Uitvoering van het Sociaal Crisisplan Aruba in 2019 en 2020.
De implementatie van het SCP kan gezien worden als een meerjarenprogramma
bestaande uit verschillende beleidsterreinen (sporen) binnen en tussen vier ministeries,
te weten: sociaal, justitie, onderwijs en volksgezondheid. Elk geprioriteerde cluster
bestaat uit meerdere projecten, die gezamenlijk aan de realisatie van de gestelde hoofd
doelstellingen moet bijdragen.
De doelen van het SCP zijn tweetallig:
1.
2.

Ieder kind en jongere is veilig. Voor dit doel wordt een ‘ child protective system’ op Aruba
opgezet;
De belangrijkste sociale achterstanden bij het kind en de jongere worden weggewerkt,
zodat crisis gevallen voorkomen kunnen worden.

De maatregelen zijn onderverdeeld in drie sporen:
A. 1e spoor: primaire interventie en vroeghulp: zo vroeg mogelijk in beeld!
De interventies die ter voorkoming van sociale achterstanden en crisis in een zo
vroeg mogelijk stadium in beeld gebracht dienen te worden en door de bekrachtiging
van protectieve factoren.
B. 2e spoor: curatieve en repressieve interventies: so snel mogelijk optreden en een
tweede kans bieden.
De huidige wachtlijsten van gemiddeld twee (2) jaar, ‘urgente zaken’ wegwerken en
voldoende opvangplekken creëren. Belangrijk bij wachtlijsten is het aanwijzen van
personen/nstanties die een vinger aan de pols houden. Tevens ondersteuning
bieden aan recidive- jongeren met een strafblad.
C. 3e spoor: gehandicapte kinderen en jongeren zijn veilig!
Hierin wordt aandacht besteed aan de versteviging van de positie, achterstand en
veiligheid van de doelgroep kinderen en jongeren met een beperking.
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Clustering van thema’s en samenwerking in het SCP in 2019/2020
De scope in 2019 en 2020: clusters en samenwerkingsverbanden
In 2019 wordt een aanvang gemaakt met de inzet van diverse maatregelen door de
clustering rondom een aantal actuele thema’s, die de veiligheid van kinderen en
jongeren vergroten en waar grote achterstanden geconstateerd worden (Zie Sociale
Analyse DSZ 2017). Deze worden in 2019 en 2020 verder ontwikkeld en toegepast.
Hiernaast zal het SCP zich inspannen om de samenwerking van relevante instanties en
instellingen rondom de hulpvragen van de doelgroep kinderen en jongeren effectiever
vorm te geven.
De clusters per spoor:
Spoor I: Preventie en vroeghulp: zo vroeg mogelijk in beeld!
1. Sociale problemen van kinderen en jongeren op school, die tot crisis en/of sociale
achterstanden leiden, effectief aanpakken en gezinnen thuis begeleiden.
Maatschappelijk werk doet in dit kader thuisbezoek;
2. Opvoeding Thuis (COJG): veilig en positief opvoedingsklimaat thuis en op school.
In het COJG dat in 2019 wordt gerealiseerd zal in samenwerking met alle preventieve
instellingen een programmering worden gemaakt ter versterking van de
parenting skills en voor opvoedvraagstukken. Hiernaast kijgt de doelgoep jongere de
mogelijkheid om hun eigen programmering te doen.
3. Meer participatie van jongeren op de arbeidsmarkt daar uit de sociale analyse van
DSZ in 2017 blijkt 1 op de vier jongere werkeloos te zijn. Hiernaast bezit vier op 10
jongere geen middelbare school diploma. Dit leidt op de lange termijn tot
maatschappelijke uitval, margenalisering en criminalisering.
Spoor II: Curatie/repressie: zo snel en effectief mogelijk optreden!
4. Eerste opvang Politie/HOH/Sostenemi/Voogdijraad bij een crisis situatie thuis, op
school of op straat. Dit kan gaan om signalen van kindermishandeling danwel om
acute crisis.
- De relevante afwegingskaders in het kader van de Meldcode zullen vanuit de vier
sectoren worden uitgewerkt en toegepast;
- Wachtlijsten in de keten worden weggewerkt;
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- en samenwerkingsprotocollen tussen instanties op casussen worden gemaakt;
5. Effectieve opvang en reintegratie van (licht) psychiatrische en drugs- en
alcoholgebruikende jongeren, die crisisgevallen voorkomen.Een tweede kans bieden
aan jongere door hen effectieve programma ’s ter rehabiliatie aan te bieden, zodat ze
hun leven weer op orde kunnen brengen.
Spoor III: meer veiligheid voor kinderen met een handicap
6. Veilige opvang van speciale kinderen (met een handicap);
Rondom deze zes thema’s zullen relevante samnwerkingsprotocollen worden gemaakt
en de relevante stakeholders worden benoemd teneinde een betere samenwerking tot
stand te brengen.
De rode draad die door het programma SCP in 2019 en 2020 zullen lopen, zijn de
volgende preventieve instrumenten:
I. Frontlinie sturing op scholen van sociale problemen!
Hechtere samenwerkingsverband rondom sociale vraagstukken van kinderen op Aruba
op de locatie scholen. Gedacht kan worden aan de instelling van een multi disciplinaire
samenwerkingverband tussen relevante instanties en instellingen rondom de sociale
vraagstukken, die zich onder Arubaanse scholieren voordoen. In deze zin biedt
frontlinie sturing van voldoende gemandateerde personen in een samenwerkingsverband, die analoog aan de wijkteamconstructie (het model Deventer) de mogelijkheid
biedt snel en effectief sociale problemen te verhelpen en veiligheid te creeren voor
kinderen en jongeren op de Arubaanse scholen. Deze vorm van samenwerking is op
Aruba nooit eerder geprobeerd.
2. De Centrale Registratie en monitoring van kwetsbare gezinnen en kinderen;
SCP zal een keuze maken voor een centrale monitoringsysteem tussen instanties van
kwetsbare gezinnen en kinderen. Hiervoor is begin 2019 een IT-manager aangesteld,
die de eisen van alle betrokken instanties zal ophalen om gezamenlijk een keuze voor
een methodiek te maken.
3. De toepassing van de methodiek ‘Signs of Safety’ methodiek. Hierbij zal door
deze methodiek alle betrokken partijen gebruik wordt gemaakt voor het maken van
veiligheidsplannen voor het kind en/of de jongere in onveilige situaties;
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4. Massa Campagne SCP. Deze campagne zal gericht zijn op het vergroten van
veiligheid onder kinderen en jongeren in de samenleving en op gedragsverandering van
het publiek ten aanzien van veiligheidissues onder kinderen/jongeren en ten aanzien
van huiselijk geweld.
Structuur meldcode introduceren.
Vanaf januari 2019 tot heden was het wetgevingstraject introductie meldcode op Aruba
in handen van Statenlid, mevr. S.A. Ras. Deze statenlid bepleit om alle
randvoorwaarden voor de invoering van de meldcode in 2019 wettelijk te regelen.
Op 3 juni is met Unicef en Augeo naar aanleiding van de instelling van de Kerngroep
uitvoering meldcode op d.d. 28 mei 2019 met alle vier sectoren en een presentatie aan
de SCP groep op d.d. 29 mei 2019 de volgende structuur bedacht om aan de invulling
van de Meldcode vervolg te geven.
Structuur:
1. Commissie meldcode => wetgevingstraject o.l.v. statenlid Sue Ann Ras. Deze
commissie is inmiddels opgeheven en wordt vervangen door structuur onder punt 2;
2. Uitvoering vier sectoren i.s.m. Sostenemi en een landelijke projectleider, SCP DSZ.
Unicef en Augeo adviseren dit uitvoeringstraject.
Stuurgroep van directeuren vier sectoren/Sostenemi/Unicef en Augeo;

