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Voorwoord
Beste lezer,

Met veel genoegen bieden wij u hierbij de samenvatting aan van het eindrapport van het
programma Kansen Voor Jongeren Cariben. In deze samenvatting vindt u de belangrijkste
kerngetallen van het evaluatieonderzoek dat de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel 
van het Koninkrijk hebben laten uitvoeren. U vindt hier bovendien een kort portret van de 
deelnemende organisaties en tevens krijgt u meer inzicht in het werk en de resultaten van 
de projecten door tal van persoonlijke verhalen van de projectleiders én van de jongeren 
zelf. Het evaluatieonderzoek was bedoeld om vast te kunnen stellen wat de impact is 
geweest van elke deelnemende organisatie en van het programma in zijn geheel.

Dit is de eerste maal geweest dat de Samenwerkende Fondsen programmatisch hebben 
gewerkt op de Caribische eilanden in het Koninkrijk. In een programma wordt brede 
ondersteuning verleend aan de deelnemende organisaties, niet alleen financieel, maar 
ook met een breed pakket van advies, trainingen, intervisie en onderlinge uitwisseling, 
kennisbijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en een direct aanspreekpunt in de 
persoon van een programmacoördinator die ondersteuning kan geven bij alle praktische 
zaken waar de projectleiders in de praktijk tegenaan lopen.

En dat dit heeft gewerkt kunt u in dit verslag lezen. De capaciteitsversterking heeft ervoor 
gezorgd dat de deelnemende organisaties na vijf jaar een bewezen methodiek hebben die 
goed werkt in de praktijk en dat zij deel van de ketenaanpak zijn geworden op hun eiland 
waar het de begeleiding van kwetsbare jongeren betreft. En het ultieme doel hiervan 
was vooral, dat zij op een goede en persoonlijke manier kwetsbare jongeren kunnen 
ondersteunen bij het afronden van hun school, het vinden en behouden van een baan, en 
bij het wegnemen van allerlei andere obstakels die een goede participatie en een mooie 
toekomst voor deze jongeren in de weg staan. Met hulp van de bevlogen projectleiders 
en de inzet van vele vrijwilligers zijn in vijf jaar tijd meer dan 1400 jongeren begeleid. 
Jongeren die weer gemotiveerd zijn en in zichzelf geloven en die beter zijn voorbereid op 
hun toekomst als volwaardige en trotse burgers van de maatschappij. Gewoon, omdat 
alle jongeren een mooie toekomst verdienen!

Peter Douwes
directeur Oranje Fonds

Henriëtte Hulsebosch
directeur Kansfonds

Jeroen den Tex
Directeur Stichting 
Kinderpostzegels Nederland



8

1Het programma
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Het percentage jongeren dat voortijdig school verlaat is groot op alle zes eilanden van het Caribisch deel 
van het Koninkrijk. Problemen zowel op school als thuis maken dat jongeren hun opleiding niet afmaken. 
Ze vinden hun plek niet in de samenleving, kunnen zich onvoldoende ontwikkelen en lopen het risico zowel 
sociaal als maatschappelijk in een achterstandssituatie terecht te komen. Kinderen en jongeren zijn voor 
de Samenwerkende Fondsen een doelgroep die extra aandacht verdient. De fondsen willen zich daarom 
graag inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de kansen en mogelijkheden van 
deze doelgroep. In overleg met de regeringen van alle landen binnen het Koninkrijk is zo het programma 
Kansen voor Jongeren Cariben (KVJC) tot stand gekomen. De start van KVJC was in november 2013 op 
Aruba. In aanwezigheid van alle deelnemende organisaties en vertegenwoordigers van de fondsen, gaf 
het Koninklijk paar de officiële aftrap.

“Elke jongere die zijn talenten ontdekt en ontplooit is er één. Elke jongere die zelfvertrouwen en houvast 
vindt, is grote winst.” Koningin Máxima ter gelegenheid van de conferentie Kansen Voor Jongeren Cariben 
op 4 november 2016.
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Het ontwikkelen van succesvolle methodieken en het opbouwen van de nodige praktijkervaring vraagt om 
een meerjarige aanpak. Daarom hebben de fondsen bewust niet voor het financieren van losse projecten 
gekozen, maar voor een samenhangend programma waarin de verschillende deelnemende organisaties 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Capaciteitsontwikkeling van de deelnemende 
organisaties is daarbij als belangrijk speerpunt meegenomen.

Via een inschrijf- en selectieprocedure zijn 18 organisaties uitgekozen om aan het programma deel te 
nemen. Bij de selectie is gekeken naar een geografische spreiding over de eilanden, de bereidheid van de 
organisatie om zich voor een langere periode te binden aan een programma en de mate waarin projecten 
zich richten op door de Samenwerkende Fondsen gestelde prioritaire doelgroep: jongeren van 12 tot 25 
jaar die aanzienlijke kans lopen om uit school te vallen, of jongeren die het onderwijs al verlaten hebben 
zonder diploma en nog geen stabiele baan hebben. Bij de eerste groep is het streven jongeren binnen 
school te houden en hun opleiding met een diploma af te ronden, bij de tweede doelgroep kan met 
begeleiding een jongere mogelijk terug naar school of kan hij ondersteund worden met een alternatief 
traject naar een baan of beschermde werkomgeving. Als meetbare financieringsvoorwaarde hebben de 
Samenwerkende Fondsen daarnaast gesteld dat bij elk project jaarlijks minimaal 20 jongeren succesvol 
dienden uit te stromen. Dat zou betekenen dat binnen het programma Kansen Voor Jongeren Cariben 
in totaal in 4 jaar ongeveer 1400 jongeren een succesvol traject afronden. Mede om die reden heeft 
het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook financieel bijgedragen aan de 
programmakosten.

Gedurende de looptijd van het programma zijn de projecten intensief gevolgd. Speciaal voor het 
programma is een lokale programmacoördinator aangesteld die intensief contact met de organisaties 
onderhield, het programmaproces monitorde, daar waar nodig één-op-één ondersteuning bood aan 
projecten en een breed scala aan activiteiten organiseerde op het gebied van capaciteitsontwikkeling.

Een ander belangrijk onderdeel van het programma was het ontwikkelen van een digitaal project- 
en cliëntvolgsysteem. Voor het meten van de resultaten heeft gedurende het hele programma een 
onafhankelijke onderzoeker meegekeken en gesprekken gevoerd met de projectleiders, jongeren en 
ander direct betrokkenen.
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“Toen ik mijn laatste rapport zag, heb ik heel hard gehuild. Alleen maar onvoldoendes. Het voelde 
alsof ik het niet kon. Dat ik niets waard was. Mijn moeder heeft me toen ook van school gehaald. Dat 
was in groep zes. Drie jaar geleden. Al die tijd heb ik thuis gezeten. Voor de televisie of rondhangen op 
straat. Een tante van mij heeft mij in contact gebracht met Accretio. Zij vond mijn situatie niet meer 
kunnen. Hier hebben ze mij geleerd om van mezelf te gaan houden. Maar ook te beseffen dat ik meer 
kan. Dat ik meer in mij heb dan wat die cijfers drie jaar terug lieten blijken. Die onvoldoendes waren 
een momentopname. Ze hoeven niet te betekenen dat ik niets kan. Ik kan veel. En ik wil ook veel. Veel 
bereiken in het leven. Volgend schooljaar ga ik voor het eerst weer naar school. De middelbare school. 
Het is spannend, maar ik voel me voorbereid op wat er gaat komen. Ik heb er zin in.’’

