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Onderzoek/tijdvak

Opdrach Uitvoering
tgever/co
ntext

Doelpopulatie/doel

Thema’s

Meer informatie

Aanwezigheid data/
aanbevelingen over
(psychische
gezondheid/welbevinden)
jeugd CN

Doorlopend | Landelijke
Jeugdmonitor Nederland
(vanaf 2016 ook data CN)
Samenvatting van informatie,
op papier en op internet, over
de situatie van de jeugd in
Nederland

Ministeries
VWS,
OCW,
SZW en
VenJ

CBS
(onderliggend
e data van
verscheidene
organisaties)

Jongeren (0-25 jaar)
Beleidsmakers,
onderzoekers en andere
geïnteresseerden te
informeren over de situatie
van de jeugd

Gezinssituatie,
jeugdzorg, veilig
wonen en
opgroeien,
onderwijs, arbeid,
gezondheid en
criminaliteit.

http://www.landelijkeje
ugdmonitor.nl/
http://jeugdstatline.cbs.
nl/jeugdmonitor/
http://jeugdmonitor.cbs
.nl/media/215073/Land
elijke_Jeugdmonitor_2
016_web.pdf

2018 | UNICEF Jaarbericht
Kinderrechten 2018, 2017 en
2016 (11, 10e en 9e editie)
Overzicht van situatie kinderen
en jongeren rond vijf thema’s
2018: analyse gebaseerd op
cijfers van CBS en Ministerie
J&V
2017: 26 jongeren in de leeftijd
van 15 tot 19 jaar
2016: analyse van
ontwikkelingen ahv bestaande
data

VNKinderrech
tencomité

UNICEF
Nederland en
Defence for
Children

Kinderen/jongeren in
Nederland en (vanaf 2016)
Caribisch Nederland

Kindermishandeli
ng, jeugdhulp,
jeugdstrafrecht,
migratie en
uitbuiting

Jaarbericht
kinderrechten 2018

Zeer beperkte data over
psychische gezondheid jeugd
CN
Jaarrapport 2017
gezinssituatie (waaronder
vaccinatiegraad), naar school en
aan het werk (arbeidsdeelname
jongeren 15 tot 27 jaar)
Jaarrapport 2016
Armoede (onderstand), school,
arbeidsmarkt, criminaliteit).
Data vnl. van CBS en zelfst.
publicaties.
Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN, wel
sterke roep om data.
Editie 2018: ‘In Caribisch
Nederland is er geen compleet
beeld van de
kinderrechtensituatie door
het ontbreken van cijfers. In het
jaarrapport
Landelijke Jeugdmonitor 2017
van het CBS zijn
opnieuw geen cijfers
beschikbaar over jeugdhulp,
kinderbescherming en
jeugdreclassering.
Ook voor migratie en uitbuiting
zijn er geen
data. Een dataregistratiesysteem
waarmee het

https://www.unicef.nl/f
iles/Jaarbericht%20Kin
derrechten%202017.pd
f PDF Rapport 2017 (p.
8, 27, 31, 35, 39):
https://www.unicef.nl/
media/4787432/jaarber
ichtkinderrechten2016.
pdf
PDF Rapport 2016 (pp.
8-13 en tekstkaders op
p. 16, 20, 24, 29 en 33)
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2017 | RIVM Health Study
Bonaire, St. Eustatius, Saba
2017
8000 pers. Tussen 0-89 jr.
Uitgenodigd. 5000 van Bonaire,
2000 St. Eustatius, 1000 van
Saba. Respons 23,6% (1900
deelnemers over 3 eilanden).
Meten lengte, gewicht,
bloeddruk, bloedafname,
mucusafname en vragenlijst

Overheid

RIVM

In kaart brengen gezondheid
van volwassenen, kinderen
12-, kinderen 12+

2017 | Kinderombudsman
(juli 2017)
Vragenlijst (online) 264
kinderen (tussen 11-20 jr.),
gesprekken met bijna 200
kinderen (5-18 jr.), gesprekken
met volwassenen
Methodiek 14
omgevingsvoorwaarden. Voor

Kinderomb
udsvrouw

Coby van der
Kooi,
Alexandra de
Jong,
Margrite
Kalverboer,
Esther
Vreeburg

Kinderen tussen 5 en 18.
Doel antwoord krijgen op:
Hoe gaat het met de
kinderen en
jongeren in het Caribische
deel van
Nederland en wat vinden ze
van hun
leven?