Iedere sector (juridisch, sociaal, onderwijs, volksgezondheid) krijgt een aparte
projectleider, die

samen met de

projectleider meldcode

van

Sostenemi de

afwegingskaders gaan ontwikkelen. Iedere sector stemt af met Sostenemi en met
elkaar over elkaars rol.
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Tijdspad
Voorgesteld wordt om dit traject in gang te brengen na werving van de
sectorprojectleiders en de aanstelling van de projectleider Sostenemi. Dit kan enkele
maanden duren. Dit betekent dat in concreto per 1 september 2019 gestart kan worden
met de ontwikkeling van de afwegingskaders door deze projectleiders.
Dit betekent dat er weliswaar in de periode voor september 2019 enige voorwerk door
de sectoren i.s.m. Unicef en Augeo opgestart kan worden en enige voorbereidingswerk
gedaan kan worden. Zo vermeldt DVG dat er reeds een afwegingskader ooit is
ontwikkeld en in de kasten ligt. De medische wereld is een stuk verder en heeft reeds
een protocol liggen, die min of meer toegepast wordt.
Opgemerkt dient te worden dat de wachtlijsten als randvoorwaarde eerst weggewerkt
dient te worden, alvorens gesproken kan worden van een wettelijke termijn waarop een
casus afgerond dient te zijn. Bureau Sostenemi verwacht eind 2019 de wachtlijsten
weggewerkt te hebben en Voogdijraad verwacht dit over 1 a 1, 5 jaar.
Ook de ontwikkeling van de afwegingskaders zullen de nodige tijd vergen om dit tot
goed afgestemde samenwerkingsafspraken te komen. Praktisch gesproken zal het
hamwerk in het najaar 2019 verricht worden na het aanstellen van de projectleiders
meldcode per sector/Sostenemi.
Conclusie: wij achten de wettelijke verankering van de meldcode medio 2020
realistisch haalbaar
Glenda Hernandez
5 juni 2019
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