URGENTIEPROGRAMMA
pa mehorá kalidat di bida den bario

Een actieprogramma gericht op het verbeteren van de leef, woon en werksituatie van
burgers, om armoede op wijkniveau aan te pakken.
Eindversie 29 augustus 2017

E TALISMAN
MAHATMA GHANDI, VERTAALD DOOR LUCILLE BERRY-HASETH

Mi ta duna bo un talisman. Ki ora ku bo sinti bo ta duda, òf
ora bida bira demasiado pisá pa bo karga, hasi e siguiente
prueba:
Kòrda riba kara di e hende, hòmber òf muhé di mas pober i
mas débil ku bo a yega di mira, i puntra bo mes, si loke bo ta
bai hasi e momento ei lo por ta di kualke utilidat p’e. E hende
akí lo gana algu ku bo akshon? Loke bo ke hasi lo yud’é
rekobrá kontròl di su propio bida i destino? Ku otro palabra,
bo akshon lo kondusí na ’swaraj’, esta na libertat pa e miónes
di hende ku hamber, miónes di hende muriendo di hamber
spiritualmente?
E ora ei lo bo sinti kon bo dudanan ta mèrma, dirti, kaba na
nada i bo mes bida ta rekobrá su rason di ser.
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WAAROM EEN
URGENTIEPROGRAMMA ?
Op 10 mei 2017 ondertekende de eerste regering
Rhuggenaath, gevormd door de partijen PAR, MAN en PIN
bij Kura di Arte in Pietermaai het regeerakkoord 'Het
maximale halen uit de potentie van Curaçao'. Een van de
opdrachten in dit regeerakkoord was om binnen 3 maanden
een urgentieprogramma te presenteren, gericht op de
bestrijding van armoede, vooral onder kinderen en
jongeren. Ook het aanpakken van gevoelens van
onveiligheid, slechte leefomstandigheden in de wijken,
werkloosheid en tekorten in de zorg voor verschillende
doelgroepen zijn als aandachtspunten genoemd.

WAT IS HET
URGENTIEPROGRAMMA?
Het urgentieprogramma is een actieplan om in de praktijk
te onderzoeken hoe armoede effectief verminderd kan
worden op wijkniveau. Het streven is een aanvang te
maken met de ontwikkeling van een model wat ook in
andere wijken toegepast kan worden. Het
urgentieprogramma is dus niet hetzelfde als het reguliere
armoedebeleid of de reguliere wijkaanpak, maar stemt daar
wel op af en werkt daar nauw mee samen. Het
urgentieprogramma is een integraal programma, wat
betekent dat het meerdere beleidsterreinen raakt,
waaronder economie, onderwijs, werk en gezondheid.
Problemen en oplossingen worden vanuit verschillende
perspectieven bekeken, verbanden gelegd en er wordt
uitgegaan van de meerwaarde van een gezamenlijke
oplossing. Dus hoewel het urgentieprogramma zich
specifiek op armoede richt worden andere urgente
vraagstukken meegenomen.
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REGEERAKKOORD,
REGEERPROGRAMMA &
URGENTIEPROGRAMMA
Het urgentieprogramma is ook een concrete uitwerking van
het regeerprogramma 2017- 2021 om armoede als prioriteit aan te
pakken.
In het regeerprogramma worden de overige uitgangspunten van het
regeerakkoord vertaald naar concrete doelen en resultaten voor alle
ministeries. Er wordt een visie geschetst met vier strategische
doelstellingen die deze regering de komende jaren zal omarmen.
Om deze doelstellingen te bereiken worden er op 5 thema's acties
ondernomen, zowel op beleidsniveau als uitvoerend. Deze zelfde visie
en de thema's vormen ook het kader voor dit urgentieprogramma.

regeerakkoord
5 thema's

regeerprogramma
doelstellingen

urgentieprogramma
1e actieplan
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STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
inclusieve samenleving
Een samenleving waar geen sprake is van armoede en sociale uitsluiting,
waar mensen zich betrokken voelen, toegang hebben tot sociale
grondrechten en daadwerkelijk kunnen participeren ongeacht leeftijd,
afkomst, seksuele voorkeur of het hebben van een beperking en waar
aandacht is voor diversiteit.

actief burgerschap
Verwijst naar het sociaal gedrag en de zelfredzaamheid van de burgers,
maar ook de manier waarop de overheid met beleid en dienstverlening de
bevolking daartoe uitnodigt en daarin ondersteunt.

goed ontwikkelde bevolking
Betekent dat alle mensen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen
door kwalitatief goed onderwijs te kunnen volgen dat rekening houdt met
actuele ontwikkelingen, aansluit op behoeftes van de arbeidsmarkt en
belevingswereld van kinderen en jongeren. Er bestaan genoeg
mogelijkheden voor 'life-long learning.'

duurzame ontwikkeling
Versmelt economische groei met sociale vooruitgang en ecologisch
evenwicht die voorziet in de behoeftes van de huidige generatie, zonder
de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in
gevaar te brengen.
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THEMA'S
1. Onderwijs, educatie en vorming
2. Economie en werkgelegenheid
3. Gezondheid en milieu
4. Gezin, gemeenschap en veiligheid
5. Goed bestuur

Binnen deze 5 bovengenoemde thema's zullen in het kader van
het urgentieprogramma een mix van activiteiten in vier
geselecteerde gebieden verspreid over het eiland plaatsvinden,
met als doel armoede duurzaam tegen te gaan en de leef, woon
en werksituatie van mensen te verbeteren.