Household,
education &
work, vaccination,
general health,
illness,
vaccinations,
medical
consumption,
physical activity,
pastimes and
habits, nutrition,
sexual health,
lifestyle
Interviews over
de vier topics
onder doel.
Online
vragenlijst:
omgeving
jongeren,
rapportcijfer
leven, wat maakt

https://www.rivm.nl/O
nderwerpen/H/Health_
study

PDF Rapport (5 juli
2017):
https://www.dekindero
mbudsman.nl/ul/cms/fc
kuploaded/RapportCarib
ischNederlanddef.pdf

welzijn van kinderen op de
eilanden gemonitord
kan worden, moet een prioriteit
worden van de
Nederlandse regering.’
Editie 2017:
‘er moet meer zicht komen op
de situatie voor kinderen en de
inzet van jeugdhulp in Caribisch
Nederland’ (p. 27)
Pleiten voor periodieke
dataverzameling in CN van de
prevalentie en aanpak van
kindermishandeling (p. 35)
Editie 2016: ‘roepen op om
meer zicht te krijgen over de
situatie rond jeugdhulp in CN’
(p. 20)
Zeer beperkte data over
psychische gezondheid jeugd
CN.
In de 10+ lijst gaan 2 van de 26
vragen over psychische
gezondheid (psychisch
welbevinden en kunnen praten
met iemand/eenzaamheid).

Geen vragen gesteld over
psychische gezondheidssituatie
jeugd CN
Jeugd is gelukkig maar
problemen met omgang met
elkaar, veiligheid, onderwijs,
beschikbare hulp, meer
activiteiten voor vrije tijd. Ook

Persbericht
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St. Eustatius was steekproef
geen goede afspiegeling.

2015 | Belevingsonderzoek
Caribisch Nederland (mei
2015)
Telefonische enquête (vaste en
mobiele nummers) onder 749
personen (Bonaire: 401; St.
Eustatius: 202; Saba: 146).
Eerder uitgevoerd in 2011,
2012 en 2013)

Sociaal en
Cultureel
Planbureau
(SCP).
Eerdere
onderzoeke
n in
opdracht
van
Rijksverteg
enwoordige
r.

Curconsult

2.
Wat moet er volgens deze
kinderen
en jongeren gebeuren om
hun situatie
te verbeteren?
3.
Wat vinden kinderen en
jongeren in
Caribisch Nederland zelf
belangrijk en
waarover willen ze
meepraten en
meebeslissen? Kunnen ze
dat nu al?
4.
Waar wat zijn volgens de
volwassen in
Caribisch Nederlands de
grootste
zorgen als
het gaat over de situatie
van kinderen en jongeren op
de
eilanden?
Burgers van Caribisch
Nederland (Bonaire, St.
Eustatius en Saba) van18
jaar en ouder.
Doel: hoe ervaren de
bewoners de dienstverlening
van de Rijksoverheid, hoe
ervaren zij de veranderingen
in de staatkundige structuur
en wat zijn de veranderingen
daarin over de jaren.

leven fijn en wat
moet beter

Huidige en
toekomstige
situatie op het
eiland;
functioneren van
het onderwijs;
gezondheidszorg;
werk en sociale
zekerheid; de
veiligheid op het
eiland;
infrastructuur;
overheid en
bestuur;
ontwikkeling in

armoede is belangrijk
aandachtspunt.