Jurmalino
Deelnemer Accretio, 
Curaçao
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Van de 18 projecten die zijn gestart binnen KVJC hebben er 13 het programma volledig doorlopen. 
De andere vijf zijn om verschillende redenen helaas eerder gestoptafgevallen. Zowel qua doelgroep 
als methodiek zijn er veel verschillen tussen de projecten. Maar stuk voor stuk zijn het projecten met 
enthousiaste projectleiders, medewerkers en vrijwilligers die zich ingezet hebben om de kansen en 
mogelijkheden van jongeren te vergroten en hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

In het aanbod van de deelnemende projecten zijn verschillende methodieken gebruikt. Sommige projecten 
gebruiken meer dan één methodiek. Samengevat kunnen er 5 hoofdmethodieken onderscheiden worden: 
naschoolse activiteiten, arbeidstoeleiding, mentoring, jeugdhulpverlening en competentieontwikkeling.
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3De Resultaten
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De eindevaluatie is uitgevoerd in juli 2018. Daarbij is niet alleen gekeken naar de feitelijke resultaten zoals 
aantal jongeren en succesvolle uitstroom, maar is ook geluisterd naar verhalen van projectleiders en 
deelnemers over hun beleving en ervaringen. De cijfers over aantallen zijn gebaseerd op de gegevens die 
op peildatum 22 juli 2018 in het cliëntvolgsysteemwas ingevoerd.

Als gekeken wordt naar de actuele status van de projecten blijkt dat 31% (448) van alle jongeren die aan 
een traject gestart zijn het niet hebben afgerond. Bij 56% (814) is dat wel het geval en bij 13% (196) is het 
traject nog in uitvoering.

AANTAL DEELNEMERS
In totaal zijn er tijdens de looptijd van het programma 1.605 jongeren aangemeld bij een van de 
deelnemende organisaties. Van die 1.605 aangemelde jongeren zijn 1.458 jongeren ook daadwerkelijk 
met een traject gestart. Niet alle trajecten zijn op de peildatum afgesloten, de meeste projecten worden 
na de afronding van KVJC gecontinueerd, waardoor ook begeleidingstrajecten na de formele programma 
einddatum nog door kunnen lopen. De afname van het aantal aanmeldingen en gestarte trajecten vanaf 
2016 heeft behalve hiermee, ook te maken met het voortijdig stoppen van 5 projecten.
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ACHTERGROND DEELNEMERS
Aan het programma KVJC hebben meer jongens meegedaan dan meisjes. Bijna alle deelnemers (94%) 
behoorden dus tot de door de fondsen beoogde doelgroep. De gemiddelde leeftijd bij instroom was 16 
jaar, qua leeftijd was er weinig verschil tussen jongens en meisjes. De meeste deelnemers hebben de 
Nederlandse nationaliteit, jongeren bij wie dat niet het geval is komen allemaal hoofzakelijk uit Latijns-
Amerika of een andere eiland in het Caribisch gebied.
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“In Colombia was ik één van de beste leerlingen in mijn klas. Ik voelde me daar goed en op mijn gemak. 
Toen mijn moeder besloot om naar Aruba te verhuizen, veranderde alles. Ik kon de Papiamentse taal 
niet spreken en ook het Nederlands niet. Als gevolg daarvan moest ik een jaar over doen. Toen kwam ik 
in een klas terecht met jongere kinderen die mij erg veel pestten. Ik wou niet meer op Aruba blijven. Mijn 
motivatie was ik verloren. In tegenstelling tot de sociale persoon die ik in Colombia was, was ik heel erg 
stil en teruggetrokken. In de pauze sprak ik met niemand. Boeken lezen of op mijn telefoon kijken, dat 
waren mijn bezigheden. Mijn comfortzone. De leiders van HCLF hebben mij goed geholpen om uit die 
comfortzone te stappen. Meer sociaal te zijn en ook mijn motivatie weer te vinden. Nu ben ik zelfs een 
Youth Leader geworden. Daar ben ik best wel trots op. Nu krijg ik de kans om andere jongeren te helpen 
die in dezelfde situatie zitten als ik toen.”

Alexa
Deelnemer Heart 
Centered Leadership 
Foundation, Aruba
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In verhouding zijn de jongens en de meisjes ongeveer net zo goed in KVJC. Het uitvalpercentage bij beide 
groepen is min of meer gelijk.

DAGBESTEDING DEELNEMERS
Zoals eerder aangegeven is het programma bedoeld voor twee subdoelgroepen: jongeren die uitgevallen 
zijn uit het onderwijs zonder diploma te halen en jongeren die nog wel naar school gaan, maar om 
verschillende redenen dreigen uit te vallen. In de evaluatie is bekeken hoe de verdeling was over deze 
subdoelgroepen binnen KVJC.
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De deelnemers van wie het niet bekend is of ze wel of niet naar school gaan zijn jongeren die recentelijk 
zijn aangemeld en/of van wie nog niet de aanmeldprocedure volledig is afgerond. Van de jongeren die 
naar school gaan, zit ruim de helft op een VSBO/VMBO/EPB/MAVO school.
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“Via de reclassering ben ik bij Funditut 
terechtgekomen. Een meneer heeft 
mij hiernaartoe verwezen.”
- Waarom?
“Ik wil er niet meer over praten. Wat 
in het verleden gebeurd is, kan ik 
niet meer terugdraaien. Nu moet 
ik vooruit kijken. Voor mezelf en 
niemand anders.
Sandra, de projectleider, praat 
heel veel met mij. Ook heeft zij veel 
geduld. Ik doe het misschien niet 
altijd goed, maar ik doe mijn best. 
En zij is de enige die mij een kans 
heeft gegeven. Anders zou ik de hele 
tijd maar thuis zitten en niks doen. 
En als je niets te doen hebt, ga je je 
vanzelf vervelen en dingen bedenken 
die misschien niet het beste voor je 
zijn. Hier ben ik tenminste bezig. Ik 
heb zelfs aan Sandra gevraagd of 
mijn oudere broer ook naar Funditut 
mocht komen, en dat mocht. Nu 
voeren wij taken uit die wij voorheen 
niet konden uitvoeren. Weet je wat 
eigenlijk het beste is van dit project?”
- Vertel eens...
‘’Bij Funditut heb ik voor het eerst 
geleerd hoe het is om iets af te 
maken. We gaan met een ploeg 
naar een huis en dat verven we 
helemaal. We toveren het om in iets 
nieuws. En het voelt goed om daar 
aan bijgedragen te hebben. Vroeger 
maakte ik nooit iets af.’’

