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:

Operationeel Coördinator
Omgeving
Het Family Justice Center (FJC) is een nieuw project van het Sociaal Crisisplan en heeft als doel om
sexueel misbruik en lichamelijke mishandeling van minderjarigen en volwassenen aan te pakken en
doelgericht te behandelen. Bij het Family Justice Center zullen diverse diensten en stichtingen onder een
dak werkzaam zijn in een multifunctioneel gebouw. Alle partners werken vanuit een kind- en slachtoffer
vriendelijke benadering, waarbij het medisch perspectief, het politie- en justitieperspectief en het
hulpverleningsperspectief mee worden genomen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle interventies in
afstemming geschieden en zo weinig mogelijk belastend zijn voor de slachtoffers en kinderen. Elk
professional binnen het FJC draagt vanuit de eigen expertise bij aan het tegengaan van sexueel misbruik
en lichamelijke mishandeling. Op dit moment staat er een vacature binnen het Family Justice Center open
voor een Forensisch Arts.
De functie
Als Operationeel Coördinator zit je casusbesprekingen voor van het multidisciplianire teamverband. Je
bent verantwoordelijk voor het registreren en het volgen van de gemaakte afspraken. Tevens
communiceer je de succesfactoren en de knelpunten intern en waar nodig implementeer je nieuwe
methodieken, instrumenten en/of verbeterd aanbod voor de werking van het FJC, waarbij Signs of Safety
de leidende benadering is. Hiernaast geef je ondersteuning aan de Strategische Coördinator.
Het profiel
 Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Sociale Wetenschappen of een
soortgelijke opleiding;
 Aantoonbare ervaring met projectmanagement;
 Affiniteit met het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld;
 Vaardigheid om ee nieuwe functie en werkwijze binnen een projectstructuur te creëren en
duurzaam te implementeren;
 Bereidheid om flexibel en buiten kantooruren te werken;
 De kernwaarden van het Family Justice Center: teamplayer, veiligheidsgericht, slachtoffergericht,
nieuwsgierig, transformatief en gebaseerd op relaties;
 Onderhandelingsvaardigheid en overtuigingskracht;
 Stressbestendig en goed kunnen schakelen tussen de verschillende omgevingen en niveaus;
 betrouwbaar;
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;





Goede beheersing van het Nederlands, Engels en Spaans, de beheersing van Papiamento is een
pré.
In het bezit van een geldige rijbewijs en beschikking hebben op eigen vervoer.
Bij voorkeur kennis van de methodiek Signs of Safety.

De procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Daphny Tecklenborg, Strategisch Coördinator
FJC, via tel: (+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 9 april a.s. e-mailen naar
SCP.vacatures@gmail.com t.a.v. mevr. Viviana Mc Donald (HR Adviseur SCP). U ontvangt binnen twee
werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

