Aanleiding:
Het ministerie van VWS is akkoord gegaan met een offerte rond ondersteuning van de
programmamanager geweld bij de ontwikkeling van de aanpak geweld en kindermishandeling op St.
Eustatius. Daarin is voorgelegd dat er een 1e verkennend bezoek zou zijn van de programmamanager,
gevolgd door een 4-tal vervolgbezoeken van de programmamanager en een collega passend bij het
doel van dat bezoek. Planning; om de 3 a 4 maanden.
Juli 2015
Korte terugblik vorige bezoek en doel 2e bezoek:
Tijdens het eerste werkbezoek zijn alle betrokken ketenpartners besproken en hebben de
programmamanager en de wijkverpleegkundige op St Eustatius het werkplan herzien en is er een
nieuw plan geschreven; Safe Statia, een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
op St. Eustatius.
De input van alle betrokkenen aldaar en binnen het Openbaar Lichaam/GGD heeft geleid tot een
visie en een prioritering van de stappen binnen de bestaande opdrachten en plannen.
De medewerkster belast met deze opdracht op St Eustatius is inmiddels teruggekeerd naar
Nederland, de directrice van de GGD neemt tijdelijk de taak over. Van haar het verzoek om in maart
terug te keren om, naast de tussentijdse ondersteuning op afstand, stappen te zetten met het CJG en
andere partners op het eiland. Daarbij is zowel vanuit het bestuur als vanuit de keten aangegeven
dat een campagne rond bewustwording hoge prioriteit heeft. Vandaar de keuze de collegaprojectleider campagne en communicatie mee te laten reizen en haar te koppelen aan de GGD
medewerker die dit deel gaat oppakken op Statia.
15 februari 2016
Korte terugblik 2e bezoek
Het tweede bezoek stond met name in het teken van de uitwerking van de eerste prioriteit uit het
gemaakte werkplan; bewustwordingscampagne. Dit is succesvol verlopen. Liepen de contacten
tijdens het eerste bezoek wat stroef, nu bleek er toch een basis gelegd te zijn. Ik vreesde dat we de
initiatiefrol van de GGD op St Eustatius niet ingevuld zouden krijgen, maar deze bleek nu toch
opgepakt door directrice en arts. De tussenliggende periode (5 maanden) bleek wel te lang geduurd
te hebben om naadloos door te pakken op de voorgaande gesprekken/afspraken. In samenwerking
met keten en GGD-partners is er een campagneplan geschreven met een activiteitenplanning.
Daarnaast heeft de eerste actie plaatsgevonden; radio- en tv-programma Shattering Lights had een
themamaand geweld en alle partners zijn aan bod gekomen. GGD mocht afsluiten, en heeft samen
met ons het programma gevuld waarin we een begin van de bewustwording hebben kunnen leggen
en de eilandbewoners kunnen voorbereiden op de plannen voor het komende jaar.
Tevens is er contact gelegd met de stichting die een belangrijk deel van de campagne activiteiten op
zich kan gaan nemen. Wij zullen hier met VWS deze plannen voorleggen en regelen dat zij de taak en
middelen krijgen dit project te kunnen gaan uitvoeren voor de GGD.
Ook zijn er gesprekken geweest met nieuwe partners van belang, zoals de Reclassering en
Slachtofferhulp.
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Naast de campagneactiviteiten is naar aanleiding van nieuwe bevindingen en wisselingen van o.a.
directie CJG, het tijdens het eerste bezoek geschreven werkplan herschreven en geconcretiseerd met
acties en tijdpad. Lag tijdens het eerste bezoek de nadruk op de ketenpartners, nu is er ook contact
gelegd met leden van het Openbaar Lichaam en andere bestuurders. Commitment is gecreëerd bij
organisaties, nu ook bij bestuurders. ( mede vanwege bezoek van de commissionar aan Nederland en
overleg dat we toen gehad hebben)
Er is afgesloten met een gesprek met directie en verantwoordelijk vervangend manager/arts om tijd
en doel van de volgende bezoeken te plannen. Er wordt druk gezocht naar een beleidsmedewerker
ter plaatste ( daar is toestemming en goedkeuring voor, de functie is mij herhaaldelijk aangeboden)
maar er is expliciet aangegeven dat de onafhankelijke en expert ondersteuning van de GGD ook na
aanstelling van deze beleidsmedewerker noodzakelijk en gewenst is. Het gemaakte plan wordt hier
door de programmamanager definitief gemaakt en voorzien van concrete acties die tussentijds door
de GGD ter plaatse zullen worden voorbereid/uitgevoerd. De projectleider campagne heeft
aangegeven op kort termijn geen noodzaak te zien persoonlijk terug te komen, maar vanuit
Nederland werk te verrichten, te delegeren aan terugkerende programmamanager en de organisatie
ter plaatse.
Doel van het 4e bezoek, 6 september t/m 16 september:
Samen met collega gecertificeerde trainer alle professionals trainen op bewustwording, kennis,
signaleren en handelen huiselijk geweld en kindermishandeling.
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