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In 1995, op de tiende verjaardag van het Internationale Jeugdjaar, versterkten de 
Verenigde Naties hun inzet voor jongeren door een internationale strategie aan 
te nemen: het Wereldactieprogramma voor de jeugd tot het jaar 2000 en daarna 
[WPAY to the Year 2000 and Beyond]. Volledige en effectieve deelname van
jongeren aan het maatschappelijk leven en aan de besluitvorming is één van de 
prioritaire gebieden van de internationale strategie en het thema van de eerste 
editie van onze nieuwsbrief, de Taskforce Gazette.
Zie voor meer informatie het WPAY boekje.

Nathan Malbert werkt bij de sector Familie & Jeugd van het Ministerie voor Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao. In die functie is hij betrokken 
bij het IVRK Platform (Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind) en is hij 
de gangmaker voor de Werkgroep Jeugd. Deze werkgroep is in oktober 2020
opgezet en bestaat uit vijftien jongeren tussen de 16 en 20 jaar. In het begin 
kwamen ze fysiek samen, maar vanwege de lockdown zijn ze overgestapt naar
videomeetings, die inmiddels elke week plaatsvinden. 

“De werving van deze jongeren was best een uitdaging,” vertelt Nathan. “We 
wilden namelijk een groep samenstellen die representatief is voor de gehele 
gemeenschap van Curaçao. We hebben nu jongeren in de werkgroep uit 
sportclubs en de padvinderij, jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, 
ongedocumenteerde jongeren, jongeren uit een internaat, etcetera, om zo een 
zo compleet mogelijke mix te kunnen samenstellen.” De enige groep waarmee 
ze op dit moment nog moeilijk contact krijgen, is die van de LVB-jongeren (Licht 
Verstandelijke Beperking). De werkgroep heeft hiervoor bedacht om regelmatig 
met drie LVB-jongeren samen te komen en hun inbreng mee te nemen in de  
projecten die ze organiseren.

Project in de Spotlight

https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf
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Het IVRK Platform heeft in 2020 een Nationaal Jongerendebat georganiseerd 
over de rechten van het kind. JCI IOBA, de lokale Junior Chamber International 
organisatie, heeft daarvoor twintig jongeren een driedaagse training gegeven 
over debatteren. Van hen zijn er negen doorgegaan naar het nationaal debat. Dit 
jaar zal het jongerendebat weer plaatsvinden rond de wereldwijde Kinderdag, de 
dag van de rechten van het kind (20 november). Het IVRK Platform is van plan de 
komende vijf jaar dit jongerendebat elk jaar te organiseren.

De thema’s die aan bod komen tijdens de debatten worden door de werkgroep 
zelf gekozen en uitgewerkt. Dit is zo opgezet om ook de ministeries input te 
laten leveren over wat er speelt onder lokale jongeren. Tijdens de lockdown 
kwam tijdens de bijeenkomsten bijvoorbeeld naar voren dat door de thuissituatie 
veel lokale jongeren zich niet happy voelden en niet meer naar school wilden. 
De werkgroep heeft toen een project geschreven dat Keep Your Head Up heet, 
om jongeren aan te moedigen niet op te geven en meer bewustzijn te creëren 
rondom mentale gezondheid. De jongeren hadden complete zeggenschap over 
de inhoud van het project. “Ze bespraken alles tot in de puntjes,” vertelt Nathan. 
“Er werd zelfs bediscussieerd of ze hun gemoedstoestand wel of niet ‘depressie’ 
moesten noemen.”
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De aanpak van de werkgroep om ook andere jongeren te bereiken is een stuk 
creatiever dan je zou verwachten. “Ze zeggen dat Facebook en televisie niet meer 
werken om hen te bereiken. Daarom stelden ze voor om lokale jongeren in te 
zetten die op andere online-platforms als ‘influencer’ gelden.” Deze influencers, 
die soms meer dan 10.000 volgers hebben, bereiken via hun comedy- en 
prank-filmpjes namelijk het grote publiek. “Het is de bedoeling om de moeilijke 
onderwerpen, zoals hoe je omgaat met depressieve gevoelens, bespreekbaar te 
maken door de filmpjes die we samen met de ministeries willen gaan maken,” 
legt Nathan uit. Via een creatieve en tegelijkertijd spannende teaser willen ze de 
aandacht trekken van het publiek. Met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur is overlegd om gezamenlijk hier aandacht aan te besteden, omdat het heel 
belangrijk is dat zowel de informatie over als de aanpak van mentale gezondheid 
wordt gewaarborgd.

