
 

 
 
 

 
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:  
 

Begeleider  Dienst Gevangeniswezen Aruba 
Omgeving 
De Dienst Gevangeniswezen Aruba levert een bijdrage aan de veiligheid van de Arubaanse samenleving 
door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Tevens draagt de 
Dienst Gevangeniswezen Aruba zorg voor een optimale terugkeer van de gedetineerden in de 
samenleving. Hun primaire doelstelling is de beveiliging van de maatschappij door gevaarlijk geachte 
individuen tijdens hun voorarrest en na hun veroordeling op te sluiten. Daarnaast heeft de Dienst 
Gevangeniswezen Aruba als doel het vergroten van de kans van de gedetineerden op een succesvolle 
terugkeer in de samenleving teneinde herhaling te voorkomen.  
 
De functie 
Als Begeleider Dienst Gevangeniswezen Aruba draag je zorg voor de ontwikkeling, voorbereiding en 
geven van activiteiten aan gedetineerden. Je bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en 
heldere verslaglegging over het verloop van de activiteiten. Tevens ben je verantwoordelijk voor een 
goede ondersteuning voor de gedetineerden met leer- en gedrags- en psychosociale problemen. Je bent 
zorgvuldig in het contact met de cliënt en je bent bewust van de voorbeeldfiguur die je hebt. Je 
rapporteeert aan het Hoofd Intergratie.  
 
Het profiel 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding op Sociaal gebied of in het Onderwijs; 

 Bij voorkeur enige jaren werkervaring in de jeugdzorg; 

 Empathisch vermogen;  

 Vaardigheid in het vormen van eigen oordeel en onderbouwde keuzes maken voor je handelen; 

 Sterke reflectievermogen op je eigen handelen; 

 Flexibele instelling, accuraat, integer en stressbestendig;  

 Probleem- en conflictoplossend vermogen; 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de talen Papiaments, Nederlands, 
Engels en Spaans; 

 
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 10 november a.s. e-mailen naar 
SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie 
wordt vertrouwelijk behandeld. 