08

PLAN VAN AANPAK
Er zijn 4 gebieden geselecteerd waar meer dan gemiddeld
armoede en sociaal-economische problemen voortkomen. Om de
activiteiten gericht aan de juiste doelgroep te kunnen bieden zal
per gebied geïnventariseerd worden welke gezinnen speciale
aandacht krijgen. Daarvoor zullen buurtsurveys gehouden worden
die tevens dienen als 0-meting van de situatie in de wijk.
Qua werkwijze is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van activiteiten zoveel mogelijk in de wijken
zelf ligt. Er wordt per gebied een transitieteam opgezet,
verantwoordelijk voor de aansturing van het urgentieprogramma
op wijkniveau. De transitieteams zijn multidisciplinair, naast
vertegenwoordigers van wijkorganisaties en bewoners zullen er
ook ambtenaren van verschillende ministeries participeren. Elk
transitieteam wordt ondersteund door een buurtcoördinator, een
sociaal werker en buurtcoaches.
De centrale coördinatie van het urgentieprogramma ligt bij de
overheid (Raad van Ministers) die daarvoor een
programmacoördinator aanstelt binnen het Ministerie van
Algemene Zaken. De programmacoördinator is verantwoordelijk
voor de aansturing op hoofdlijnen, monitoring en evaluatie. De
transitieteams sturen aan op activiteitenniveau.
Qua inhoud van het programma zal er in alle gebieden aandacht
zijn voor het realiseren van kwalitatief goede kinder- en
naschoolse opvang, aanvullende educatieve programma's op
scholen, het opzetten van een buurteconomie en daaraan
gerelateerde leerwerktrajecten en trainingen, activiteiten om de
participatie en betrokkenheid van de bewoners bij de wijk te
stimuleren en (opvoedings) ondersteuning en begeleiding van
gezinnen in de breedste zin van het woord.
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PRAKTISCHE UITWERKING
URGENTIEPROGRAMMA
VOORBEREIDING

1. Er is deskresearch gedaan om de actuele situatie in de wijken in
kaart te brengen en zicht te krijgen op beschikbare informatie over
wijkontwikkeling, armoede, jeugd- en economische ontwikkeling op
Curaçao. Deze informatie is meegenomen bij het selecteren van de
eerste 4 gebieden en de inventarisatie van mogelijke activiteiten.
2. Er is literatuuronderzoek gedaan om te kijken van welke ervaringen
elders gebruik gemaakt kan worden. Daar zijn verschillende
belangrijke theoriën uit gerold die gebruikt worden bij zowel de
vormgeving als praktische uitvoeringsstructuur van het
Urgentieprogramma. Zo wordt de ABCD methode gebruikt om de
betrokkenheid van de bewoners te garanderen en het Transitiemodel
om daadwerkelijk tot veranderingen te kunnen komen. De Game
Changer armoede zorgt voor een monitoringsinstrument om tot een
evenwichtige mix van activiteiten te komen die daadwerkelijk armoede
kunnen bestrijden.
3. Met een team van beleidsmedewerkers, SG's en beleidsdirecteuren
uit verschillende ministeries is beleidsinformatie verzameld. Zo is aan
alle ministeries opgevraagd welke projecten op dit moment lopen of in
voorbereiding zijn die in het kader passen. Deze informatie is
geordend aan de hand van 5 thema's van het regeerprogramma.
4. In de geselecteerde wijken zijn diverse sessies georganiseerd met
vertegenwoordigers van wijkorganisaties om gezamenlijk te bepalen
welke acties en projecten ondernomen zouden kunnen worden en
welke sleutelfiguren / organisaties ingezet kunnen worden.
5. Het urgentieprogramma is vervolgens gevalideerd met alle
relevante stakeholders vanuit zowel de overheid als wijkvertegenwoordigers.
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RESULTAATGERICHT WERKEN EN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
In het regeerprogramma en het urgentieprogramma wordt
rekening gehouden met belangrijke internationale doelen,
zoals de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de
Verenigde Naties.
Curaçao is een van de 194 landen die zich heeft verbonden
aan deze doelen, ook wel de Sustainable Development
Goals, (SDG's) genoemd. Het idee achter de SDG's is te
werken aan een betere wereld, op verschillende niveaus.
De SDG's kunnen toegepast worden binnen wijken,
(ei)landen maar gelden dus voor de hele wereld. De SDG's
richten zich op het aanpakken van armoede maar ook op
het tegengaan van klimaatveranderingen en verantwoord
omgaan met de natuur. Het aanpakken van ongelijkheden is
eveneens een belangrijk doel. Veel doelen kunnen aan
elkaar gelinkt worden en vragen daarom ook om
samenwerking en afstemming tussen betrokkenen, vanuit
de overheid, organisaties maar ook met burgers.