“Ze hebben daarna meteen iets nieuws bedacht,” vertelt Nathan. “Ze zitten niet 
stil! Nu willen ze MEO [het Ministerie van Economische Ontwikkeling] benaderen 
om meer te weten te komen over het opzetten van je eigen kleine bedrijf en om 
jongeren te activeren meer initiatief te nemen op het gebied van werkgelegenheid. 
Ze zijn on fire!” 
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Voor het komend jaar hebben ze nog een paar andere projecten gepland. Naast 
het jongerendebat later dit jaar, gaan ze in samenwerking met 1 Focus Diferente 
een challenge organiseren die Mi Ta Impaktá heet (Ik Maak Impact). Via dit project 
willen ze positief ingestelde jongeren meer in de spotlight zetten. “Ze willen een 
challenge opzetten waar jongeren met 100 gulden iets groots moeten doen voor 
de gemeenschap. Het kan de eigen woonwijk zijn of hun school, als het maar 
hun eigen omgeving is,” zegt Nathan. “En het winnende idee zal gepresenteerd 
worden tijdens een speciaal evenement.”

Een ander project waar de werkgroep nu aan werkt is de mogelijkheid voor 25 
jongeren om twee cursussen te volgen. “De ene cursus gaat over leiderschap in 
een veranderende maatschappij,” vertelt Nathan, “en de andere cursus gaat over 
de mindset die nodig is om succes te hebben.”

Zoals Nathan zegt, zit de werkgroep bepaald niet stil. 
Naast alle bovengenoemde projecten staat dit jaar ook een 
bewustwordingscampagne gepland, waarbij zes kinderrechten 
worden geselecteerd om onder de aandacht van zowel de kinderen 
als volwassenen van Curaçao te brengen. Alle projecten die in 
de pijplijn zitten, hebben door de lockdown en de gevolgen van 
COVID-19 jammer genoeg vertraging opgelopen op de inbreng van 
de verschillende samenwerkende ministeries. De werkgroep hoopt 
desondanks minstens drie projecten te kunnen verwezenlijken.

De werkgroep kwam de laatste weken minder vaak samen in 
verband met schoolwerk en examens, maar zodra die voorbij zijn, 
gaan ze een teambuilding-dagje op het strand plannen. “Dit gaat 
zeker ook helpen om de onderlinge banden te versterken en de 
verbaal minder sterke leden het vertrouwen te geven om meer 
van zich te laten horen,” zegt Nathan. Een aantal jongeren van de 
werkgroep gaat dit jaar studeren, dus ze gaan binnenkort op zoek 
naar nieuwe leden. “Ik denk dat we daarvoor ook de input van 
de influencers kunnen gebruiken,” zegt Nathan. De werkgroep is 
duidelijk jong en dynamisch, typisch jongeren!
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In Gesprek Met...
Vanuit Heart Centere Leadership Foundation (HCLF) worden 
Arubaanse jongeren (14-25 jaar) al sinds 2012  gevormd in leiderschap. 
We spreken hierover met Keyla Rojas, projectcoördinator bij HCLF. 
De programma’s die HCLF aanbiedt zijn voornamelijk gericht op de interne   ontwikkeling 
van de jongere. Daarnaast organiseert de organisatie regelmatig activiteiten waarbij 
de jeugd zich inzet voor de gemeenschap. “We zetten ons ervoor in om de jongeren 
zo actief mogelijk te maken in de gemeenschap en ook actief op elk niveau. Heart 
centered leadership is leiderschap vanuit het hart, waar je leert vanuit het gevoel 
te leiden in plaats van het uit zijn op eigen gewin,” zegt Keyla. “Het gaat erom dat ze 
duidelijk weten wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hun normen en waarden zijn.”

WAT DOET HEART CENTERED LEADERSHIP
FOUNDATION EIGENLIJK?

