
 

 
 
 

 
VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN 

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van Land Aruba bestaande uit een veelheid van 
projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met 
instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het instellen van een ‘child 
protective system’ (het kinderbescherming systeem) over de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en 
justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de Arubaanse samenleving. Hiernaast worden grote 
sociale problemen onder de jeugd ook aangepakt. Voor dit project is de overheid van Aruba op zoek naar 
kandidaten voor de volgende functie:  
 
Vertrouwensarts 
De functie 
Als vertrouwensarts bent u het eerste aanspreekpunt en de procesbegeleider voor meldingen van 
kindermishandeling. Bij vermoeden van kindermishandeling gaat u dit nader (laten) onderzoeken. U 
adviseert uw collega’s bij het beoordelen van medische gegevens in het dossier. Indien er kennelijk 
sprake is van kindermishandeling gaat u een hulptraject (laten) initiëren. Daarvoor legt en onderhoudt u 
contacten onder andere met medische/hulpverlenende instanties, deskundigen en opvoeders. Bovendien 
ondersteunt en voorziet u collega’s en externe hulpverleners van de nodige medische informatie. U bent 
verantwoordelijk voor het helpen invoeren van het concept van de functie vertrouwensarts binnen de 
Arubaanse context.  
 
Uw profiel 
U heeft een afgeronde opleiding tot basisarts en u bent BIG-geregistreerd. U heeft minimaal 2 jaar 
ervaring als vertrouwensarts. U bent in staat om kindermishandeling te signaleren. Bovendien bent u 
daadkrachtig, geloofwaardig en heeft u een positieve uitstraling. U heeft een sterk analytisch vermogen 
en u bent stressbestendig. U bent flexibel, werkt zorgvuldig en u beschikt over goede sociale 
vaardigheden. Tevens bent u communicatief vaardig en heeft u het vermogen om te contextualiseren. U 
heeft affiniteit met de sociale problematieken op Aruba en u kunt zich goed in het Nederlands en Engels 
uitdrukken. Tevens bent u bereid om Papiaments te leren. 
 
De procedure 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: 
(+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 1 juli a.s. e-mailen naar 
SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie 
wordt vertrouwelijk behandeld. 


