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Speech Gezaghebber Eigen Kracht-Seminar, donderdag 3 september 2015 

 

Beste aanwezigen, het Bestuurscollege acht dit seminar om diverse redenen 

bijzonder: 

- Ten eerste vanwege het bij elkaar komen van diverse sectoren, o.a. zorg, 

justitie en school. 

 

- Ten tweede betreft het een bijeenkomst van zowel instanties én 

bestuurders.  Overigens met ook enkele kerkgenootschappen en 

vertegenwoordigers van onze wijk.  

 

- Op de derde plaats omdat er besluitvorming georganiseerd is rond de 

invoering van een nieuwe benadering. Een besluitvorming met de 

participatie van burgers; oud én jong (!).  

 

Reeds hebben twee burgerbijeenkomsten hierover plaatsgevonden waar 

de heer van Pagee meer over kan vertellen. 

Dit alles maakt dit voor het bestuurscollege wel bijzonder. De vraag is ook hoe 

deze participatie zich in de toekomst verder zal moeten verdiepen. En zo ja, in 

welke vorm? 

      ---  

Maar het Bestuurscollege acht dit seminar niet alleen van belang qua vorm, 

maar vooral ook vanwege de inhoud. Het betreft namelijk een inhoud die zich 

niet beperkt tot één sector en die zich spreidt over diverse sectoren. Justitie, 

Hulpverlening, Wijkontwikkeling en Scholen. 

Eigen Kracht, of zoals tot nu toe letterlijk in het Papiaments vertaald als Forsa 

Propio,  gaat niet om de kracht van één persoon……. In feite gaat het om….. 

gemeenschappelijke kracht. Oftewel de kracht van een gemeenschap, de 

familie (Forsa di Famia), de wijk en jongeren bij het oplossen van problemen.  

Het is ruimte geven aan de collectieve eigen kracht. Ruimte maken voor die 

kracht.   
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Wat Eigen Kracht hiermee zo bijzonder maakt is dat de professional niet meer 

centraal staat. Naast de professional komt nu te staan de familie, de wijk of de 

jongeren. Zij staan aan het roer; althans zoveel als mogelijk. Wordt de 

professional vervangen? Nee, dat niet. 

Dit lijkt het tegenovergestelde van wat we tot nu toe gewend zijn.   

Dames en heren, hiermee kunnen we ons afvragen hoe Eigen Kracht het nieuw 

beleid van het college faciliteert. Een nieuw beleid samen met de Bonairiaanse 

burger.  

Niet langer beleid dat eenzijdig bepaald wordt door alleen de lokale overheid 

en de ministeries. Met Eigen Kracht kan de burger nu plaatsnemen op de 

‘drivers seat’. Eigen Kracht levert een bijdrage aan het balanceren van indirecte 

democratie met directe democratie. Anders gezegd: ‘bottom-up’ beleid.  

Ja, met dit concept neemt Bonaire vandaag in zekere zin afscheid van het idee 

waarin overheid voor alle problemen van burgers oplossingen moet bedenken.  

Niet door nu burgers zelf en alleen te laten opdraaien voor de oplossing. Nee, 

maar door via deze beproefde benadering hun beter in de gelegenheid te 

stellen om zichzelf te organiseren.  

Overigens Eigen Kracht geldt niet alleen voor hulpverlening. Het geldt ook voor 

Justitie. We zien dit in het geval van een delict. Dader en slachtoffer worden in 

de gelegenheid gesteld om elkaar, samen met anderen erbij, te ontmoeten. Zíj 

zelf maken hun eigen herstelplan.  We noemen dit Restorative Justice. 

      --- 

Tot slot, elke Bonairiaan hier in de zaal die ons eiland van vroeger kent, weet 

dat Eigen Kracht hier altijd heeft bestaan. Sterker, het bestaat nog steeds. Dat 

zeggen wij, maar ook anderen die ons goed kennen. Bonaire is hèt voorbeeld 

van deze gemeenschappelijke eigen kracht.  

      --- 

Het Bestuurscollege ondersteunt de bijzondere inhoud en democratische vorm 

van dit seminar.  
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Mocht vandaag groen licht worden gegeven in één of meerdere sectoren, dan 

is het college benieuwd naar de implementatieplannen in Justitie, de 

hulpverlening, scholen en wijken.  Met andere woorden, hoe deze werkwijze in 

dit geval ook na dit seminar voort te zetten, conform de internationale 

richtlijnen van dit model en de Rechten van het Kind?  

En mocht deze implementatie moeilijk zijn dan hoort het college graag wat er 

nodig is.  

Graag hoort het college ook hoe de instanties burgers willen betrekken in deze 

nieuwe richting. 

      --- 

Het Bestuurscollege wenst jullie gemeenschappelijke kracht toe met dit Eigen 

Kracht seminar!   