Het overkoepelende programma van HCLF heet 
‘Sustainable Me - We’. Het is erop gericht niet alleen de 

jongeren zo krachtig mogelijk te maken, maar deze 
verworvenheid ook te laten uitstralen op hun 

omgeving; een zogeheten rimpeleffect. Het 
programma is gebaseerd op vier pilaren, 
waarbij de focus niet alleen ligt op de 
jongeren zelf, maar ook op de mensen 
die direct of indirect met de jongeren 
werken. De pilaren zijn:
 
Heart Centered Activities: Hiermee 

wordt gewerkt aan de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van deelnemers 

die direct met jongeren werken.

Heart Centered Impact Coaches: Hierin worden ‘oudere jongeren’ (18-39 jaar)        
getraind om mentors te zijn voor andere jongeren. Deze mentors worden opgeleid 
om workshops te faciliteren, te assisteren bij seminars en te fungeren als rolmodel 
voor de jongere jeugd.
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HOE HET HCLF LUKT OM DE ARUBAANSE
JONGEREN TE BEREIKEN

Impact Activities: Dit zijn de activiteiten die gericht zijn op de jongeren. Deze 
vallen binnen drie categorieën, die ook de drie kerndoelen van de stichting zijn:                 
persoonlijke en professionele ontwikkeling; betrokkenheid en participatie; en  
‘teruggeven’ aan de gemeenschap.
Heart-Centered Youth Leaders: Het klankbord over wat er speelt in de                        
gemeenschap.

De jongeren van Aruba weten HCLF te vinden door de seminars die de organisatie 
regelmatig organiseert en de workshops die zij op scholen aanbiedt. HCLF heeft 
ook meegedaan met ‘Kansen voor Jongeren Cariben’, dat vooral was gericht op de 
preventie van vroegtijdige schoolverlaters. “We proberen wat we aanbieden altijd 
extra interessant en nuttig te maken voor jongeren. Dit maakt hen nieuwsgierig,” 
vertelt Keyla. “Daarnaast is het ook heel leuk. We laten hen spelletjes doen en op 
interactieve manier het geleerde meteen toepassen.” Het is gebleken dat wanneer 
de jongeren een leuke tijd bij een seminar hebben gehad, zij dit aan hun vrienden 
doorvertellen en deze erbij betrekken wanneer er weer wat wordt georganiseerd.

ZE BLIJVEN BETROKKEN

Diverse jongeren die de programma’s van HCLF hebben gevolgd, willen betrokken 
blijven bij het werk van de stichting en worden daarna opgeleid tot Impact 
Coaches. De impact coaches zijn betrokken bij de activiteiten van de stichting 
om de jongeren te begeleiden en als mentor/rolmodel makkelijker toegankelijk 
te zijn dan iemand die in leeftijd verder van de jeugd verwijderd staat. Een van de 
jongeren die het programma hebben afgerond, is nu de host van de HCLF podcast 
Vox Iuventus Impactus (De Jonge Stem met Impact). Hierin vinden met jongeren 
gesprekken plaats over actuele thema’s. (Klik hier voor seizoen 1 en seizoen 2 op 
Youtube.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYL-0dtm0qYzAJPCx8Q9LeowyxUOeTd1L
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYL-0dtm0qYxs51WrRV_j0fheQ8o0qdzQ
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JONGEREN WILLEN PARTICIPEREN

Zie twee video’s van een impact café van 2018 en 2019.

