
                                  
 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst 
Ondergetekenden: 

Stichting Arbeidsparticipatie gevestigd te Curacao,hierna te noemen: 
“Fundashon Portanan pa Trabou”( FPT), wordt vertegenwoordigd door 
Mevr.  Drs. Marelva Jansen-Liberia en Dhr. Cesar Paas Bac., hier na te 
noemen FPT  

En  

Stichting Koningkrijks Samenwerking gevestigd te Nijkerk, wordt 
vertegenwoordigd door Mr. Ruud Luchtenveld, Peter  C. M. Meijer., hierna 
te noemen: S.K.S. 

 

Overwegende dat: 

de Stichting FPT blijkens de Statuten ten doel heeft: 
- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op Curacao 

werktoeleiding wil aanbieden; 
- duurzame participatie en productiviteit, voor iedere burger met 

afstand op de curacaosche arbeidsmarkt, bewerkstelligen; 
- het oprichten van sociale ondernemingen om werkgelegenheid en 

bedrijvigheid te stimuleren om  mensen aan werk te helpen, alles in 
de ruimste zin van het woord; 

- een buro gaat opzetten ter uitvoering van het beleid voor 
arbeidsparticipatie en re-integratie van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt  en een goede matching creeeren 
tussen vraag en aanbod voor onze doelgroepparticpatiede stichtings 
doelen; 

- Samenwerkingsverbanden met Nederland, in het bijzonder met 
Stichting Koningkrijks Samenwerking, wil realiseren; 

 

 

 

 

 



                                  
 

 

  De Stichting Koninkrijksamenwerking  ten doel heeft: 

- De wederzijdse uitwisseling en ondersteuning bij projecten gericht 
op versterking van sociaal-economische structuur, 
kennisontwikkeling, milieu en welzijn, daaronder begrepen sport en 
volksgezondheid. Deze werderzijds uitwisseling wordt beoogd tussen 
de eilanden die deel uitmaken van het koninkrijk gelegen in het 
Caribische gebied, onderling en tussen één of meer van deze 
Caribische eilanden en Nederland; 

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die me het 
vorenstaaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevordelijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander 
bedrijfsmatig gaat verrichten. 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

Artikel 1  Doel Samenwerking 

FPT en S.K.S. hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om  

- Het netwerk op te bouwen met betrekking tot kennisexport, stage- en 
arbeidsmogelijkheden op Curacao en in Nederland. 

- Bij te staan  bij het toe leiden van inactieve Curaçaoënaars bij het 
opzetten van sociale ondernemingen. 

- bemiddeling van menselijke inzet, waaronder lezingen en 
voordrachten, die de Fundashon Portanan pa Trabou zal organiseren 
met het oog op uitwisseling van kennis en praktijkervaring. 

- Het opbouwen van de relatie Nederland en Curacao i.v.m. steunend op 
eigen kracht doch met de wil elkander bij te staan het export 
mogelijkheden. 
 

Artikel 2 TAKEN van FPT en S.K.S. 

a) Samenwerkingsverbanden ondersteunen met diverse stakeholders 
door 1x keer per jaar bijeenkomen, afwisselend op Curacao en in 
Nederland. 

b) Samen opgestelde UitvoeringsPlan/ Plan van AAnpak waarbij er de 
volgende speerpunten zijn aangegeven:  

 

 



                                  
 

 

- Het opdoen van de noodzakelijke deskundigheid en 
samenwerkingsverbanden over arbeidsparticipatie/stage/ projecten 
Curacao en Nederland. 

- Uitwisseling van beoogde doelen t.a.v. sociaal economisch 
ondernemerschap en arbeidsparticipatie van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmakt 

- Het inventariseren en analyse van projecten t.a.v. de doelgroep en 
randvoorwaarden en risicofaktoren bepalen en oplossinsgericht 
werken 

 

Artikel  3 CONCRETE AFSPRAKEN 

a. De concrete afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst hebben 
betrekking op 

• Wederzijds Financiele ondersteuning voor werkbezoek, 
conferenties, studiedagen etc. 

• Jurische ondersteuning voor samenstellen van een 
ArbeidsParticiaptiewet Curacao; 
 

b. Nieuwsbrief voor communicatie en tussentijdse evaluatie rapportage 
van de afspraken  

c. Vastlegging van verslaggeving met foto’s of video’s i.v.m. afstand 
d. Het stimuleren van projecten die op Curacao en in Nederland 

uitgevoerd kan worden 
 

Artikel 4 Duur/ Looptijd  en Opzegging 

a. Partijen komen overeen dat de samenwerking  een looptijd van 3 
jaar heeft, vangt aan op de  datum van ondertekening.  

b. Zes (6) maanden voor de afloop van de looptijd vindt er een 
evaluatie plaats om de bereikte resultaten te bespreken en vast te 
leggen in een rapportage en deze aan de stakeholders te 
presenteren.  

c. Er worden dan afspraken gemaakt voor de voortzetting.  
d. De overeenkomst kan tussentijds, door beide partijen schriftelijk 

opgezegd worden, wel omkleed met grondige redenen en met een 
opzeggingstermijn van 3 maanden  

 

 



                                  
 

 

Artikel 5 Communicatie 

a. Beiden partijeen dragen zorg voor de communicatie van de 
samenwerkingsafspraken binnen de organisatie. 

b. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt 
er in een Communicatieplan nadere afspraken gemaakt over  
interne en externe communicatie.  

 

Aldus in drievoud opgemaakt  te Caracao op 2 november 2015 

 

 

 

Namens       Namens 

Fundashon Portanan pa Trabou                Stichting Koningkrijks    

                                                             Samenwerking 

 

......................................      .............................. 

Drs. Marelva Jansen-Liberia      Mr. Ruud Luchtenveld 

 

 

Cesar C. Paas,Bac       Peter  C. M. Meijer 

......................................                    ……………………………………. 

 