Sherlindo
deelnemer 
Funditut, 
Curaçao
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“De drempel voor leerlingen om op eigen initiatief hun weg naar ons te vinden en zich bij ons aan 
te melden is altijd erg hoog gebleven. Daarbij komt nog dat er onder de jongeren een cultuur van 
stigmatisering heerst. Degenen die zich bij onze organisatie aansluiten worden bestempeld als
kinderen waar iets mis mee is. Aruba is een klein eiland, dus ze lopen niet alleen op school rond met dat 
stempel, maar over het gehele eiland. En dat is jammer. Want veel van deze kinderen hebben de extra 
begeleiding en zorg hard nodig.’”

Siouxsie Kock
Projectleider Heart 
Centered Leadership 
Foundation, Aruba
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“Voor de meest kwetsbare groep jongeren met 
een verslaving en/of psychiatrische problemen, 
is er op Curaçao geen passende instelling die 
hun begeleiding en ondersteuning biedt. Heel 
veel van deze jongeren hebben te kampen met 
gezinsarmoede, gaan niet naar school of hebben 
geen werk, en bovendien hebben zij ook enorme 
trauma’s opgelopen. Voor die groep geldt dan 
enkel het feit dat zij geen bus hiernaartoe kunnen 
nemen, en zodoende geen gebruik kunnen maken 
van onze dienstverlening. Het FACT-team brengt 
daar verandering in. Zij zoeken deze groep 
juist op. Heb je geen vervoer? Wij komen naar 
je toe. Kan je niet naar school ? Wij brengen 
je. Argumenten die deze jongeren aandragen 
worden door deze aanpak weggenomen. Ze zijn 
zorgmijders. Juist hierdoor laten we aan hun zien 
dat we ‘’all the way’’ gaan. Samen. Totdat zij zich 
langzaam beginnen te openen, waardoor we beter 
inzicht kunnen krijgen in de problemen en kunnen 
inspelen op hun behoeften. Het besef komt dan, 
dat wij daadwerkelijk voor ze klaar staan. In 
het kader van het KVJC project was de periode 
van 1 jaar echter niet toereikend om een groep 
voldoende te kunnen bijstaan. Dat is erg jammer. 
Maar we hebben veel van deze ervaring geleerd.”

SUCCESVOLLE UITSTROOM
Elk project heeft in de beginfase van het programma zelf vastgesteld wat als succesvolle uitstroom kan 
worden aangemerkt. Voor projecten met jongeren die nog op school zitten is dat vaak het verbeteren van 
schoolprestaties en verandering van houding en gedrag. De meeste projecten werken met een Persoonlijk 
Ontwikkelings Plan (POP) waarin in overleg tussen de jongere en de begeleiders de te behalen doelen 
worden vastgesteld. Als deze doelen zijn behaald wordt het traject als succesvol aangemerkt. Projecten 
die jongeren naar de arbeidsmarkt toe leiden worden er vaker mee geconfronteerd dat een jongere 
het traject niet helemaal afrondt zoals afgesproken. Soms is voortijdige uitval toch positief te noemen, 
bijvoorbeeld wanneer een jongeren een baan heeft gevonden of een opleiding gaat volgen.

Rosane Faries
Projectleider
Fundashon pa
Maneho di
Adikshon,
Curaçao
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“Één van de mooiste voorbeelden in dit 
project is dat van een meisje van toen 16 
jaar oud. Ze was lid van een bende, werkte 
in de prostitutie en leende zich uit voor 
benderituelen met mannen. Met haar 
moeder had ze weinig tot geen contact. 
Door haar drugsverslaving stal ze om aan 
geld te komen. Doordat ze niet goed voor 
haar kind kon zorgen, heeft de Voogdijraad 
haar kind bij haar weggehaald.

Als voorwaarde om hem terug te kunnen 
krijgen moest ze het leerwerktraject met 
goede resultaten afronden. Makkelijk 
was het absoluut niet om van de 
drugsverslaving af te komen. Het heeft 
lang geduurd. Maar uiteindelijk is het 
haar toch gelukt. Onder strenge en goede 
begeleiding van haar mentor heeft ze ook 
het leerwerktraject afgerond tot assistent 
commercieel medewerker.
Tegenwoordig woont ze met haar zoon in 
Rotterdam en volgt ze een MBO opleiding 
in commerciële richting. De relatie met 
haar moeder is ook enorm verbeterd.”

Edelyne Lindor
Projectleider Stichting 
Reclassering, Aruba
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Ruim de helft van de deelnemers zit na een traject bij een van de projecten in KVJC nog op school of gaat 
weer naar school. Bijna 11% heeft een werkgerelateerde dagbesteding en 14% heeft een baan, terwijl 6% 
een baan zoekt.. Bij de overig 5% is sprake van een aansluitend zorgtraject bij een andere instelling.

UITVAL
Niet alle jongeren halen de eindstreep. Uitval kan verschillende redenen hebben. Soms heeft een jongere 
geen zin meer of is onvoldoende gemotiveerd, maar het kan ook voorkomen dat een jongere verhuist 
naar een ander (ei)land en dus niet meer kan deelnemen aan het project.
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“M’n broer is dood en een paar vrienden van mij zijn 
ook dood. Vermoord of overdosis. Eigenlijk maakt 
het niet uit. Ze zijn er toch niet meer. Allemaal door 
drugs. Drugs verpest alles. Ik was ook zo. Ik verkocht 
drugs hier, maar smokkelde ze ook naar Nederland. 
Mijn ouders leden erg hieronder. Maar ik wist niet 
anders. Iedereen om me heen in Pietermaai, was zo. 
Daar ben ik opgegroeid. Dat was mijn leven....voor een 
groot deel. Totdat ik hiernaartoe kwam. Deze mensen 
hebben mij laten zien hoe anders mijn leven eruit 
kan zien. Ik heb ontdekt dat ik best wel handig ben. 
Ze noemen me een klusjesman, omdat ik van werken 
houd. Maar ik houd het meest van koken. Weet je hoe 
tof het is om mensen te zien smullen van het gerecht 
dat ík heb klaargemaakt? Dat geeft me motivatie. Iets 
dat ik nooit eerder had. Ik dacht dat mijn leven al voor 
me was uitgestippeld. Stichting Equine en de leiders 
hebben mij erg geholpen. Al was het niet altijd even 
makkelijk. Maar er komt een moment in je leven dat 
je moet kiezen. Of je blijft voor altijd een rebel en op 
het verkeerde pad....of je probeert iets van je leven te 
maken. Dat heb ik gedaan. Want ik besef als je kwade 
streken kan uithalen, kan je ook voor het goede kiezen. 
En ik kies voor het goede, want dat geeft me rust. En 
rust is geluk.”

