
 

 
 
 

 
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 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 ‘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. Voor dit project in het bijzonder Sociaal Psychiatrische Dienst is Land Aruba op zoek naar 
kandidaten voor de volgende functie: 
 
 

Kinder- en jeugdpsycholoog 
De Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) biedt behandeling naar herstel voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening in combinatie met problemen op andere levensterreinen (woning, werk, 
financien, sociale relaties, vrijetijdsbesteding etc.) mogelijk in combinatie met verslavingsproblematiek. Er 
wordt gewerkt vanuit de visie herstel ondersteunende zorg. De behandeling vindt plaats in de directe 
omgeving van de cliënt, daar waar hij of zij het dagelijkse bestaan moet opbouwen.   
 
De functie 
Als kinder- en jeugdpsycholoog geef je begeleiding/ behandeling met name aan kinderen/jeugdigen met 
psychiatrische- alsmede verslavingsproblematiek. U geeft een indicatiestelling en bepaalt aan de hand 
hiervan de meest geschikte behandelingswijze/ therapievorm voor de cliënt.  Desnoods verwijst u de 
cliënt door naar andere instellingen. Tevens adviseert u het behandelteam vanuit het psychologische 
vakgebied ten aanzien van het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelingsplannen. U onderhoudt 
contact en werkt nauw samen met andere specialisten/ professionals. U rapporteert aan de hoofd van de 
SPD. 
 
Uw profiel 
U heeft een afgeronde WO opleiding bij voorkeur op het gebied van psychologie of psychotherapie. U 
heeft kennis van en affiniteit met psychiatrie en verslavingszorg. U heeft een probleemoplossend 
vermogen, u bent stressbestendig en proactief. Tevens heeft u een flexibele instelling, werkt goed in 
teamverband en u bent practisch ingesteld. Daarnaast beschikt u over uitstekende mondelinge en 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Papiamento, Nederlands, Spaans en Engels. 
 
De procedure 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via tel: (+297) 582-7002. U kunt uw 
sollicitatiebrief en CV vóór 19 maart 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 (zo niet, 
neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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