17 SDG's
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BEOOGDE RESULTATEN
Op basis van de informatie van verschillende
ministeries en gesprekken met de wijkorganisaties
zijn per thema de beoogde resultaten van het
urgentieprogramma benoemd.

gnimrov &
eitacude ,sjiwrednO

1. Een inclusieve samenleving waar armoede en sociale
uitsluiting wordt verminderd en mensen ongeacht
achtergrond en sociaaleconomische situatie zich meer
betrokken voelen en daadwerkelijk kansen krijgen zich
verder te ontwikkelen.
2. Er is kwalitatieve goede voorschoolse en naschoolse
educatie beschikbaar en toegankelijk voor alle mensen,
ongeacht sociaaleconomische situatie.
3. Taal, reken en ICT vaardigheden van wijkbewoners
(kinderen en volwassenen) zijn verbeterd.

diehnegelegkrew
& eimonocE

4. Arbeidsmogelijkheden zijn vergroot door het
ontwikkelen van buurteconomieën, het stimuleren van
ondernemerschap en het toegankelijk maken van
financieringsmogelijkheden voor MKB.
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ueilim
& diehdnozeg

5. De wijkbewoners hebben een gezondere leefstijl met
toegang tot een goed functionerend en klantvriendelijk
systeem van preventieve en betaalbare gezondheidszorg op
wijkniveau.
6. Er is heerst een verhoogde mate van bewustzijn onder de
wijkbewoners voor wat betreft energie- en waterverbruik en
de daaraan gekoppelde verlaging van utiliteitskosten en
duurzame energie.

ruutseb deog
diehgiliev
& pahcsneemeg
& nizeG

7. Bewoners voelen zich meer betrokken bij de wijk en het
gevoel van veiligheid is verbeterd.
8. Openbaar vervoer naar en binnen de wijk is verbeterd.

9.De service en dienstverlening van de overheid is beter
toegankelijk voor wijkbewoners.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

GNIMROV
& EITACUDE ,SJIWREDNO

1.1 Kwalitatief programma voor- en vroegschoolse educatie op FO
scholen
1.2 Realiseren breed aanbod naschoolse educatie (inclusief sport,
kunst, cultuur) voor kinderen 4 - 12 jaar met aandacht voor
talentontwikkeling
1.3 Realiseren breed aanbod naschoolse educatie voor jongeren van
12 jaar en ouder
1.4 Ondersteunende activiteiten gericht op ontwikkeling taal- en
rekenvaardigheden op FO scholen
1.5 Faciliteren vakgerichte cursussen en ondernemingen (MKB)
gericht op het stimuleren en creëren van buurteconomieën

DIEHNEGELEGKREW
& EIMONOCE

2.1 Faciliteren oprichten coöperaties en ondernemingen (MKB)
gericht op het stimuleren en creëren van buurteconomieën
2.2 Faciliteren van aanvragen van (micro)kredieten bij het oprichten
van coöperaties en ondernemingen binnen de buurteconomie
2.3 Realiseren markten op wijkniveau / stimuleren buurteconomie
en toerisme

UEILIM &
DIEHDNOZEG

3.1 Aanbieden programma's in de wijk gericht op seksuele
voorlichting en preventie van verslaving (in brede zin)
3.2 Stimuleren gezonde leefstijl d.m.v. programma's gezonde
voeding en aanbod op scholen
3.3 Bewustwordingsprogramma's energie- en waterverbruik
3.4 Verbeteren aanbod gezondheidszorg in de wijken

DIEHGILIEV &
PAHCSNEEMEG ,NIZEG

4.1 In kaart brengen en aanpakken urgente behoeftes gezinnen
beneden de armoedegrens
4.2 In kaart brengen assets in de wijk d.m.v een kennisbank
4.3 Stimuleren transportverbeteringsinitiatieven op wijkniveau
4.4 Organiseren diverse buurtbijeenkomsten gericht op het
stimuleren van ontmoetingsplekken
4.5 Cursussen en ondersteuning schuldpreventie
4.6 Inzet gezinscoaches
4.7 Opzetten criminaliteitspreventie- en bestrijdingsprogramma's
4.8 Faciliteren muziek- en kunstactiviteiten in de wijk

RUUTSEB DEOG

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Inrichten goed werkende uitvoeringsstructuur urgentieprogramma
Faciliteren spreekuren van overheidsdiensten in de wijk
Stimuleren en organiseren capaciteitsontwikkeling organisaties
Faciliteren inzet leegstaande gebouwen en terreinen
Inzet strategische communicatie en marketing
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4 GEBIEDEN: BARBER, BUENA VISTA,
MONTAÑA EN OTROBANDA
WAAROM DEZE 4 GEBIEDEN ?

"Realistisch: 4 gebieden is beheersbaar en
uitvoerbaar. Verspreid over het eiland en
gebaseerd op informatie uit bestaande plannen.

SELECTIECRITERIA GEBIEDEN
Er is bewust voor gebieden gekozen waar op korte termijn
resultaten bereikt kunnen worden. Daarom zijn dit niet de wijken
met zeer complexe en hardnekkige problemen. Een duurzame
aanpak voor deze wijken vraagt om meer tijd en past niet in een
kortdurend urgentieprogramma waar een model ontwikkeld wordt.
In de geselecteerde gebieden is wel sprake van een meer dan
gemiddeld aantal huishoudens onder de armoedegrens, veel
werkloosheid, veel ouderen, veel huishoudens met kinderen en
veel eenpersoonshuishoudens. Ook is de aanwezigheid van
voorzieningen zoals scholen (met name VSBO / AGO) en goed
functionerende wijkorganisaties meegenomen bij de selectie. Deze
voorzieningen zijn belangrijk om snel van start te kunnen gaan.
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ANALYSE SITUATIE EN BEHOEFTE
PER GEBIED
Van alle vier de geselecteerde gebieden is informatie verzameld
door middel van deskresearch en gesprekken met buurtorganisaties. Om een beeld te kunnen schetsen van de actuele
situatie in de wijken ten aanzien van de thema's onderwijs,
educatie en vorming, economie en werkgelegenheid, gezondheid
en milieu en gezin, gemeenschap en veiligheid is gebruik gemaakt
van voornamelijk Censusdata van het Centraal Bureau voor
Statistiek. Deze informatie is in infographics per gebied weergegeven. In alle gekozen gebieden wonen meer dan gemiddeld
mensen met een inkomen onder de armoedegrens, is het aantal
schooldropouts hoger dan gemiddeld, evenals het werkloosheidspercentage.
Als gebiedsafbakening is gebruik gemaakt van de voor de
Curaçaose overheid gangbare zoneindeling, sommige geselecteerde
gebieden bestrijken meer dan een zone.
Een overzicht van deze data per gebied is terug te vinden in de
bijlage.