Revison
Deelnemer Equine,
Curaçao
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“De 84 succesverhalen zijn leuk, maar de paar jongeren die tijdens dit traject zijn uitgevallen blijven mij meer 
bij. Één van hun was de beruchte rapper ‘Small V’. Zijn echte naam was Gino. Alle jongeren bij Yave+ noemen 
de begeleiders ‘tanchi’ (tante) of ‘tio’ (oom). Maar Gino noemde mij Tata (vader) en wij hadden een hele hechte 
band. Gino behoorde tot een bende in Buena Vista en tijdens zijn traject bij Yave+ kwam hij altijd in een wit 
hemd met stropdas. Op deze manier wou hij de kleine jochies in zijn buurt een ander voorbeeld geven dan wat 
zij gewend waren. Namelijk dat de toekomst er ook anders uit kan zien.
Lange tijd had ik niets van Gino gehoord. Plots kregen we een telefoontje van hem. Hij wou iets urgents met 
mij bespreken. Ik was op weg naar een belangrijke meeting en dus had hij een bericht bij een collega van mij 
achtergelaten.
Het was mij helemaal ontgaan om hem terug te bellen.
collega liep mijn kamer binnen en vroeg of ik Gino had teruggebeld. Ik antwoordde ontkennend maar
Een aantal dagen gingen voorbij. Mijn
dat ik dit meteen ging doen. Op dat moment legde mijn collega de krant op mijn bureau en zag ik dat
Gino de dag eerder was doodgeschoten tijdens een liquidatie. Bendegeweld was op Curaçao destijds
erg heftig.
Na de begrafenis ben ik op bezoek gegaan bij Gino’s moeder. Zij vertelde mij dat Gino mij gebeld had
om hulp te zoeken. Hij wou niet meer bij de bende betrokken zijn. Hij dacht dat ik hem een uitweg
kon bieden via mijn contacten van Yave+ in Nederland. Dit nieuws kwam heel erg hard aan bij mij. Ik
kon de gedachte maar niet van mij afschudden, dat zijn dood voorkomen had kunnen worden indien
ik hem eerder had teruggebeld. Hier heb ik erg lang mee geworsteld, maar ook hiervan heb ik
geleerd. Het verhaal van Small V gebruik ik vaak bij presentaties en interventies met jongeren. Het
werpt zijn vruchten af en daarmee blijkt het in zekere opzicht toch waardevol te zijn.”

Alex Wallé
Projectleider FAJ/YAVE, 
Curaçao
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“Vaak worden de kinderen opgegeven. Jonge 
kinderen van 8 of 11 jaar die al buiten de boot 
zijn gevallen. Kinderen waarvan de maatschappij 
zegt ‘we kunnen ze geen behandeling meer 
geven’. Wij hebben juist de instelling van, ze 
kunnen wél veranderen, er zit iets positiefs in dat 
kind. En als je door therapie met paarden en met 
EMDR toch verder met een kind kan is dat erg 
bijzonder. Het doet toch wel iets met je als een 
kind tijdens een sessie tegen je zegt dat niemand 
van hem houdt. En je weet en begrijpt dat op 
basis van zijn omgeving hij die overtuiging heeft. 
Maar je gaat verder en probeert hem te helpen 
een positieve band te scheppen met het verleden. 
We stoppen eigenlijk nooit, totdat de positieve 
gedachte er is.”

Petra Wijnstekers
Projectleider Stichting Equine, 
Curaçao

Het wegsturen van jongeren uit een project gebeurt sporadisch, gedurende de uitvoering van KVJC was 
dat bij slechts 10 jongeren het geval. De organisaties proberen de jongeren altijd binnen het project te 
houden, wat er ook gebeurt.
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Verbetering van schoolresultaten wordt door de meeste projecten genoemd als een van de elementen van 
succesvolle uitstroom. In het volgsysteem is een optie om rapportcijfers voor hoofdvakken zoals rekenen/
wiskunde en taal in te voeren, te volgen en resultaten te meten. In de praktijk wordt hier niet optimaal 
gebruik van gemaakt omdat projectleiders afhankelijk zijn van de jongeren die hun rapportcijfers bij de 
projectleider aanleveren. Sommige projecten vormen hierop een uitzondering, die hebben in overleg met 
de school, ouders en de jongere inzage in het leerlingvolgsysteem van school. De rapportcijfers van de 
nul- (n=204) en de eindmeting (n=108) laten slechts een kleine verandering zin.
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‘’Vroeger was ik nooit 
geïnteresseerd in Nederlands. Ik 
vond het een stomme taal. Erg 
saai en droog. Wat ik het ergste 
vond is dat ik mij niet goed kon 
uiten in een vreemde taal. Juf 
Magali heeft ons op een speelse 
manier de Nederlandse taal 
aangeleerd. Ook zijn er hier veel 
boeken, waar we informatie in 
op kunnen zoeken die erg goed 
helpen bij projecten op school. En 
dat helpt ook, want mijn cijfers 
zijn nu veel beter.’’

Tahir
Deelnemer Fundashon 
Reskate Agrikultura, 
Curaçao
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‘’De duurzaamheid van dit project zit ‘m in het 
feit dat de kinderen hier een ervaring voor het 
leven krijgen. De manier waarop ze bij Accretio 
bejegend worden is totaal anders, dan wat ze 
eerder in hun leven hebben meegemaakt. Wij 
schaffen nieuwe spullen aan zodat zij hierdoor 
geïnspireerd en gemotiveerd kunnen raken. 
Het is op Curaçao de norm om deze jongeren 
op oude en kapotte spullen in beweging te 
krijgen. En het resultaat merk je ook aan het 
slagingspercentage. Wij pakken het anders 
aan. Juist door deze jongeren als volwaardige 
personen en met respect te behandelen zie je een 
verandering in hun houding en gedrag. Je kan 
nooit een 100% slagingspercentage garanderen. 
Zo werkt het in het leven niet, en hier ook niet. 
Een deel van de jongeren die wij hebben gehad 
leeft niet meer of zit in de bak. Een andere 
deel zit weer op school of heeft die succesvol 
afgerond. Accretio is ook sterk afhankelijk van 
partnerorganisaties, en die kunnen onze kwaliteit 
of slagingspercentage ook enorm drukken. Als je 
bijvoorbeeld heel lang moet wachten voor een 
uithuisplaatsing, is het risico heel groot dat de 
jongere in de tussentijd iets kan overkomen. Dat 
is de dagelijkse gang van zaken waarmee wij te 
kampen hebben.’’