In 2018 is HCLF begonnen met Impact Café, waarbij jongeren samenkomen en in 
groepjes van hooguit zes met elkaar problemen en uitdagingen kunnen bespreken 
waarmee ze op dat moment worstelen. “Het succes van de Impact Cafés is het 
creëren van een veilige omgeving, waarin jongeren zich vrij voelen om over 
moeilijke onderwerpen te praten.” Aan tafel zit ook altijd een impact coach die als 
host het gesprek begeleidt en ervoor zorgt dat alle deelnemers betrokken worden 
in het    gesprek. De hosts hebben geen oordeel en bemoeien zich niet met de 
meningen van de jongeren, “maar ze zijn erop getraind om juist te observeren, te 
motiveren en aan te moedigen waar nodig,” legt Keyla uit. De Impact Cafés worden 
op verschillende gebieden van het eiland georganiseerd, zodat de jongeren ook 
hun hart kunnen luchten over het gebied waar ze wonen, wat ze als oplossingen 
voor zich zien, of wat ze anders zouden doen. “De reacties van de jongeren zijn 
buitengewoon positief,” zegt Keyla. “Ze zeggen dat ze zich voor het eerst gehoord 
voelen. Niet veroordeeld. En ze zien in dat ze ook zelf een verschil kunnen maken. 
Dit is vooral te danken aan de hosts, die een veilige situatie creëren waarin de 
jongeren zich makkelijker kunnen uiten.” Via de impact factories zetten ze hun 
ideeën daarna om in acties, waarbij ze in groepjes de oplossingen toepassen die 
de jongeren zelf bedacht hebben. 
“We willen de jeugd van Aruba vooral meegeven dat ze niet moeten opgeven en 
voor zichzelf moeten blijven opkomen om gehoord te worden en serieus genomen 
te worden.”

https://youtu.be/qJ8_xtLdm84
https://youtu.be/Rq4U_A5Ijps
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Kinderen en Jongeren aan het Woord

Een van de programma’s van de Jeugdzorg op St. Eustatius (Statia) heeft de flitsende 
naam Girl Talk Triple-B (Bold, Bright & Beautiful). Het richt zich op tienermeisjes 
tussen 10 en 17 jaar. Het doel van dit programma is om de meisjes de kans te geven 
zich vrij te uiten en in een beschermde omgeving samen met leeftijdsgenoten bezig 
te gaan met vraagstukken rondom seksualiteit, relaties, vorming en preventieve 
zelfzorg. Het programma is erop gericht om de jongedames krachtig en assertief 
te maken en hen op die manier beter in staat te stellen de juiste verdere keuzes in 
het leven te maken.

De Girl Talk groepen tellen maximaal 15 deelnemers. Hiervoor is gekozen, omdat 
bleek dat bij een grotere groep niet alle meisjes zich vertrouwt genoeg voelen om 
openlijk over bepaalde onderwerpen te praten. De meiden worden ook ingedeeld 
per leeftijd en eventuele opleiding en ervaring. 

Elke groep legt een traject van in 
totaal tien weken af. De jongedames 
van Statia komen wekelijks bij 
elkaar om thema’s te bespreken 
die in hun leven spelen. Daarbij valt 
te denken aan voor hen actuele 
onderwerpen als persoonlijke 
hygiëne, seksualiteit, relaties, het 
stellen van grenzen, normen en 
waarden, kindermishandeling en 
zelfvertrouwen. Ook andere zaken 
komen aan de orde, zoals een 

mogelijke studie in het buitenland, of 
de manieren waarop tieners met hun 

ouders kunnen communiceren. Gedurende 
de sessies komen eerdere deelnemers van Girl Talk 

terug en vertellen hoe het inmiddels met hen gaat en wat 
hun ervaringen zijn nadat ze Girl Talk hadden afgerond. Aan 
het einde van het traject worden   familie, andere tieners 
en ook andere organisaties uit Statia uitgenodigd voor 
de diploma-uitreiking, tijdens een avond waarop de nu 
geslaagde deelnemers de kans krijgen om de ervaring en 
opgedane kennis bij hun Girl Talk programma te delen met 
de andere aanwezigen.
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Erika Simmons (18) is één van de meisjes die het Girl Talk programma in 2018 
hebben gevolgd. Zij is daarna betrokken gebleven als jeugdambassadeur van 
het programma en is begonnen sessies van jongere meisjes te begeleiden. 

Ik ben Erika Simmons. Ik slaag dit jaar voor de middelbare school en ga sociaal 
werk studeren in Amsterdam. 

Waar ik het beste in ben, zijn de sessies over zelfvertrouwen en het leren 
grenzen aan te geven. Waar het eigenlijk om gaat is dat je van jezelf 
houdt en dat je je vooral met jezelf bezighoudt. Als je dat doet, gaat alles 
veel makkelijker. En dit helpt ook met grenzen stellen, want wanneer 
je meer zelfvertrouwen hebt wordt het makkelijker om ‘nee’ te zeggen. 