zone 10 Barber
zone 29 Buena Vista

zone 49 mundo nobo
zone 50 domi
zone 51 otrobanda

zone 40 Montaña Abou
zone 62 Montaña Rey
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DEFINITIE ARMOEDE
Er is sprake van armoede als iemand gedurende een
langere tijd niet voldoende middelen heeft om te kunnen
beschikken over goederen en voorzieningen die minimaal
noodzakelijk zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
absolute en relatieve armoede. Er is sprake van absolute
armoede als er een gebrek is aan voedsel, drinkwater, een
dak boven het hoofd of medicijnen. Van relatieve armoede
is sprake wanneer mensen onder de geldende norm van een
bepaald land leven. De norm voor relatieve armoede is
altijd gebaseerd op objectieve maatstaven, bijvoorbeeld: er
is sprake van armoede als mensen minder dan 50% van het
gemiddeld verdiende inkomen hebben (OECD norm), of
leven onder het door de overheid vastgestelde sociaal
minimum. In Nederland geldt bijvoorbeeld dat iemand arm
is als zijn inkomen minder is dan 70% van het minimumloon. Daarnaast bestaat er ook het begrip subjectieve
armoede, waarbij het niet om een economische definitie
gaat, maar de manier waarop mensen armoede beleven.
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ARMOEDE OP CURAÇAO
Tot een aantal jaren geleden was het moeilijk armoede op
Curaçao te duiden, omdat er verschillende definities
gehanteerd werden, er geen norm was afgesproken en ook
structurele data ontbraken. In 2008 heeft het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) in samenwerking met nationale en
internationale experts, o.a. van de Verenigde Naties, een
objectieve armoedegrens voor Curaçao vastgesteld. Er wordt
een onderscheid gemaakt in gezinssamenstelling omdat het
aantal mensen, en in hoeverre er sprake is van kinderen of
volwassenen, uiteraard van invloed is op de behoefte aan
goederen en voorzieningen en de middelen die daarvoor nodig
zijn. De absolute armoedegrens wordt jaarlijks door CBS
geïndexeerd. Uit het Censusonderzoek van CBS blijkt dat op
dit moment ruim 25% van de huishoudens op Curaçao moet
rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens.
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MULTIDIMENSIONELE
BENADERING ARMOEDE
ARMOEDE MEER DAN ALLEEN INKOMEN

'Restore the spinning wheel to it's place and you will
resolve the problem of poverty.'
Mahatma Ghandi

Wereldwijd ontstaat steeds meer bewustzijn dat armoede vele
gezichten kent en dat het enkel kijken naar inkomensniveau te
eenzijdig is. Vaak is er sprake van een visuele cirkel van meerdere
dimensies die de armoedesituatie in stand houdt en moeilijk te
doorbreken maakt.
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De Caribbean Development Bank 2 onderzocht recentelijk de
armoedesituatie in de Caribische regio. Hun onderzoeksresultaten bevestigen de aanname dat huishoudens met een
vrouw aan het hoofd vaker in armoede geraken dan
huishoudens met een man aan hoofd. In het onderzoek
kwam ook naar voren dat onderwijs en educatie een positief
effect heeft op het welzijn in huishoudens en dat
huishoudens waar het hoofd meer onderwijs heeft genoten
minder kans hebben in een armoedesituatie terecht te
komen. In verschillende landen in de regio, waaronder
Colombia en Mexico is daarom bewust gekozen voor het
integreren van een armoede aanpak in sociaal beleid . Het
National Development Plan van Colombia 3 onderscheidt 5
dimensies voor het aanpakken van armoede: 1) education, 2)
childhood & youth conditions, 3) labour, 4) health en 5) public
utilities & housing conditions.
Ook in Nederland is veel meer aandacht voor het
armoedevraagstuk, sinds door de economische crisis het
aantal mensen met een inkomen onder de armoedegrens
behoorlijk is gegroeid. Hoewel er verschillende definities
gebruikt worden, wordt steeds meer naar armoede verwezen
als een probleem van onvoldoende maatschappelijke
participatie of uitsluiting, wat zich uit in een beperkt sociaal
netwerk, gebrekkige toegang tot publieke voorzieningen,
weinig participatie in politiek, vrijwilligerswerk, sport en
cultuur en een ongezonde levensstijl.
4

Recentelijk is er een heel nieuwe, gedragspsychologische,
benadering van armoede uitgebracht door de econoom
Mullainathan en de psycholoog Shafir. Zij introduceren de
psychologie van de schaarste en hebben wetenschappelijk
onderzocht wat het gebrek aan geld met mensen doet.
5