Anne-Klaas Visser
Directeur Accretio, 
Curaçao
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SOCIAAL FUNCTIONEREN
Het volgsysteem bevat een instrument om van alle deelnemers vast te stellen hoe een jongere bij aanmelding 
en bij uitstroom functioneert op een aantal leefgebieden en hoe het zit met competentieontwikkeling.

In het volgsysteem worden 13 leefgebieden gedefinieerd: huisvesting, thuis/gezinssituatie, sociaal netwerk, 
opleiding, werk, financiën, lichamelijk functioneren, seksualiteit, geestelijke gezondheid, middelengebruik 
en verslaving, politie en justitie, vrijetijdsbesteding, digitaal bewustzijn. Per leefgebied wordt aan de hand 
van een aantal vragen / indicatoren gescoord. Bij de nulmeting blijken veel meer jongeren op één of meer 
leefgebieden negatief te scoren dan bij de eindmeting.

Behalve op leefgebieden wordt er dus ook gekeken of jongeren daadwerkelijk hun competenties 
verbeteren. Afhankelijk van de hulpvraag van de jongeren bepalen de organisaties zelf op welke van 
de 35 in het systeem opgenomen competenties ze de deelnemers gaan volgen. Bij de intake en de 
uitstroom van de jongere scoort de projectleider of sociaal werker op een schaal van 1 tot 5 hoe het gaat 
op de betreffende competentie. Hoe hoger de score hoe beter het gaat. Alleen de competenties school-
leerhouding of werkhouding moeten voor alle jongeren worden bijgehouden. De meest beoordeelde 
competenties zijn, naast school-leerhouding, discipline, omgaan met agressie/boosheid, samenwerken 
en ambitie/persoonlijke doelen stellen. Bijna alle competenties laten bij de eindmeting een hogere score 
zien dan bij de nulmeting, oftewel een positieve ontwikkeling.

De grootste verbeteringen zijn er op de competenties veilig werken, impulsbeheersing, discipline, 
vakkundigheid en sportiviteit.
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TEVREDENHEID JONGEREN EN OUDERS
Na afronding van het traject kunnen jongeren en hun ouders aangegeven hoe tevreden zij zijn over de 
verschillende aspecten van het traject. Hiervoor zijn standaardvragenlijsten ontwikkeld die onderdeel 
uitmaken van het digitaal volgsysteem. Helaas wordt niet structureel van deze tool gebruik gemaakt 
en zijn er relatief weinig tevredenheidsmetingen ingevuld. Van alle jongeren in het systeem is bij 38% 
(n=247) wel een tevredenheidsmeting door henzelf ingevuld. Bij 14% van de jongeren is door de ouders 
een tevredenheidsmeting ingevuld (n=93), bij 9% van de jongeren die naar schoolgaan is door docenten 
(n=25) een tevredenheidsmeting ingevuld en bij 6% van de jongeren die werken heeft de werkgever (n=11) 
een tevredenheidsmeting ingevuld.
Over het algemeen zijn de uitkomsten in de tevredenheidsmetingen erg positief. Jongeren zijn vooral 
tevreden over de activiteiten, de medewerkers, de beschikbaarheid van begeleiders en coaches en de 
mate waarin ze iets geleerd hebben.

“Toen wij in Nederland woonden was m’n 
leven heel anders. Het ging goed op school. 
Ze hebben me zelfs een klas laten overslaan. 
Alles veranderde toen mijn moeder en ik naar 
Curaçao verhuisden. Onze relatie ging achteruit. 
Ik ging met de verkeerde mensen om. En ik kon 
het al helemaal niet hebben dat iemand wat 
tegen me zei. Mijn vuisten waren al klaar om te 
vechten. Het kon me allemaal gestolen worden. 
Totdat ik hiernaartoe kwam. En als ik eerlijk ben, 
ging het in het begin ook niet zo heel goed. Het 
heeft even geduurd voordat de leiders echt tot 
mij konden doordringen. Één van hun heeft iets 
tegen me gezegd dat mij voor altijd zal bijblijven. 
Zij zei: ‘als je later groot bent, wil je niet op deze 
periode van je leven terugkijken en treuren dat 
je ook voor het juiste pad had kunnen kiezen. Nu 
heb je nog de kans om het beter te doen’. Dat 
heeft mijn hele leven veranderd.”

Sioni
Deelnemer Fundashon 
Formashon Awe 
Progreso Mañan
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Bij ouders is vooral gekeken in hoeverre ze op de hoogte zijn van de activiteiten in het project, hoe 
tevreden ze zijn over de activiteiten en de medewerkers, het contact met de medewerkers en of hun kind 
met plezier naar het project gaat en er iets aan heeft.
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“Voor ouders die voltijd moeten werken om brood op tafel te kunnen zetten, is het soms frustrerend 
dat er geen plek is waar hun kinderen na schooltijd naartoe kunnen en begeleiding kunnen krijgen. 
Vaak voelen zij zich hierdoor schuldig. Door cadeautjes te kopen of met geld proberen de ouders 
dit gebrek te compenseren. Maar dit werkt vaak averechts. Bij Mega D Youth Foundation zijn wij 
niet alleen gefocust op schoolresultaten, maar meer op vaardigheden die zij voor hun hele leven 
kunnen gebruiken. En dat laatste kunnen wij hen het beste bijbrengen tijdens activiteiten waarbij de 
jongeren zichzelf echt kunnen laten gaan. Denk daarbij aan dans, drama, fotografie of film. Tijdens 
deze momenten stellen ze zichzelf tegelijkertijd ook heel erg kwetsbaar op. Hier zit dan onze kans als 
docent of begeleider om hun wat levenslessen mee te geven. Het is een andere manier om met de 
jeugd om te gaan. En ervaring is dat je daar mooie resultaten mee kan boeken.”

Debora Hinckson
teacher MegaD Youth 
Foundation,
Sint Eustatius
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4De Meerwaarde
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“Ik weet hoe het voelt om bijna niemand om je 
heen te hebben die om je geeft. Dat iedereen 
de hoop in jou al heeft opgegeven. Vroeger 
werd ik ook snel kwaad. Confrontaties loste ik 
met mijn vuisten op. Twee jaar terug ben ik 6 
dagen in de gevangenis beland. Mijn moeder 
is gevangenisbewaarder, maar tot die dag 
besefte ik niet met welk type mensen zij dag 
in dag uit moest werken. Nu heb ik het in 
levenden lijve ervaren. Toen ben ik in tranen 
uitgebarsten. Het enige wat ik kon doen was 
haar mijn verontschuldigingen aanbieden voor 
mijn gedrag. Ook heb ik haar beloofd om beter 
mijn best te gaan doen. Dat heb ik gedaan 
en dat ben ik nog steeds aan het doen. Bij de 
Jeugdbrigade hebben zij ons geleerd nooit een 
beslissing te nemen wanneer je boos bent, 
honger of slaap hebt. Je moet jezelf eerst zien 
te kalmeren om daarna pas een weloverwogen 
besluit te kunnen maken. Ongeacht welke 
situatie dan ook. Want een kleine misstap kan 
grote gevolgen hebben. Daar was ik me vroeger 
niet bewust van. Nu wel.”

