
 

 

 
 
 

VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN 

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van de overheid van land Arubabestaande 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 
voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, 
zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het 
uiteindelijke doel is de instelling van een ‘childprotective 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. Voor dit project zijn wij tijdelijk op zoek naar kandidaten voor de volgende 
functie: 
 

Gedragsdeskundige Bureau Sostenemi 
 
Omgeving 

Bureau Sostenemi fungeert als landelijk advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) op Aruba en 
streeft in samenwerking met instellingen en organisaties binnen verschillende sectoren aan een zo 
effectief mogelijke aanpak van de kindermishandeling. In de praktijk verricht Bureau Sostenemi 
kortdurend onderzoek naar meldingen, brengt de meest passende hulpverlening op gang en biedt advies 
aan organisaties die vragen hebben m.b.t. casussen.  
 
De functie 

Als gedragsdeskundige geef je psychologisch advies en verricht je psychodiagnostisch onderzoek bij 
zowel kinderen als volwassenen. Je verricht onder andere onderzoek naar de opvoedingssituatie en/of 
de psychische gezondheidstoestand van minderjarigen, ouders en verzorgers en stelt in dialoog met alle 
betrokkenen een diagnose en een hulpverleningsplan vast. Je levert daarmee een bijdrage aan de 
coördinatie van de meest passende zorg rond de jeugdige en zijn systeem en geeft mede richting aan de 
inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt. Ook het ontwikkelen van strategische plannen behoort tot 
jouw taken.  
 
Uw Profiel 

 WO opleiding op gebied van Gedragswetenschappen; 

 Minimaal 3 jaar en idealiter 5 jaar relevante werkervaring; 

 Brede of gespecialiseerde kennis op het gebied van de sociale gedragswetenschappen; 

 Kennis van relevante wet- en regelgeving, behandelrichtlijnen en protocollen; 

 Kennis van therapeutische interventies en gedragsbehandeltechnieken; 

 Kennis van psychologische-, didactische- en sociale processen en problematieken; 

 Vaardigheid in het verrichten van psychodiagnostisch en aanverwant onderzoek; 

 Vaardigheid in het ontwikkelen van beleid, behandelmethoden en protocollen; 

 Integriteit; 

 Klantgericht (interne en externe klanten); 

 Vakkundig, professioneel, kwaliteit gerichtheid; 

 Samenwerking, positieve houding & collegialiteit; 

 Bij voorkeur kennis van de methodiek Signs of Safety. 



 

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