2. Benfield, W. (2016). The changing nature of poverty and inequality in the Caribbean: new issues, new
solutions. Caribbean Development Bank
3.In Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) (2015). Measuring multidimensional poverty:
insights from around the world. Oxfrord Department of International Development. Oxford University
4. Beer, P. de (2013). Niets is wat het lijkt. Wat heet armoede?. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken., nr. 2,
24-27
5. Mullainathan, S. & Shafir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.
Amsterdam: Maven Publishing B.V
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SCHAARSTE THEORIE
Mullainathan en Shafir tonen aan dat accumulatie van
(geld)zorgen leidt tot een tunnelvisie en daadwerkelijk de
verstandelijke vermogens van mensen doet afnemen. 6
Mensen zijn psychologisch te zwaar belast om zich op
lange termijn doelen en taken te focussen, wat maakt dat
ze moeilijk effectief hun toekomst kunnen plannen. Hun
belangrijkste conclusie is dat niet het gebrek aan
competenties of een gemakzuchtige houding tot de
instandhouding van hun achterstandspositie leidt, maar het
gebrek aan voldoende inkomen en leven onder gebrekkige
omstandigheden. Armoede heeft niet alleen gevolgen voor
de individuele personen die er door getroffen worden, de
hele samenleving ondervindt er de gevolgen van. Behalve
een grotere vraag naar ondersteuning vanuit de overheid
heeft inkomensongelijkheid nadelige gevolgen op
criminaliteitscijfers 7 en staan ze mogelijkheden tot sociale
mobiliteit in de samenleving in de weg. In samenlevingen
waar de inkomensongelijkheid groter is komt meer
criminaliteit voor, evenals gezondheidsproblemen.
De doelgroep die het kwetstbaarst is voor armoede en
inkomensongelijkheid zijn kinderen. Een Amerikaans
onderzoek toont aan dat kinderen die opgroeien in
armoede gedurende hun voorschoolse en vroegschoolse
periode vaker te maken hebben met ongezonde voeding,
minder leermiddelen, instabiele thuissituatie, minder
goede scholen bezoeken, een ongezond milieu, huiselijk
geweld en minder toegang tot vrienden, diensten en
(bij)banen. Ze halen gemiddeld genomen aantoonbaar een
lager opleidingsniveau. Ook Nederlands onderzoek van de
8
Sociaal Economische Raad bevestigt het belang van
kinderen als specifieke doelgroep in armoedebestrijding.
9

6. Mullainathan en Shafir hebben met wetenschappelijk onderzoek in India en New Jersey vastgesteld dat het
IQ bij mensen die stress hebben door armoede daalt met 10 – 13 punten. Een gemiddeld I Q is 100, een IQ van
85 is de bovengrens van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
7. Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009). The spirit level: Why greater equality makes societies stronger.
8. Brooks-Gunne, J. & Duncan, G. (1997). The effects of poverty on children
9. Sociaal Economische Raad (SER), (2017). Opgroeien zonder armoede. Advies 17/03. Uitgebracht aan de
staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid.
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ERVARINGEN ELDERS
BEWEZEN METHODIEKEN EN RANDVOORWAARDEN
Aan de hand van literatuuronderzoek is gezocht naar
ervaringen in andere landen die tot een succesvolle aanpak
armoedebestrijding op wijkniveau hebben geleid. Daarbij is
vooral gekeken naar bewezen succesvolle methodieken en
randvoorwaarden. Zo zijn drie samenhangende methodieken
gevonden die ingezet gaan worden bij de ontwikkeling van
een Curaçaose model voor armoedebestrijding op wijkniveau.
De eerste is een Canadees voorbeeld wat helder laat zien dat
het belangrijk is een mix van activiteiten op de verschillende
dimensies van armoede in te zetten: de game changer aanpak.
De ook eerder al op Curaçao toegepaste Asset Based
Community "Development methode (ABCD) laat zien hoe je
wijkbewoners direct kunt betrekken en mobiliseren en de
Transitietheorie biedt praktische handvaten om
daadwerkelijk tot veranderingen te komen en de
veranderingen ook duurzaam te maken.

22
WIJKGERICHTE AANPAK ALS 'GAME
CHANGER' VOOR ARMOEDE

Game changer: a newly introduced element or factor that
changes an existing situation or activity in a significant
way

In Canada is het concept Vibrant Communities 10 gestart, om wijken
en gemeenschappen te ontwikkelen en onder andere armoede
tegen te gaan. Bekeken is welke aspecten meegenomen zouden
moeten worden om de leefsituatie van mensen te verbeteren en
hoe met een mix van activiteiten daadwerkelijk armoede aangepakt
kan worden: het armoede game changer model. Op basis van onderzoek is vastgesteld welke elementen kunnen zorgen voor grote
veranderingen ten aanzien van armoede in wijken, vooral als ze
met elkaar gecombineerd worden. Er worden 8 elementen onderscheiden die afhankelijk van de situatie en behoeftes in een wijk in
verschillende combinaties ingezet kunnen worden: 1) inkomen en
werk, 2) huisvesting, 3) transport, 4) onderwijs en educatie, 5)
gezondheid, 6) vroegkinderlijke ontwikkeling, 7) voeding en
8) financiële empowerment.
Het gaat dus vooral om het creëren van een beweging, het
veranderen van perceptie, mensen binnen en buiten de wijk te
betrekken en mee te krijgen, bij acties die ieder voor zich concrete
resultaten bereiken en gezamenlijk leiden tot vermindering van
armoede.

