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- betere schoolresultaten
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ontwikkeling jeugdveld

doelgroepen

- jeugd heeft toegang tot informatie
- voorzieningen zijn toegankelijk
- verbreding aanbod voorzieningen
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1 Achtergrond
De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) is een koepel-organisatie
die inmiddels 68 jaar actief is, gericht op het bevorderen van een
doeltreffende jeugdzorg op Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en
St. Eustatius.
Door de jaren heen heeft FAJ meebewogen met maatschappelijke
ontwikkelingen, en ook de veranderingen in staatkundige structuur
hebben grote invloed gehad op de organisatie en werkzaamheden
van FAJ. In de praktijk ligt de nadruk sterk op het ondersteunen van
jeugdontwikkeling op Curaçao. Tijdens een interactief proces van
bestuur en medewerkers is gewerkt aan het formuleren van een
actuele visie en missie en vertaling naar een strategische aanpak voor
de periode 2020 - 2025.

- HET VERHAAL

vier big problems benoemd: 1) geen gelijke kansen voor alle jeugd, 2)
onvoldoende veilige opvoedsituatie, 3) inadequate onderwijssituatie
en 4) versnipperd jeugdveld.

Vervolgens is nagedacht hoe FAJ de situatie over vijf jaar zou willen
zien en vastgesteld welke veranderingen daarvoor ingezet zouden
moeten worden. Gebruikmakend van Theory of Change en Result
Based Management technieken zijn assumpties, randvoorwaarden,
interventies, output, outcome en impact benoemd, de basis voor het
ToC Framework.

De prioriteiten zoals in het ToC-framework genoemd worden zijn
feitelijk de 3 paden die FAJ bewandelt om de visie te kunnen bereiken:
1) het pad ondersteuning organisaties en instituties, 2) het pad directe
ondersteuning op de meest urgente maatschappelijke problemen die

2 Purpose - visie - missie

van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en 3) het
pad van de kinderen en jongeren zelf, vanuit de aanname dat

De 'reason of being' ligt bij FAJ vooral in het ondersteunend willen zijn bij een

positieve jeugdontwikkeling alleen realiseerbaar is als de doelgroep

positieve jeugdontwikkeling en er voor te zorgen dat jongeren zo veel mogelijk

gezien en actief betrokken wordt.

5 Assumpties
FAJ wil graag een positieve toekomst in het vooruitzicht stellen voor
alle kinderen en jongeren. Echter niet alle kinderen en jongeren
hebben dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom is het
noodzakelijk te differentiëren en aandacht te hebben voor behoeftes
van specifieke doelgroepen. Dat doet FAJ door kinderen en jongeren
op verschillende manieren te betrekken, bijvoorbeeld door informatie
te verzamelen via een jeugdmonitor, maar ook door hen een stem te
geven in het bepalen van beleid en de invulling van interventies en
opgedane kennis te gebruiken voor het passend inrichten van
jeugdzorg en het daar waar nodig realiseren van specifieke
voorzieningen.

Behalve dat het nodig is het sterk versnippelde jeugdveld meer met
elkaar samen te laten werken en te versterken, wordt ook aangenomen
dat op actuele data en kennis gebaseerde beleidsontwikkeling
bijdraagt aan het daadwerkelijk realiseren van positieve
jeugdontwikkeling.

tot hun recht komen, met als uiteindelijke doel dat zo een samenleving
gecreërd kan worden waarin alle jongeren gelukkig kunnen zijn. De rol van FAJ

Deze te bewandelen paden staan niet op zich maar grijpen in elkaar

is vooral faciliterend, niet alleen voor de doelgroep zelf maar ook hun

als tandwielen en brengen elkaar in beweging.

omgeving in de zin van familie, school en jeugd(zorg) organisaties. Onder

Om een sterke coördinerende en faciliterende rol in het jeugdveld te

faciliterend wordt verstaan het ontwikkelen en overdragen van kennis, het

vervullen is het belangrijk dat de relatie met de overheid versterkt

delen van deze informatie en kennis en het gebruiken ervan voor de
ontwikkeling van (overheids)beleid en capaciteitsontwikkeling.

6 Randvoorwaarden

4 Doelgroep

wordt en FAJ erkend wordt als serieuze gesprekspartner. Hiervoor en
eveneens voor het kunnen vervullen van de faciliterende rol voor

Samengevat richt FAJ zich op twee doelgroepen: 1) kinderen en

(lid)organisaties en de doelgroep kinderen en jongeren is een stevige

3 Prioriteiten

jongeren en 2) organisaties die werken voor/met kinderen en

basisorganisatie nodig met voldoende personeel en financiële

jongeren. De overheid en ketenpartners zijn de belangrijkste

middelen.

Om prioriteiten vast te kunnen stellen is binnen FAJ gebrainstormd

stakeholders.

over welke problemen de komende jaren het meest urgent zijn. Er zijn
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