https://www.scp.nl/On
derzoek/Bronnen/Bekn
opte_onderzoeksbeschr
ijvingen/Belevingsonde
rzoek_Caribisch_Neder
land_BCN
https://www.scp.nl/dsre
source?objectid=41abc
b7e-a7d9-42c4-9bb771615ab148ee&type=o
rg&&

Geen data over jeugd CN <18
Op Bonaire, St. Eustatius en
Saba valt resp. 17, 11 en 14%
van de respondenten in de
leeftijdscategorie 18-29 jaar
(voor St. Eustatius is
aangegeven dat deze
leeftijdscategorie is
ondervertegenwoordigd).
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inkomen en
koopkracht.
2015 | Vijf jaar Caribisch
Nederland: Gevolgen voor de
bevolking SCP, oktober 2015
Enquête enquête onder de
bevolking
(Bonaire: 401 deelnemers, St.
Eustatius: 202, Saba: 146
deelnemers). focusgroepen,
gesprekken met 60 vertegenw.
100 burgers, inspecteurs en
minist. vertegenw. en responsewebsite

Overheid.
Stond o.l.v.
commissie
Spies

Sociaal en
Cultureel
Planbureau
(SCP).
Redactie:
Evert Pommer
Rob Bijl

In kaart brengen beleving
bevolking naar concrete
maatschappelijke effecten
die in het dagelijkse leven
van de eilandbewoners
merkbaar zijn en die het
gevolg zijn van de overgang
naar de nieuwe staatkundige
situatie op de eilanden.

Economie,
fysieke
infrastructuur,
onderwijs,
gezondheid en
zorg, arbeid,
inkomen en
sociale veiligheid,

https://www.scp.nl/Pub
licaties/Alle_publicatie
s/Publicaties_2015/Vijf
_jaar_Caribisch_Neder
land

2014 | Huiselijk geweld in
Caribisch Nederland (april
2014)
Gefragmenteerde data
afkomstig van OM, politie
(Actpol), Bureau
Slachtofferhulp Bonaire,
Reclassering (Bonaire), Gender
Affairs (St. Eustatius),
ziekenhuis (St. Eustatius).
Beschrijving van problematiek
en oorzaak factoren leunt nogal
sterk op de dissertatie van Van
Wijk uit 2012 over huiselijk

Ministerie
VenJ en
OCW
Verdrag
van de
Raad van
Europa
(2012)
inzake het
voorkomen
en
bestrijden
van geweld
tegen

Regioplan
(https://www.r
egioplan.nl)

Onbepaald
Stand van zaken met
betrekking tot huiselijk
geweld in Caribisch
Nederland. Ook is nagegaan
wat er nodig is om in dit
gebied te komen tot een
volwaardige, en bij de
problematiek en aard van de
eilanden passende, sluitende
aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling.

Psychisch geweld,
fysiek geweld,
seksueel geweld,
verwaarlozing,
kindermishandeli
ng,
ouderenmishandel
ing.

Drs. Frank Kriek,
manager onderzoek en
advies, e-mail
frank.kriek@regioplan.
nl, tel. 020-531 53 24
https://www.regioplan.
nl/publicaties/rapporten
/verdrag_van_istanbul_
en_huiselijk_geweld_i
n_caribisch_nederland
PDF rapport:
https://www.regioplan.
nl/media/pdf/id/1222/fi
le_name/2426-

Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN
Professionals in de zorg, de
veiligheidsketen en het
onderwijs op de drie eilanden
maken
zich zorgen over de schending
van de kinderrechten en over de
toekomst van de jeugd. Seksueel
en huiselijk geweld. De
stressvolle situatie thuis drukt op
de kinderen en leidt tot veel
gedragsproblemen en
agressie. Kinderen ontberen een
veilige plek om op te groeien
Deze problematiek is volgens
betrokkenen op Sint Eustatius
ernstiger dan op de andere twee
eilanden.
Te weinig
opvangmogelijkheden;
verveling troef, meer
deskundigheid nodig.
Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN
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geweld op Curaçao. Verder
literatuurstudie en interviews
met geselecteerde
gesprekspartners.
2014 | Kwaliteit van de
jeugdzorg in Caribisch
Nederland. Utrecht, maart
2014
De dataverzameling bestond
uit:
• deskresearch (bestudering van
documenten zoals
(jaar)verslagen,
kwartaalrapportages,
methodiekbeschrijvingen);
• dossieronderzoek bij alle
voorzieningen;
• interviews met personen die
werkzaam zijn in de uitvoering
van de zorg;
• interviews met personen die
verantwoordelijk zijn voor de
aansturing van medewerkers;
• bijwonen van
casusoverleggen;
• bezoek aan een pleeggezin;
• interview met een
pleegmoeder;
• bijwonen van een
jongerenvergadering;
• gesprekken met jongeren in
residentiële voorzieningen;
• schriftelijke vragenlijsten
ingevuld door de Voogdijraad;
• gesprekken met ketenpartners:
kinderrechter en drie
vestigingen van de
Voogdijraad.

vrouwen en
huiselijk
geweld
(Verdrag
van
Istanbul)
Wettelijke
grondslag
voor haar
toezichthou
dende taak

eindrapport-de-aanpakvan-huiselijk-geweldop-de-bes-eilanden.pdf

Inspectie
Jeugdzorg

Bevorderen kwaliteit van
jeugdzorg in Caribisch
Nederland.

Wat is de
kwaliteit van de
residentiële
voorzieningen op
Bonaire (Kas di
Karko,
Langverblijfhuis
en
Kas pa Hoben ku
Futuro), de
pleegzorg op
Bonaire en Sint
Eustatius en
ambulante zorg en
gezinsvoogdij op
alle drie de
eilanden?

https://zoek.officielebe
kendmakingen.nl/blg322705.pdf

Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN
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2013 | CBS Caribisch
Nederland Omnibusenquête
(2013)
Vierjaarlijks (volgende meting
2017)
Steekproefonderzoek mbv
enquêtes (face-to-face
interviews).
Omvang: 1264 pers. op
Bonaire, 299 Saba en 330 St.
Eustatius. Vragenlijst
2010-2013 | United Nations
Children’s Fund (UNICEF):
Kinderrechten in de
Nederlandse Cariben (20102013)
Gesprekken met 62 kinderen
(Bonaire
21, St. Eustatius 22, Saba 5).
Gesprekken met 10 Caribische
kinderen in NL.
Consultatie 107 deskundigen.
Literatuurstudie.

Overheid

CBS

Personen van 15 jaar en
ouder die langer dan 3
maanden op het eiland zijn
of dit van plan zijn.
Data verzamelen over
leefsituatie van mensen op
Bonaire, Saba en St.Eustatius (Caribisch
Nederland)

Veiligheid,
slachtofferschap,
gezondheid,
welzijn, leefstijl,
ICT, huisvesting,
vrije tijd, cultuur,
gesproken talen,
kerkelijkheid

https://www.cbs.nl/nlnl/onzediensten/methoden/ond
erzoeksomschrijvingen
/aanvullende%20onder
zoeksbeschrijvingen/o
mnibusenquetecaribisch-nederland

Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN

UNICEF
Nederland

UNICEF
Nederland

Evaluatie van de
vooruitgang en uitdagingen
rond de toepassing van de
rechten van de kinderen en
jongeren aldaar en te komen
met aanbevelingen voor
sociale initiatieven en
beleidsmaatregelen ter
verbetering van hun
levensomstandigheden en
kansen.

Gezin en
opvoeding,
onderwijs,
gezondheid,
veiligheid,
recreatie, spel en
vrije tijd,
participatie,
wonen en
financiën.