10. Holmgren, M. (2016). Sometimes to hear the music you have to turn down the noise; a game-changer approach to
poverty reduction strategy and evaluation. Tamarack Institute. Community Change Series 2016
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WIJKGERICHTE ARMOEDEBESTRIJDING
CURAÇAO
Voor het Urgentieprogramma is het Canadese model Vibrant
Communities aangepast aan de Curaçaose context en zijn de
thema's uit het regeerprogramma meegenomen als game
changer areas: 1) educatie, vorming & onderwijs, 2) economie
& werkgelegenheid, 3) gezondheid en milieu, 4) gezin,
gemeenschap & veiligheid en 5) goed bestuur
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RANDVOORWAARDE VOOR EEN
SUCCESVOLLE AANPAK: ABCD
DE WIJK ALS EIGENAAR VAN HET PROBLEEM EN
EIGENAAR VAN DE OPLOSSING
Uit praktijkervaringen blijkt dat wijkontwikkeling het best
beklijft als het door de bewoners zelf gedragen wordt en
interventies niet alleen direct aansluiten op de actuele
behoeftes van de bewoners, maar zij dus ook daadwerkelijk
initiatiefnemer, trekker en eigenaar van de interventies
zijn. Een methode die hier goed op aansluit is Asset-Based
Community Development (ABCD) 11 waarbij van binnen uit de
wijk gewerkt wordt aan een in economisch, cultureel en
sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot
stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te
herkennen en mobiliseren.

11. Brörmann, N. (2010). Methodebeschrijving ABCD. Databank Effectieve sociale interventies. Movisie.
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ESSENTIËLE INGREDIËNTEN
VOOR TRANSITIE
Transitie = een beweging om gemeenschappen grote
uitdagingen en veranderingen aan te laten gaan

The Transition Network is een Amerikaans initiatief waar
professionals hun krachten hebben gebundeld om gemeenschapsontwikkeling wereldwijd te ondersteunen. Gedurende hun tienjarig
bestaan hebben ze aan 1400 gemeenschappen in 50 landen
ondersteuning geboden. De ervaring is gebruikt om te evalueren
wat wel en wat niet goed werkt. Transities blijken mogelijk en
succesvol als een aantal principes wordt gevolgd. Zo is het
belangrijk de limieten van bronnen te respecteren en veerkracht
te stimuleren. Ook het promoten van inclusie en sociale
rechtvaardigheid zijn randvoorwaarden, net als het stimuleren van
zelforganisatie en zelfredzaamheid. Door een gebalanceerde
aanpak kan samenwerking en vertrouwen bij de wijkbewoners
gerealiseerd worden. Het proces mag niet uit het oog verlorgen
worden en er dient aandacht besteed te worden aan het leren van
ervaringen. Met een open houding, delen van ideeën en
ervaringen, zoeken naar synergie en het bevorderen van een
postieve blik en creativiteit lukt het verandering te realiseren.
Samengevat zijn er 7 ingrediënten die het verschil kunnen maken:
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DE 7 INGREDIËNTEN

1

Teams die hebben
geleerd goed
samen te werken

5

Practische
projecten die
anderen inspireren
opzetten

2

Ontwikkelen visie op
de toekomst waar
het team onderdeel
van uit wil maken

6

Opschalen tot een
beweging door te
linken aan andere
initiatieven

3

De gemeenschap
betrekken en
duurzame relaties
aangaan

7

Reflecteren en vieren
van successen

4

Brede netwerken en
partnerschappen
opbouwen
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UITVOERINGSSTRUCTUUR
Het succes van het urgentieprogramma valt en staat met de
inzet van enerzijds de wijk zelf maar anderzijds ook alle
betrokken ministeries. Bijna alle interventies zijn al
onderdeel van het bestaand beleid. Het urgentieprogramma
creëert momentum om deze prioriteiten te katalyseren. De
bedoeling is dus niet om nieuwe structuren op te gaan
richten maar met een coalition of the willing binnen alle
ministeries aan de slag te gaan en in het proces te voorzien
dat er regelmatig afgestemd wordt.

GEMENGDE BELEIDS & TRANSITIETEAMS
raad van ministers
aansturing

SOAB

CBS

output
monitoring

impact
evaluatie

beleidscoördinatie
wijkcoordinator AZ

procesondersteuning
&
programmacoördinatie

interministerieel
beleidsteam beleidsteam
met vertegenwoordigers
Alle ministeries Alle ministeries

[coördinatie
& afstemming]
afstemming en coördinatie

transitie team
Barber

transitie team
Buena Vista

transitie team
Montaña

transitie team
otrobanda

buurtcoördinator
wijkorganisaties
ministeries

buurtcoördinator
wijkorganisaties
ministeries

buurtcoördinator
wijkorganisaties
ministeries

buurtcoördinator
wijkorganisaties
ministeries
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METEN RESULTATEN
MONITORING EN EVALUATIE
Om vast te kunnen stellen of het urgentieprogramma
inderdaad de gewenste resultaten oplevert worden
monitorings- en evaluatie instrumenten ingezet.
Monitoring wordt door de programmacoördinator gedaan,
ondersteund door SOAB. Met monitoring wordt structureel
zicht gehouden op het verloop van het programma, er wordt
structureel informatie verzameld om tijdig bij te sturen waar
nodig. Zo kan een antwoord gegeven worden op vragen als:
is de uitvoering op het goede spoor, wat gaat goed, wat kan
beter en wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen nodig zijn
om het doel te bereiken op een zo efficiënt mogelijk manier.
SOAB richt hiervoor een dashboard in om het verloop te
registreren en te kunnen volgen. Monitoring gebeurt dus
doorlopend gedurende de looptijd van het
urgentieprogramma.
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Evalueren gebeurt tussentijds en aan het einde van het
programma om te meten of de doelen en resultaten bereikt
zijn en in kaart te brengen wat de effecten van het
programma zijn. Het urgentieprogramma meet effecten op 2
niveau's: op outcome en op impact niveau en maakt daarbij
gebruik van de volgende indicatoren en instrumenten.