Behalve naar de feitelijke resultaten is ook gekeken naar de kwalitatieve waarde die het programma KVJC 
heeft opgeleverd voor betrokkenen, in de breedste zin van het woord. Het antwoord op deze vraag is met 
name gehaald uit de vele diepte-interviews die met alle projectleiders, jongeren en andere stakeholders 
zijn gevoerd. De belangrijkste en opvallendste uitkomsten zijn hier terug te lezen.

MEERWAARDE VOOR DE DEELNEMERS
In de interviews met de jongeren is vaak naar voren gebracht dat zij daadwerkelijk verbeteringen in 
hun eigen competenties ervaren. Ze geven aan zich na afloop van het project zelfverzekerder te voelen, 
meer structuur te hebben en beter in staat te zijn discipline in hun dagelijkse leven te scheppen. Ook de 
communicatie met andere jongeren, ouders, docenten en projectmedewerkers is verbeterd waardoor ze 
op school en thuis minder vaak in conflictsituaties terecht komen.

Akyl
Deelnemer Voice of the Youth,
Sint Maarten
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“Mijn moeder had me gedwongen hiernaartoe te komen tijdens de zomervakantie. Eigenlijk had ik er 
helemaal geen zin in. Het liefst zat ik achter de televisie videospelletjes te spelen. Achteraf heb ik er 
geen spijt van. Hier heb ik mijn passie voor film ontdekt. Na nog maar een paar maanden actief te 
zijn geweest, heb ik voor het eerst deelgenomen aan het ’48 uur Film Festival’. Tijdens dit festival krijg 
je een opdracht waarbij je binnen twee dagen een volledige film moet schrijven, opnemen en produc-
eren. In de film moest een doos chocolaatjes te zien zijn én moesten wij een specifieke zin uitspreken. 
Bijna alle eilanden deden mee. Curaçao, Aruba en Bonaire deden mee met meerdere teams. Van Sint 
Eustatius waren alleen wij aanwezig. Toen het bekend werd dat de tweede prijs voor ons was, konden 
wij het niet geloven. We hadden ons best gedaan, maar het was voor ons een grote overwinning. Ik 
ben mijn begeleider erg dankbaar. Hij heeft zelf ook een film gemaakt en heeft tijdens het filmfestival 
in Parijs ook een prijs in de wacht gesleept. Zonder Mega D Youth Foundation zou ik nooit met hem in 
contact zijn gekomen.”

Diosin
Deelnemer Mega D Youth 
Foundation, Sint Eustatius
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Bij een deel van de projecten die gericht zijn op het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt, wordt door 
zowel de jongeren als de projectleiders daadwerkelijk een verbetering ervaren. De jongeren merken op 
zich beter voorbereid te voelen, een certificaat te hebben, of een beter CV te kunnen laten zien, waardoor 
ze zelfverzekerder zijn en zichzelf meer vertrouwen toedichten bij het vinden van een baan.

“Een tijdje terug heb ik vanwege een sprinkhaan m’n 
kleine teen gebroken. Hierdoor kwam ik op de Eerste 
Hulp terecht. Toen ik klaar was, hinkte ik naar buiten 
om daar op mijn man te wachten. Hij kwam me met 
de auto ophalen. Plotseling hoorde ik een stem achter 
me. ‘Goedemiddag juffrouw Felicia’. Ik draaide me 
om. Het gezicht dat voor me stond kwam me vaagjes 
bekend voor, maar de persoon die ik me herinnerde 
was erg mager. De volwassen man voor me was flink. 
Fors. Hij vervolgde met: Herinnert u zich mij niet ? De 
verbazing moest in mijn ogen te lezen zijn, want nog 
steeds kwamen de woorden mijn mond niet uit. Tuurlijk 
herkende ik hem. Ik was destijds zijn mentor. Een puber 
die de maatschappij als ‘waardeloos’ had bestempeld. 
Op school wilden ze hem niet eens meer zien. Vandaar 
dat hij bij ons was beland. En ik was zijn mentor. Hij 
vroeg me om om mijheen te kijken terwijl hij vertelde 
dat alle beveiligers bij het Sint Elisabeth Hospitaal voor 
hem werken. Zijn bedrijf was verantwoordelijk voor de 
bewaking voor het gehele ziekenhuis. Tranen rolden over 
m’n wangen, zo trots was ik. Een jongen die op het punt 
stond om drop-out te worden is nu een zeer succesvol 
ondernemer.”

Edvaida Felicia
Projectleider Fundashon Formashon 
Awe Progreso Mañan, Curaçao
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MEERWAARDE VOOR ORGANISATIES
Verschillende projectleiders en -medewerkers geven aan dat ze tijdens de uitvoering van het project 
meer inzicht hebben gekregen in de doelgroep. Zo weten ze beter welke behoeftes hun doelgroep heeft, 
maar (her)kennen ze hun gedrag en drijfveren ook beter. Daardoor lukt het de begeleiding beter op de 
leefwereld van de jongeren aan te kunnen sluiten.

De aandacht voor capaciteitsontwikkeling binnen het programma KVJC wordt door de organisaties sterk 
gewaardeerd. Bijna alle projectleiders en -medewerkers geven aan veel te hebben geleerd van zowel de 
workshops als trainingen die binnen KVJC zijn aangeboden. Dat geldt ook voor de tools die ter beschikking 
worden gesteld. Vooral de Zomerschool, het Business Model Canvas en de LVB training worden vaak 
genoemd. Het volgsysteem wordt niet door iedereen als gebruikersvriendelijk ervaren, maar de 
projectleiders zijn het er wel over eens dat inzicht in de projecten en het meten van de resultaten hierdoor 
sterk verbeterd is. Deskundigheidsbevordering stimuleert ook het verleggen van grenzen. Sommige 
projecten geven aan door het programma KVJC de uitdaging aangedurfd te hebben om jongeren met 
complexere problemen op te nemen en er veel voldoening uit te halen als de hulpverlening aan deze 
doelgroep succesvol blijkt te zijn.

