Obhetiva di cada proyecto di Sociaal Crisis Plan
Stichting Ambiente Nobo
• Opvang van de dagbesteding capaciteit is met 18 plaatsen verhoogd.
• Verlichten van de mantelzorg (respijtzorg).

SVGA- Gezinsvervangend Tehuis
• Operationeel maken kinder gezinsvervangend-tehuis.
Stichting Ambiente Feliz
• Operationeel 24-uursopvang t.b.v. personen met meervoudige beperkingen.
• Operationeel maken dagbesteding aanbod te ex-SVGA complex te Centro di Cuido San Nicolaas t.b.v.
kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen.

Stichting Casa Cuna Progreso
• Alle kinderen hebben een hulpverleningsplan.
• In elk team minimaal 6 leidsters zodat er op elke groep minimaal 2 leidsters zijn ingeroosterd.
• Alle ouders van de kinderen hebben een hulpverleningsplan, dan niet, worden actief begeleid.
• Begeleiding en behandeling aan moeders van kinderen gericht op interactie tussen hen moeder en
kind en op algemene problematieken die spelen bij de moeders.
• Groepsbegeleiding aan ouders middels lezingen.
• Alle (tiener)moeders in het Tienerhuis hebben een intensief hulpverleningsplan, dan niet, worden
actief begeleid.
• Alle (tiener)moeders (inclusief ambulant) worden actief begeleid.

Stichting Reclassering- en Kinderbescherming:
• Door aanstellen van jeugdreclasseringswerker (N=4) een afdeling met gerichte en gespecialiseerde
begeleiding voor alle minderjarige justitiabelen binnen de organisatie.
• Opzet en uitvoering van het Halt project om de problematiek rond risicojongeren te mitigeren en
voorkomen van jeugdcriminaliteit.
• Alle medewerkers volgen een training dat leidt tot certificering als jeugdreclassering medewerker
verzorgd door gecertificeerde trainers vanuit Nederland, m.n. William Schrikker Groep.
• Een training weerbaarheid en communicatie vaardigheden specifiek voor de medewerkers van de
jeugdafdeling ten einde vaardigheden te verkrijgen om de jongeren te begeleiden.
• Een training specifiek voor de medewerkers van de jeugdafdeling over agressie reguleren van
jongeren.
• Wegwerken wachtlijst cliënten (jeugd) voor OTS.
• Het verlagen van de huidige gemiddelde caseload per reclasseringsmedewerker van tussen 35-40
naar 20-25.
• Sneller en efficiënter rapporteren aan het openbaar ministerie binnen de gestelde termijnen.

FADA – Preventie:

•

Kinderen van de 5e en 6e klas van de basisschool krijgen het Preventieprogramma B-smart
aangeboden om kinderen bewuster en weerbaarder te maken om daarmee te voorkomen dat
kinderen genotmiddelen consumeren, daar misbruik van maken en verslaafd worden.

FADA – Onderzoek:
• Het nationaal problematisch drugs- en alcohol onderzoek heeft plaatsgevonden.
Jongerenloket (Departamento Asunto Social):
• Organiseren van voorlichtingsdagen naar cohort.
• Het voeren van zelfredzaamheid Matrix (ZRM) gesprekken en gezamenlijk opgestelde actieplannen.

Fact-team SPD:
• De wachttijd voor behandeling is kort.
• De drempel voor aanmelding en doorverwijzing voor (kosteloze)correcte/adequate behandeling is
laag.
• Het bieden van 24 uur ambulante spoedeisende hulp.
• Het vereenvoudigen van aanmelding door introductie van een tip lijn, waar ook derden een
aanmelding kunnen doen.
• Preventie.

MGZ-opleiding DVG:

•

Het aantal zorgprofessionals op Aruba die de opleiding tot verpleegkundige in de maatschappelijke
gezondheidszorg (op HBO-niveau) heeft behaald, is in de periode van september 2018 t/m
december 2020 met minimaal 20 gestegen.

JGZ automatisering DVG:

•

Zorgprofessionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg maken gebruik van een modern digitaal
medisch dossier, waarbij informatie effectief en doelmatig wordt opgeslagen, beheerd, opgehaald
en gecommuniceerd.