INDICATOREN

MEETINSTRUMENT

1a. Vermindering armoede

Multidimensionele armoede index
Poverty Risk Tool
Vragenlijst buurtbewoners
Kwaliteitsmeting kinder- en naschoolse
opvang

1b. Sociale cohesie
2a. Kwaliteitsverbetering kinderen naschoolse oopvang
2b. Aantal kinderen uit gezinnen
onder de armoedegrens dat
participeert in voor- en
naschoolse opvang
3a. Taal & rekenniveau
4a. Buurteconomie is operationeel
5a. Aantal scholen met gezonde
kantine
5b. Aantal mensen dat gezonder
eet en meer beweegt
6a. Verlaging utiliteitskosten per
huishouden
7a. Gevoel van veiligheid
7b. Aantal gevallen criminaliteit
8a. Tevredenheid openbaar
vervoer
9a. Aantal spreekuren overheid
9b. Beleving overheidsdiensten

PISAS scores kinderen en volwassenen

Vragenlijst buurtbewoners
Gemiddelde uitgave aan utiliteitskosten
per huishouden per maand
Vragenlijst buurtbewoners
Registratie politie
Vragenlijst buurtbewoners
Registratiecontacturen overheidsdiensten
Vragenlijst buurtbewoners
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URGENTIEPROGRAMMA

TIJDPAD

Het urgentieprogramma heeft een
doorlooptijd van 1 jaar en start in
september 2017

SEPTEMBER 2017
Inrichten programma management
Aanstellen buurtcoördinator per gebied
Opzetten transitie teams in alle 4 gebieden
Kick-off activiteit in alle 4 gebieden
Voorbereiding buurtenquête 0-meting

OKTOBER 2017
Inventarisatie en 0-meting kwaliteit kinder- en
naschoolse opvang
Opzetten Kennisbank assets
Afname buurtenquête per gebied (0-meting)

NOVEMBER 2017
Voorbereiden buurteconomie
Opstart voor- en naschoolse activiteiten

DECEMBER 2017
0-meting Multidimensionale armoede index gereed
Presentatie 1e kwartaalrapportage

JANUARI 2018
Uitvoering voor en naschoolse activiteiten
Opstart trainings- activiteitenen leerwerktrajecten

FEBRUARI 2018
Uitvoering activiteiten in de wijken

MAART 2018

Presentatie 2e kwartaalrapportage

APRIL 2018

Uitvoering activiteiten in de wijken

MEI 2018
Uitvoering activiteiten in de wijken
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URGENTIEPROGRAMMA

TIJDPAD

Het urgentieprogramma heeft een
doorlooptijd van 1 jaar en start in
september 2017

MEI 2018
Uitvoering activiteiten in de wijken

JUNI 2018
Presentatie 3e kwartaalrapportage
Uitvoering activiteiten in de wijken

JULI 2018
Uitvoering activiteiten in de wijken

AUGUSTUS 2018
Uitvoering activiteiten in de wijken

SEPTEMBER 2018
Afronden activiteiten
Voorbereiden eindevaluatie

OKTOBER 2018
Afname vragenlijsten ivm resultaatsmeting
Voorbereiden eindevaluatie

NOVEMBER 2018
Afronden en presenteren eindevaluatie
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FINANCIËN
Om de activiteiten van het urgentieprogramma mogelijk te
maken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
stroomlijning van bestaande programma's en activiteiten
binnen de reguliere begroting van de verschillende
ministeries. Voor de coördinatie en het compleet maken van
het aanbod zijn ook aanvullende kosten begroot. Het streven
is om de private sector en fondsenorganisaties te
enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de
programmakosten. In de begroting op hoofdlijnen is terug te
zien welke onderdelen de overheid uit reguliere middelen zal
bekostigen en waarvoor additionele financiering wordt
gezocht.

Onderwijs, educatie & vorming

Economie & Werkgelegenheid
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FINANCIËN
Gezondheid & milieu