Verschillende projecten geven ook aan dat hun projectuitvoering verbeterd is en dat er meer inzicht 
bestaat in mogelijkheden om de activiteiten binnen het project te verduurzamen. Vooral vergroting van 
het inzicht in de doelgroep, sterker in de schoenen staan door opgebouwde deskundigheid, en door ‘trial 
and error’ heeft projecten heel bewust gemaakt van de noodzaak om verbeteringen aan te brengen in 
de uitvoering. Er is veel meer inzicht in wat werkt en wat niet werkt; deze kennis is ook daadwerkelijk 
toegepast door organisaties om de duurzaamheid te vergroten. Bijna alle organisaties is het gelukt om 
na afronding van KVJC op de een of andere manier verder te gaan met de uitvoering. Ook hebben enkele 
projectleiders aangegeven nu over veel meer kennis te beschikken hoe een organisatie aan te sturen en 
een overtuigend product aan te bieden.
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“Dit soort werk vergt heel veel communicatie en geduld. Het duurt erg lang. We zijn de hele dag met de 
jongeren bezig. Het is geen normale kantoorbaan van 8 tot 5. Meestal zit ik hier nog tot half 8 aan de telefoon 
om één van de jongens ergens in een werkgroep te kunnen plaatsen, brieven te schrijven of bezig te zijn met 
het bellen en zoeken naar donaties. Het neemt veel tijd in beslag, maar je krijgt er wel iets voor terug. Uit de 
kleine dingen merken we het verschil, bijvoorbeeld hoe jongeren in de loop der tijd met ons praten en hun 
behoeftes kenbaar maken. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen.”
- Hoe houd je de moed erin?
“Als wij het niet doen, wie neemt het dan over ? Deze jongeren verdienen een toekomst.”

Sandra Daniels 
Projectleider Funditut, 
Curaçao



68

‘’In 2011 hebben wij samen met de Directie Onderwijs aan tafel gezeten. Tijdens een van die vergaderingen 
zijn zij gewoon weggelopen met de mededeling dat de overheid niet aan dit type projecten kan deelnemen. 
Zij geloofden er niet in. Ik zal niet ontkennen dat de moed ons toen niet een klein beetje in de schoenen 
is gezakt, maar het geloof in het succes van dit project hebben wij nooit verloren. Zeven jaar later is het 
leerwerktraject geïnstitutionaliseerd door diezelfde Directie Onderwijs. Behalve justitiabelen kunnen nu ook 
andere risicojongeren zich hiervoor aanmelden. De doelgroep is hiermee dus breder geworden. Jongeren 
die het traject succesvol hebben afgerond krijgen in plaats van een diploma een deelcertificaat. Met dit 
certificaat kunnen ze doorstromen naar een avondopleiding. Voorheen bestond dit alternatief er voor hun 
niet. Het Programma Kansen Voor Jongeren Cariben heeft de overheid gedwongen kritisch naar dit project 
te kijken en de baten ervan in te zien. Het heeft ook bijgedragen aan hoe de gemeenschap naar deze 
jongeren kijkt. Ouders van risicojongeren kloppen nu zelf bij ons aan met de vraag om hun kind in ons 
project op te nemen. Het stigma dat vroeger heerste, maakte dit soort type acties voorheen ondenkbaar.’’

Seraida Pemberton 
Directeur Stichting 
Reclassering, Aruba



69

Het feit dat de toekenning voor vier jaar was heeft organisaties veel rust en ruimte geboden om te 
investeren in de aanschaf van basismaterialen voor de uitvoering van het project, en ook in het uittesten 
of doorontwikkelen van een methodiek.

Ook het onderdeel uitmaken van een programma heeft samenwerking en uitwisseling tussen de projecten 
sterk gestimuleerd. Er is vertrouwen opgebouwd waardoor informatie, strategieën, methodieken en 
ideeën veel gemakkelijker met elkaar zijn gedeeld. Dat heeft geleid tot een beter inzicht in het totale 
zorglandschap, wat ketenpartners doen en wat organisaties voor elkaar zouden kunnen betekenen. 
Concreet heeft dat tot samenwerkingsrelaties tussen de deelnemende organisaties geleid met praktische 
afspraken over onder andere het delen en doorverwijzen van de cliënten.

KVJC heeft de naamsbekendheid van de organisaties binnen de keten vergroot. Ze worden gemakkelijker 
gevonden en ketenpartners weten veel beter wat deze organisaties te bieden hebben. En die rol wordt 
ook erkend door anderen, wat direct te merken is aan het groeiend aantal jongeren dat door overheid en 
ketenpartners naar hen wordt doorverwezen. KVJC heeft deuren geopend voor de organisaties om met 
overheden de dialoog aan te gaan over financieringsmogelijkheden dan wel het inkopen van producten.

“Het netwerken met andere organisaties 
heeft mijn eigen inzicht en aanpak in het 
handelen met jongeren enorm veranderd. 
Toen wij pas begonnen waren, was ik 
erg streng en strak met betrekking tot de 
werkwijze. Nu laten wij ons bij Fundashon 
Reskate meer leiden door de wensen van de 
jongeren. Wel maken we een maandelijkse 
planning, maar passen dit aan naar de 
behoeften van de kinderen. Want ik heb 
gemerkt dat je veel meer bereikt als je het 
kind meer vrijheid geeft, dan wanneer je ze 
een rigide schema oplegt.”

Magali Maria
Projectleider Reskate 
Agrikultura, Curaçao
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“Orkaan Irma heeft vorig jaar bijna niets van het eiland overgelaten. Ook wij moesten ergens anders 
onderdak zoeken. Het was en is nog steeds een zware periode, maar juist de afgelopen maanden 
hebben wij als organisatie kunnen bewijzen wat onze toegevoegde waarde is in de maatschappij. 
Onze jongeren waren één van de eersten die de handen uit de mouwen staken om te helpen wegen te 
ontruimen. Ook met water en voedselpakketten uitdelen. Dus om de kracht van het anker te voelen, 
moet men de storm trotseren. Dat heeft bijgedragen aan het feit dat hoewel er heel veel verloren is 
gegaan, wij nog steeds kunnen vertrouwen op sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Het gaat niet om 
grote bedragen geld. Misschien 200 of 500 gulden, maar alle beetjes helpen om de boel hier draaiende 
te houden.”

Debbie Zwanikken
Projectleider
Voice of the Youth,
Sint Maarten
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De inzet van een lokale programmacoördinator is wordt door de organisaties als erg positief 
beoordeeld. Niet alleen een direct aanspreekpunt met korte communicatielijnen tussen de 
projecten en daardoor snelle communicatiemogelijkheden met de Samenwerkende Fondsen 
werd als erg prettig ervaren. Ook wordt door meerder organisaties de deskundigheid en kennis 
van de lokale context als belangrijke meerwaarde benoemd. De programmacoördinator heeft 
in verschillende situaties meegedacht met de projecten en hen met raad en daad bijgestaan.

MEERWAARDE VOOR KETENPARTNERS
Ook de ketenpartners beamen het feit dat de organisaties binnen KVJC steeds meer een 
eigen plek zijn gaan verwerven in het zorglandschap. De projecten bieden goede interventies 
en hun aanbod is als laagdrempelig ervaren, soms zelfs als de enige optie waarheen een 
bepaalde doelgroep kan worden doorverwezen. Verschillende ketenpartners hebben de wens 
uitgesproken dat het aanbod ook na afronding van KVJC blijft voorbestaan en zou het wegvallen 
van het aanbod als een wezenlijk probleem gezien.