Dat weet je pas wanneer je je in de situatie bevindt. Pas wanneer je er 
middenin zit en je grens aangeeft, weet je echt of je sterk genoeg bent. 
We doen bijvoorbeeld rollenspellen met de kinderen en dan spelen we 
een denkbeeldige situatie, of soms een situatie die iemand werkelijk heeft 
ervaren. Dan oefenen ze met het vasthouden aan een ‘ja’ of een ‘nee’.

Dat ging geleidelijk steeds beter. Want elke dag zijn er situaties in je leven waar je je 
grenzen moet aangeven. Je moet gewoon sterk zijn. En soms moet je ook aangeven 
dat je anders de steun van hogerop gaat inzetten als ze blijven aandringen.

Dan leg ik uit waarom ik iets niet wil doen. En ik herinner mezelf eraan dat echte 
vrienden dat zullen respecteren.

Hi, wie ben je en wat doe je?

Kun je vertellen wat jou aan Girl Talk speciaal bevalt?

En hoe werd je beter in het grenzen stellen?

Hoe doe je dat met peer pressure?

Hoe weet je of je genoeg zelfvertrouwen 
hebt om je grens te stellen?
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Ja, zeker weten. Ik wilde zelfs mijn eigen groepje beginnen toen Girl Talk bijna zou 
stoppen. Ik had samen met een vriendin het plan om het voort te zetten, maar we 
gingen beiden dit jaar naar de examenklas, dus we konden het er niet bij doen. 
Maar ik geef nog wel kleinere sessies aan jonge meisjes van 8 tot 10 jaar, want ik 
werk bij MYF [MegaD Youth Foundation] dus ze vragen me vaker ‘teacher, what do 
I do when...’ en dan geef ik ze advies. Iedereen die naar mij toekomt met vragen 
geef ik altijd advies.

Ik wil hier bij Jeugdzorg komen werken! Maar ik heb ook een backup-plan. Want er 
is iets wat Statia nog niet heeft, een motivational speaker! Dus dat zou ik wel willen 
doen. Naar de scholen toe en daar met kinderen praten. Want bijvoorbeeld in de 
examentijd zijn er kinderen die toch nerveus zijn over het naar het buitenland te 
gaan om te studeren. Dus dan zou ik hun vertellen over mijn ervaring.

Zou je Girl Talk aanbevelen aan 
anderen?

Wat wil je doen wanneer je afgestudeerd
bent en terugkomt naar Statia?
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Tot op de Bodem
Om een   expert te worden, zijn vaak jaren van betrokkenheid bij en toewijding aan 
een onderwerp nodig. Of zoals de schrijver Malcolm Gladwell het heeft verwoord: 
het vraagt zeker tienduizend uur aan consequent oefenen om op een bepaald 
terrein een professionele autoriteit te worden.

Henry Wallice Charles is precies dat, een Caribische autoriteit op het gebied 
van participatie van kinderen en jongeren, met meer dan dertig jaar ervaring in 
jeugd en ontwikkeling, burgerparticipatie en politieke participatie van jongeren, 
economische empowerment van jongeren, rechten van adolescenten en kinderen, 
en jeugdbestuur. Charles, een internationaal erkend expert op het gebied van 
beleidsontwikkeling, heeft gewerkt als hoofdadviseur voor het eerste jeugdbeleid 
en operationele strategie van de Caribbean Development Bank. 

Hij heeft ook jeugdbeleid en 
ontwikkelingsactieplannen ontwikkeld 

voor de regeringen van de Turks- en 
Caicoseilanden, Belize, Trinidad en 
Tobago, Dominica en Grenada. Hij is 
een van de oprichters van de Saint 
Lucia National Youth Council, werkte als 
regionale directeur van het Commonwealth 
Youth Programme-Caribbean Centre, en 
was interim-directeur van de afdeling 
Jeugdzaken van het Commonwealth-
secretariaat in Londen.