Gezin, gemeenschap & veiligheid

Goed Bestuur

34
GERAADPLEEGDE BRONNEN
Beer, P. de (2013). Niets is wat het lijkt. Wat heet armoede? Tijdschrift voor
Sociale Vraagstukken, nr. 2, 24-27
Benfield, W. (2016). The changing nature of poverty and inequality in the
Caribbean: New issues, new solutions. Caribbean Development Bank
Betti, G. & Lemmi, A. (2014). Poverty and social exclusion. New methods of
analysis. Routledge
Broeders, A., Broening, N., Duijvestijn, P., Fransen, N. & Wolswinkel, L. (2012).
Opvoeden samen met de buurt. Buurtanalyse en eindconclusies. DSP-groep,
onderzoek-advies-management
Brooks-Gunne, J. & Duncan, G. (1997). The effects of poverty on children. In:
The future of children: Children and Poverty, Vol. 7. No 2 - Summer/Fall
1997
Brörman, N. (2010). Methodebeschrijving ABCD. Databank Effectieve sociale
interventies.
Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Censusatlas 2001
Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) Census 2011
Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). Huishoudens in Curaçao.
Publicatiereeks Census 2011
Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). Inkomens en inkomensverdelingen in
Curaçao. Publicatiereeks Census 2011
Dijk, M. van, & Gemmeke, M. (2010). De kracht van de pedagogische civil
society. Versterking van een positieve sociale opvoed- en opgroeiomgeving.
Nederlands Jeugdinstituut.
Dodds, F. (2017). Negotiating the sustainable development goals. A
transformational agenda for an insecure world. Routledge
Dugarova, E. (2015). Social inclusion, poverty eradication and the 2030 agenda
for sustainable development. Working Paper 2015-14. United Nations
Research Institute for Social Development UNRISD
Eijken, J., Ewijk, H. & Staatsen, H. (red.) (2012). Samenleven is geen privézaak.
sociaal werk en actief burgerschap. Boom|Lemma
Faber, W., Mostert, S., Nelen, J., Nunen, A. van & Roi, C. la (2007). Baseline
study criminaliteit en rechthandhaving Curaçao en Bonaire
Gilchrist, A. & Taylor, M. (2011). The short guide to community development.
Gobiernu di Kòrsou (2017). Akuerdo di gobernashon. Realisando e maksimo
potensial di Kòrsou. Pietermaai 2017 - 2021
Government of Curaçao (2016). Building on Strengths. National Development
Plan Curaçao 2015 - 2030. Facilitated by UNDP
Hellings, E. (2015). Actieprogramma Jeugdontwikkeling. een integrale,
participatieve en positieve aanpak. Onder verantwoordelijkheid van het
Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Curaçao
Halkias, D. (red.) (2012). Entrepeneurship and sustainability. Business solutions
for poverty alleviation from around the world. Routledge
Holmgren, M. (2016). Sometimes to hear the music you have to turn down the
noice | A game-changer approach to poverty reduction strategy and
evaluation. Tamarack Institute Canada
Ledwith, M. (2005). Community development. A critical approach. Policy Press

35
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Barber. Een beeld van de zone Barber te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Buena Vistar. Een beeld van de zone Buena Vista te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Mundo Nobo. Een beeld van de zone Mundo Nobo te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Domi. Een beeld van de zone Domi te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Otrobanda. Een beeld van de zone Otrobanda te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Montaña Abou. Een beeld van de zone Montaña Abou te Curaçao
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (2011). Buurtprofiel
Montaña Rey. Een beeld van de zone Montaña Rey te Curaçao
Mullainathan, S. & Shafir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons
gedrag bepalen. Maven Publishing
Omlo, J. (2016). Dossier: Wat werkt bij....de aanpak van armoede. Movisie
OXFAM (2016). Where change happens. Local governance to tackle multidimensional poverty and inequality. Action Research for Development ARCO
Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) (2015). Measuring
multidimensional poverty: insights from around the world. Oxford
Department of International Development. Oxford University
Parijs, P. van & Vanderborcht, Y. (2017). Basic Income. A radical proposal for a
free society and a sane economy. Harvard University
Pinoncely, V. (2016). Poverty, place and inequality. Why place-based approaches
are key to tackling poverty and inequality. Policy Paper
Plataforma BandaBou (2017). Plan di Akshon 2017 - 2020. Mi bario di 5 strea
Reda Sosial (1999). Pobresa Ban Atak'é. Een sociaaleconomische diagnose van
armoede op Curaçao
Reda Sosial (2003). Atakando Probresa. Armoedebestrijding door integrale
wijkaanpak
Regering van Curaçao (2011). Plan di Bario Barber. Plan Nashonal pa Desaroyá
Bario
Regering van Curaçao (2011). Plan di Bario Buena ista. Plan Nashonal pa
Desaroyá Bario
Sociaal Economische Raad (SER). (2017). Opgroeien zonder armoede. Advies
17/03 | maart 2017
Staples, L. (2004). Roots to power. A manual for grassroots organizing. Praeger
London
Steijaart, J. et. al. (2005). Actief burgerschap. Fontys Hogescholen.
Transition Network team (2016). The essential guide to doing transition. Getting
transition started in your street, community, town or organisation.
Unicef (2013). De situatie van kinderen en jongeren op Curaçao
Vierbergen, F. (2014). Inkomensverdeling en armoede in Curaçao. Analyse
Census 2011. In Modus Statistisch Magazine, jaargang 12/nr1/2/2014
Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009). The spirit level: Why greater equality makes
societies stronger
Yunus, M. (2007). Creating a world without poverty. Social Business and the
future of capitalism. Public Affairs New York

36

BIJLAGE:
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Bron: CBS Census 2011

HUISHOUDENS MET INKOMEN ONDER ARMOEDEGRENS

33%

Bron:: www.cbs.cw, 2017

GEZONDHEID EN MILIEU

20%
Bron: CBS Census 2011
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GEZIN, GEMEENSCHAP EN

50%

VEILIGHEID

HOOFD GEZIN IS
Bron: CBS Census 2001

39%

HUISHOUDENS MET PERSONEN 0 - 24 JAAR
Bron: CBS Census 2011
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VOORZIENINGEN

2.783

940

25 - 64 JAAR

65+

LEEFTIJDOPBOUW

Bron: CBS Census 2011
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