“Voor Kids at Sea was het ongekend dat lokale 
jongeren een stap zetten binnen de jachtclub. 
De perceptie die veel mensen hebben van een 
zeilhaven zorgt voor een hoge drempel. Dat geldt 
niet alleen hier op Sint Maarten maar overal op 
de wereld. Zeilen staat bekend als een rijke-
witte- mannen sport, maar dat hoeft helemaal 
niet zo te zijn. Met het programma van Kids at 
Sea zorgen wij voor een introductie van lokale 
jongeren bij de jachtclub. Vroeger konden deze 
jongeren hier alleen maar van dromen. Zo ver 
weg, maar toch zo dichtbij. Nu krijgen ze de 
kans om uit hun comfortzone te stappen en 
iets nieuws uit te proberen. Wij nemen ze mee 
en geven hen trainingen om te leren zeilen. Je 
moet ze eens op de boot bezig zien. Vol energie, 
geconcentreerd en met een glimlach op hun 
gezicht. Dat is van onschatbare waarde. Je voelt 
hun zelfvertrouwen stijgen. Deze jongeren durven 
nu meer en groter te dromen, maar nemen ook 
de stap om echt iets te doen.”

Garth Steyn
Projectleider Kids
at Sea, Sint Maarten
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‘’Op het eiland is er niet echt een opleiding voor mensen die met hun handen willen werken. Na het slagen 
van de middelbare school gaat bijna iedereen aan de slag met een kantoorbaan. De hele dag achter een 
bureau zitten en op een computer werken is helemaal niks voor mij. Ik wil buiten zijn. Mezelf vrij voelen. 
Daarom was ik heel blij toen ik hoorde dat Garth met een project bezig was om jongeren te leren zeilen. Op 
school geloofden veel jongeren er niet in. Ik wel. Twee jaar lang hebben wij onder schooltijd elke week aan de 
boot gewerkt. In het begin was het enkel een grote doos met losse materialen erin. Langzamerhand begon 
het de vorm van een boot te krijgen. Van een groep van 20 leerlingen bleven er op het eind maar 10 over. 
Maar gezamenlijk hebben wij wel alles gedaan.
Van schuren, lijmen, lakken, verven, echt alles. De boot hebben wij Purple Heart genoemd. Toen wij hem voor 
de eerste keer te water lieten, moest ik stiekempjes wel een beetje huilen, zo blij was ik. Blij en ook trots, dat 
een stel kinderen dit kon neerzetten. Wij stonden allemaal aan de kant te juichen. Dat moment zal ik nooit 
meer vergeten.’’

Rekwane
deelnemer Kids at Sea, 
Sint Maarten
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Door enkele scholen is opgemerkt dat binnen KVJC opgezette interventies de werkdruk binnen 
hun eigen organisatie verminderd heeft. Door jongeren tijdelijk uit het onderwijs te halen, of 
aanvullend in een ander traject te plaatsen, hoefde de school minder eigen interventies te 
plegen. Bij één van de projecten is door de school opgemerkt dat de verhouding en communicatie 
tussen leerlingen en docenten verbeterd is, vooral omdat er een mogelijkheid was met anderen 
te overleggen, mogelijke acties op elkaar af te stemmen en zo consequent richting de jongeren 
te handelen. Een schooldirecteur stelt dat een KVJC project direct een bijdrage heeft geleverd 
aan een beter passende en praktische invulling van het onderwijsaanbod. Het aantal leerlingen 
dat voor een studierichting bouwkunde kiest is door deze aanpak toegenomen en de school 
is uitgenodigd een presentatie te geven op een conferentie over de inrichting van praktisch 
beroepsonderwijs.
”De Samenwerkende Fondsen hebben absoluut kansen geboden, niet alleen aan jongeren, maar ook 
aan onze school en docenten”, aldus deze schooldirecteur.
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Nawoord
Het programma Kansen Voor Jongeren Cariben was een mooie reis die wij als programmacoördinatoren 
samen met de projecten hebben mogen maken. Er is hard gewerkt en heel veel bereikt. Als reisgenoten 
kenden we elkaar bij de start in 2013 nog niet zo goed, maar onze gezamenlijke bestemming was duidelijk: 
jongeren een echte kans bieden op een mooie toekomst. Tijdens de vijf jaar durende reis hebben wij 
de organisaties goed leren kennen en is het delen van kennis, ervaringen en het letterlijk gezamenlijk 
ondersteunen van jongeren heel gewoon geworden. De organisaties zijn stuk voor stuk gegroeid, ze 
weten zich overtuigend te presenteren, zijn zich bewust van hun positie in het jeugdveld en hebben hun 
aanbod uitgewerkt in een businessplan.

Kansen Voor Jongeren Cariben was een succes omdat het vanuit zoveel hoeken steun heeft mogen 
ontvangen. We willen daarom alle initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden 
in Nederland en op de eilanden, bedanken voor hun steun en input. Een bijzonder woord van dank gaat 
naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland voor hun financiële bijdrage aan 
het programma. Als collega projectadviseurs hebben Tessa Smets en Bas Pieck een groot deel van het 
programma met ons meegedacht. En natuurlijk Anne Maljers die mede aan de wieg heeft gestaan van het 
programma en altijd op de achtergrond aanwezig was met wijze raad. We danken Anneke van Eyk, Fanny 
Alberto, Merel Griffith, Ace Suares en Roushaira Alexander voor hun steun bij het evalueren en levend in 
beeld brengen van de resultaten van en ervaringen met het programma. Last but not least danken we alle 
projectleiders voor hun tomeloze energie en alle jongeren die aan het programma hebben meegedaan 
voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

Het was een genoegen en een voorrecht om dit als programmacoördinatoren van zo dichtbij te mogen 
ondersteunen. Wij hebben dit met erg veel plezier samen gedaan, elk van ons met een eigen rol en 
verantwoordelijkheden, ieder aan de andere kant van de oceaan in een andere tijdzone. In deze vijf jaar 
zijn ook wij gegroeid en hebben een hechte band opgebouwd met de projectleiders van alle deelnemende 
initiatieven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij op eigen benen kunnen staan. Wij wensen hun veel 
succes hierbij, dat ze nog vele jongeren mogen begeleiden de komende jaren! Dat succes wensen we 
ook alle jongeren toe, bij het zetten van de volgende positieve stappen in hun leven. Met alle geleerde 
levenslessen, vaardigheden en competenties moet het lukken om niet alleen hun eigen leven een positieve 
draai te geven, maar ook anderen in hun omgeving te inspireren en zo de positieve effecten van dit 
programma nog groter te maken.

Freek Mekking en Elly Hellings
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Bijlage Overzicht aangeboden ondersteuning en Capaciteitsontwikkeling
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