In een bezielend gesprek met de 
Taskforce Gazette wijst Charles erop 
dat “jongerenparticipatie meer is dan 
alleen luisteren.” In een samenleving 
die jongerenparticipatie serieus 
neemt, “dien je de betrokkenheid 

van kinderen en jongeren te 
zien bij de consultatie, uitvoering, 

monitoring en evaluatie van beleid en 
ontwikkelingsprojecten.” Gevraagd waarom 

het belangrijk is om kinderen en jongeren bij elk
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aspect van ontwikkeling te betrekken, merkt hij op dat “kinderen en jongeren ook 
burgers zijn. Bekeken vanuit een puur op rechten gefundeerde positie, hebben 
zij het recht om op hun eigen manier bij te dragen aan ontwikkelingsprocessen. 
Deze processen hebben gevolgen voor het leven van elke burger.”

Volgens Charles kun je kinderrechten onderverdelen in drie categorieën: 
beschermingsrechten, ontwikkelingsrechten en participatierechten. Hij ziet 
participatierechten als een toegangspoort, “omdat zonder participatierechten het 
recht op bescherming en de juiste ontwikkeling zal worden ondermijnd – vooral 
nu, in een wereld die zo sterk verandert, waarin financiële schulden groeien en we 
het milieu slecht behandelen. We moeten beseffen dat het de kinderen zijn die dit 
van ons zullen erven.”

“Vergeet niet dat we de SDG’s [Sustainable Development Goals] tegen 2030 
willen bereiken. Onze jonge mensen zijn beter gepositioneerd, zowel vanuit 
innovatief oogpunt als door hun bereidheid om risico’s te nemen, om nieuwe en 
geavanceerde ideeën aan te bieden en op die manier een nieuwe richting aan te 
geven.”

“In de meeste Caribische landen maken jongeren onder de dertig jaar zo’n 40 
tot 60 procent van de bevolking uit,” vertelt hij. “Je kunt die groep burgers niet 
negeren en nieuwe ontwikkelingen voorstellen zonder hen mee te laten doen. De 
meeste transformationele momenten in de geschiedenis, momenten die in feite 
de loop van de geschiedenis hebben veranderd - ook in het Caribisch gebied - 
zijn gedreven of geleid door jonge mensen.”

Charles weet dat niet elke jonge persoon is toegerust om alles te kunnen overzien 
wat aan de orde is bij transformatie en ontwikkeling. “Maar ik ben er zeker van dat, 
als men hun toestaat deel te nemen en hun prioriteiten, hun kritieke problemen 
met ons te delen, er een grotere kans is dat wat naar voren komt, zal helpen bij 
het verbreden van onze horizon. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen 
posities en interventies te ontwikkelen en zo beter toegerust te zijn om bepaalde 
situaties aan te pakken.”

“Ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om jonge mensen te ondersteunen 
en in hen te investeren, maar in het Caribisch gebied doen we dat slecht. Er zijn 
bepaalde projecten en organisaties die heel goed werk doen, maar het maakt 
geen deel uit van onze cultuur. Het is nog niet verankerd,” zegt hij. “We hebben alle 
hens aan dek nodig. We hebben aanzienlijke investeringen in jongeren nodig om 
hun competenties op te bouwen. We moeten hen als troeven zien en we moeten 
bovenal erkennen dat de benadering van jongeren op rechten gebaseerd moet 
zijn.”



TASKFORCE GAZETTE 13

Henry W. Charles heeft verschillende academische en technische 
papers geschreven en gepresenteerd over empowerment van jongeren, 
jongerenparticipatie, jeugdbestuur, economische empowerment van jongeren en 
de professionalisering van jeugdontwikkelingswerk. Charles is parttime docent 
aan het M.Sc. programma in Child and Youth Studies aan de University of the West 
Indies, St. Augustine. Hij is bereikbaar via e-mail op luciancharlo58@gmail.com. 
Klik hier om naar zijn presentatie over jongerenparticipatie in Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied te gaan.

De Taskforce Gazette is een uitgave van de Interlandelijke Taskforce 
Kinderrechten. Bezoek onze website voor aanvullende informatie

https://www.tfkinderrechten.info/

https://82afbded-c23d-4e79-8596-f66d848934f1.usrfiles.com/ugd/82afbd_c9bd793077e04cef8365293202ba69d3.pdf