Massa Campagne SCP:
• Aanvang bewustwording campagne SCP.
• Ontwikkelen en lanceren van website SCP.
Centrum Opvoeding Jeugd en Gezin: Centro pa Hoben y Famia
• Opzetten Centrum voor informatie aan jongeren en ouders.
• Aanbod opvoedingsondersteuning.
• Jongeren programma’s ter bevordering van sociaal-emotioneel, persoonlijkheidsontwikkeling en
leiderschaps- vaardigheden onder de jongeren.

Collaborative Partnership:
• Ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met school als vindplaats.

Optimaliseren Jeugdafdeling KIA:

•

Invoeren behandeltraject t.b.v. jeugd gedetineerden dat behelst een detentieplan dat leidend is voor
hun optimale terugkeer in de maatschappij om recidivisme te mitigeren. Jeugdigen kunnen tot 21
jaar op de jeugdafdeling blijven.

Voor- en naschoolse opvang:
• De opgestelde opvoedvisie en het nieuw pedagogisch concept is kenbaar gemaakt aan de
groepsleidsters (Proyecto Educativo Pre-escolar : PEP).
• Bijscholing van het personeel voor de naschoolse opvang ter introductie van de opvoedvisie en
daaruit voortvloeiende Trainingen aan crecheleidsters (en aanschaf van benodigd materiaal) ter
introductie van een nieuw pedagogisch concept voor kinderopvang dat aansluit op de opvoedvisie.
• Digitale aanmeldingssysteem voor voorschoolse en aanmeldingssysteem onderwijs (PEP).
• Informatie- en voorlichting campagne ten behoeve van implementatie voorschoolse educatie beleid
(PEP).

Optimaliseren Zorgteams Onderwijs:

•

Deskundigheidsbevordering van de Zorgteams op scholen en op schoolbestuur niveau ten aanzien
van zorg voor kinderen in de school. (- Conscious discipline 1, - Teacher leaders maken samen het
verschil, - Kind in kracht Kindercoaching in het Onderwijs).

•

In kaart brengen van alle aangemelde casussen door scholen bij MDC en overige instellingen alsook
de wachttijd bij MDC te verminderen via implementatie van een digitaal registratiesysteem.
Gezamenlijke uitvoering met overige sectoren van het Collaborative Partnership proefproject.
Invoeren van het Brede schoolproject (‘community education’) als proefproject bij Dienst Publieke
Scholen.
‘Co – Creation Programme’ invoeren bij Dienst Publieke Scholen.
Updaten van (psychologische) test materialen en programma’s bij MDC.

•
•
•
•

Stichting Guia Mi:

•

Uitbreiding capaciteit van de afdeling gezinsvoogdij om de verwachte toename in nieuwe
minderjarigen (circa 180) onder een kinderbeschermingsmaatregel door wegwerken van
wachtlijsten bij partnerinstellingen.

Bureau Sostenemi:
• Uitbreiding van het bureau met drie maatschappelijke werkers om het geregistreerd toename
caseload op te vangen.

•

Wegwerken wachtlijst (circa 400) door het tijdelijk inzetten (8 maanden) van 6 maatschappelijke
werkers zodat de wachtlijst niet verder toeneemt.

Directie Voogdijraad:
• Functioneren op formatie.
• Wegwerken van de opgebouwde wachtlijsten en de nieuwe meldingen vanuit Bureau Sostenemi als
gevolg van het wegwerken van hun wachtlijst.
• Introductie en formalisatie van een pleeggezinnen-vergoeding om de problematiek rondom
plaatsing bij internaten te verhelpen.
• Aanschaffen en implementatie van een registratiesysteem.
• Deskundigheidsbevordering raadsonderzoekers.
Bureau Leerplicht:
• BOA (Bijzondere Ambtenaren Opleiding) -cursus voor de bevoegdheid van de
leerplichtambtenaren.
• Een geautomatiseerd registratiesysteem.

Orthopedagogisch Centrum:
• Verdubbelen van de residentiële opname capaciteit van 16 (8 meisjes en jongens) naar 32 (16
meisjes en 16 jongens) op de Meisjes- en Jongens Afdelingen (12-18 jaar).
• Uitbreiding van het aanbod Wennen aan Wonen (WAW) van 6 tot 10 cliënten jongeren tussen 17 en
21.

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad:
• Uitbreiden van personeel met een FTE maatschappelijke werker en een FTE psycholoog.
• Agogische medewerkers wordt bijgeschoold over begeleiding van mannen die zowel slachtoffers als
daders zijn.
• De tweede training richt zich op de inrichting werknemers die bijgeschoold worden over het
dynamiek huiselijk geweld en kind in geweld relaties.

