners: de organisaties, de
leerkrachten, alle personen
die ons hebben geadviseerd, de
vertegenwoordigers, dialoogleiders,
coördinatoren, inhoudelijke partners
zoals BYOF, ambassadeurs en
natuurlijk de kinderen die vanuit hun
talent en passie willen samenwerken
met volwassenen. Zonder jullie was
dit allemaal niet mogelijk geweest.
Bijzonder dankbaar zijn we ook
onze partners UNICEF Nederland,
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en
de Nationale Postcode Loterij die
de activiteiten zowel financieel
als inhoudelijk mogelijk hebben
gemaakt.

Kijk voor alle informatie op
www.missingchapter.org