Kind op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba
https://www.unicef.nl/o
nswerk/nederland/kinderr
echten-in-denederlandse-cariben
Afzonderlijke
rapporten
Kloosterboer, K.
(2013). Kind op
Bonaire, Sint Eustatius
en Saba
PDF rapport May
2013:
https://www.unicef.nl/f
iles/child_on_bessummary.pdf

Bevat kwalitatieve data; niet
specifiek over psychische
gezondheid jeugd.
“Sprake van veel armoede,
huiselijk geweld en veel cijfers
over kinderen ontbreken, bijv.
cijfers over jeugdzorg,
kindermishandeling en online
veiligheid. Dit zorgt ervoor dat
problematiek niet altijd even
goed in beeld is.”

2011 | Adolescent Health and
Sexuality: A report on the
adolescent health and
sexuality survey St. Eustatius.
November 2011. Jongeren 1119 jr (245 students)
Methodology: draws in
particular from three surveys: a)
the Global School-based
Student Health Survey (GSHS),

Pan
American
Health
Organizatio
n
(PAHO/W
HO) with
financial
support
from the

PAHO/WHO
/ Public
Health St.
Eustatius

The target population for
this study in the population
was adolescents in school in
the age group 11-19 years.

Age and sex
distribution,
adolescent health
behavior, mental
health, cigarettes,
alcohol and drugs,

Kopie rapport
ontvangen van Public
Health St. Eustatius

Bevat data over psychische
gezondheid jeugd St.
Eustatius. Eenmalig
onderzoek.
De survey concludeert dat er
sprake is van ‘substantial levels
of ill-health and vulnerability,
e.g. poor mental health”).
Dit is een relevante studie, maar
is nooit meer herhaald. Ons
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b) the Caribbean Adolescent
Health Survey, and c) the
Behavioral Surveillance Survey
(BSS)
2010 e.v. | CBS Caribisch
Nederland
Arbeidskrachtenonderzoek
Car. Nederland
Steekproef, tweejaarlijks
Omvang 850 adressen op
Bonaire 540 Saba, 470 St.
Eustatius. Digitale vragenlijsten
door interviewers afgenomen.
2008 | Rapid Assessment naar
problematisch drugs- en
alcoholgebruik op Sint
Maarten en Sint Eustatius
(mei 2008)
RAR-methodiek (vragenlijst,
grids en focusgroepen)

European
Commissio
n
Overheid

AKO, sinds
2010 CBS

Personen van 15 jaar en
ouder die langer dan 3
maanden op het eiland zijn
of dit van plan zijn.
Data verzamelen over
arbeidsmarktsituatie van
mensen op Bonaire, Saba en
St.-Eustatius (CN).

Arbeidsmarktsitua
tie van mensen op
Bonaire, Saba en
Sint-Eustatius

Ministerie
VWS

Trimbos, The
Quill, RVO

Aard, ernst en omvang van
middelengebruik en andere
psychosociale problemen
onder jongeren op de BESeilanden en St. Maarten in
kaart te brengen om in een
latere fase adequate
interventies te kunnen
ontwikkelen.

Problematisch
drugs- en
alcoholgebruik en
aanbevolen
interventies

https://www.cbs.nl/nlnl/onzediensten/methoden/ond
erzoeksomschrijvingen
/korteonderzoeksbeschrijving
en/arbeidskrachtenonde
rzoek--ako---caribischnederland
http://foundationthequil
l.com/projecten
PDF Rapport:
http://foundationthequil
l.com.server1.starthosti
ng.nl/EindrapportRAR-Antillenmei2008.pdf

voorstel is qua onderwerpen ook
net iets breder. Niet duidelijk of
dit onderzoek ook op Bonaire en
Saba is uitgevoerd.
Geen data over psychische
gezondheid jeugd CN

Alleen St. Maarten en St.
Eustatius. Nadruk op
problematisch
middelengebruik.
Belang van preventie en
beïnvloeding houding t.o.v.
middelengebruik. Lifeskillprogramma’s, aandacht voor
vroegtijdig herkennen van
problemen en ondersteuningsen zorgaanbod. Verder aanbod
van mogelijkheden voor
vrijetijdbesteding voor jongeren.
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