Stevig Ouderschap WGK:
• Problemen bij opvoeden en opgroeien worden zo snel mogelijk gesignaleerd.
• Ouders uit risicogezinnen hebben toegang tot kwalitatief goede opvoedingsondersteuning, om de
opvoedingsvaardigheden te versterken en risicofactoren op kindermishandeling te beperken.
• Ouders uit risicogezinnen worden effectief doorverwezen naar andere instanties.
• Tienermoeders worden ondersteund tijdens en na de kraamperiode op het gebied van
(psychosociale) gezondheid, educatie, het sociale netwerk en financiën.
• Tienermoeders worden ondersteund in het benaderen en aanvragen van diensten bij andere
instanties.
• Het aantal nieuwe tienermoeders met een ongewenste en/of ongeplande zwangerschap
verminderd ieder jaar met minimaal 10%.
• Alle consultatiebureaus zijn voorzien van een ICT-infrastructuur waarbij gebruik wordt gemaakt
van een digitaal medisch cliënt (administratie)systeem.

Stichting Kinderhuis Imelda Hof:
• Het stimuleren van de ontwikkeling bij de kinderen middels creatieve therapie.
• Voorbereiden tieners voor re-integratie in de samenleving of terugplaatsing in het gezin.
• Via het programma ‘Social Emotional Learning’ (SEL) een groep adolescenten vaardigheden t.a.v.
onder meer veiligheid en zelfkennis, communicatie vaardigheden, empathie.

•

Trainingen gericht op ouders van cliënten om vaardigheden aan te leren en ondersteunen bij het
uitoefenen van methodes om gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. De kinderen ontvangen
ook vaardigheden om beter te communiceren met ouders en individuele in hun netwerk (Ouderkind training/SOVA training).

•

Trainingen gericht op ouders van cliënten om vaardigheden aan te leren en ondersteunen bij het
uitoefenen van methodes om gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. De kinderen ontvangen
ook vaardigheden om beter te communiceren met ouders en individuele in hun netwerk (intensieve
behandeling).

•
•

Aanbod logopedische- en psychologische hulpverlening aan het klantenbestand van SKI
Begeleiding aan ouders van cliënten over communicatie en omgaan met hun kinderen.

Training Signs of Safety:
• Training sessies over de toepassing van de methode van Signs of Safety is gevolgd door
stakeholders binnen de Arubaanse Child protection system.
Opvoed Commissie:
• Opvoeders binnen twee jaar door middel van een voorlichtingsprogramma zijn geïnformeerd over
de opvoedvisie van Aruba die onderbouwd wordt met zes pedagogische bouwstenen.
• Een uitgangspunt hierin is de gehandhaafde landelijk opvoedvisie en hieruit voortvloeiende
pedagogisch bouwstenen. De opvoedvisie is middels verschillende communicatiekanalen bekend
gemaakt.
Heart Centered Leadership Foundation:
• Het aanbieden van het programma ‘Sustainable Me’ aan een 40-tal (high risk) jongeren tussen de
leeftijd van 14 en 25.

Stichting Respaldo:
• Betere toegankelijkheid door verkorting van de wachtlijst en wachttijd.
• Verhogen basis leeftijdsgroep voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar 21 jaar (uitloop 25 jaar):
transitiebeleid neerzetten (van adolescentie naar volwassenheid.
• Verhogen expertise en behandeling vaardigheden binnen de groep zorgprofessionals.
• Kennis van problematiek bij doelgroep omhoog (effect: snellere hulpvraag bij psychiatrisch
probleem, dan wel verschuiving hulpvraag bij psychosociaal probleem)
• Kennis omhoog bij derden
• Stigma omlaag, toenemend maatschappelijk besef dat psychische problematiek onderdeel van het
leven kan zijn en iedereen kan overkomen.

Centraal Registratiesysteem high risk jongeren:
• Implementatie/ operationeel maken van het Centraal Registratiesysteem vangnet/thema High Risk
Groups.

Codigo di Proteccion Infantil y Hubenil: Codigo di Proteccion
• Implementatie en uitvoering van een safety code/veiligheidscode (meldcode) in de sectoren Sociaal,
Volksgezondheid, Justitie en Onderwijs met technische hulp van UNICEF en Augeo Foundation.

