
 

 
 
 

 
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:  
 

Maatschappelijk Werker s Bureau Sostenemi (1. 5 fte) 
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 kindermishandeling. In de praktijk verricht Bureau Sostenemi kortdurend 
onderzoek naar meldingen, werkt aan het verbeteren van de veiligheid eventueel door het samenwerken 
met en op gang brengen van de meest passende hulpverlening en biedt advies aan organisaties en 
burgers die vragen hebben met betrekking tot (vermoedens van) kindermishandeling.  
 
De functie 
Als Maatschappelijk Werker verricht u explorerend onderzoek, coordineert en monitort u de veiligheid in 
de gezinnen. Tevens geeft u advies aan derden over (vermoedens van) kindermishandeling U bent het 
eerste aanspreekpunt bij vermoeden van kindermishandeling. Verder neemt u meldingen aan met 
betrekking tot kindermishandeling. U verifieert deze meldingen door middel van exploratie/ eerste 
screening bij direct betrokkene en betrokken instanties. Daarnaast wordt er samen met de gezinnen, hun 
persoonlijke netwerk en eventuele hulpverlening gewerkt aan het herstelen van de veiligheid.  
 
Uw profiel 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Maatschappelijk Werk en/of Sociaal 
Maatschappelijk Hulpverlening; 

 Minimaal 3 jaar en idealiter 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van jeugdhulpverlening; 

 Vaardigheid in het verrichten van sociaal maatschappelijk onderzoek en in het (tijdig) signaleren 
en onderzoeken van sociaal-maatschappelijke problemen en kindermishandeling; 

 Vaardigheid in het verzamelen, interpreteren en samenstellen van gegevens en rapportages; 

 Vaardigheid in conflicthantering en tactvol kunnen optreden;  

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

 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. 


