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E plan di maneho aki ta dirigi na e hendenan vulnerabel den nos comunidad pero 

tambe na tur e trahadornan cu ta yuda e hendenan aki pa haya nan caminda den 

bida!  

 

Actua cu integridad den interes general di e gruponan aki! Nos ta kere cu e nivel di 

nos cultura y nos civilisacion ta wordo midi den con nos ta trata, anda y mira esnan 

di mas vulnerabel den nos comunidad! 

 

Nos tey pa yudabo yuda bo mes! 
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INLEIDING  

 

Voor u ligt een meerjaren beleidsplan op sociaal terrein.  

Dit plan is geformuleerd op basis van de sociale analyse waarin de Directie Sociale Zaken (DSZ) een 

uitvoerige analyse van de aanwezige sociale data op Aruba tussen oktober 2016 tot en met februari 2017 

heeft uitgevoerd en hierover uitvoerig heeft gerapporteerd. Dit treft u in hoofdstuk 1 aan en behelst de 

eerste fase van het PDCA- cyclus van beleidsontwikkeling, namelijk het ‘Plan’ gedeelte. Deze analyse1 is 

op aanvraag bij de DSZ verkrijgbaar. 

 

In hoofdstuk twee wordt het landelijk kader van de coalitie van de regerende politieke partijen, MEP. 

POR en RED beschreven. Belangrijk is hierbij op te merken dat er een koppeling wordt gemaakt met de 

 ‘ Sustainable Developmental  Goals’  van de Verende Naties, die begin 2018 uit zal monden in een 

nationaal plan voor Aruba. 

 

Op basis van deze analyse zijn een aantal prioriteiten en aandachtspunten geformuleerd, die aandacht 

behoeven. Dit vormt nog steeds de eerste fase van de PDCA- cyclus, de  ‘Plan fase. Op basis van deze 

aandachtspunten zijn een aantal sociale speerpunten of lange termijn doelen  benoemd, zijn de meest 

kwetsbare doelgroepen geïdentificeerd en is op basis van twee praktijkgerichte modellen- de ‘ life cycle 

approach’ 2 en de ketenaanpak model van samenwerking met andere diensten en instellingen- een 

output gerichte lange termijn plan voor drie jaar geformuleerd. Wij kiezen hierin expliciet voor de meest 

kwetsbare groepen in de Arubaanse samenleving en maken hierdoor een bewuste keuze waarop we ons 

gaan focussen in de komende jaren. 

Wij hopen hierin breed samen te werken en concrete resultaten te behalen teneinde een echte kwaliteitsslag 

voor de meest kwetsbare in onze samenleving te maken. Voor de Arubaanse regering en voor ons vormt  

het welslagen van deze ontwikkelagenda een echte uitdaging!  

 

Het bevorderen en verder uitbouwen van de gemeenschapszin en burgerparticipatie door een 

gebiedsgerichte aanpak is een van de beleidsspeerpunten van het huidige regeringsprogramma. Het 

streven is - onder meer - het beter benutten van de bestaande en onvoldoende gebruikte krachten van 

individuen, instituten, particuliere initiatieven en maatschappelijke groeperingen om (nieuwe) duurzame 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de kwetsbare doelgroepen te creëren.  

Dit betekent werken op basis van aanwezige krachten of potentieel en minder op basis van wat 

problematisch is of ontbreekt.3 

 

Drs. G.P. Hernandez 

Directeur Directie Sociale Zaken 

15 november 2017 

                                                           
1Social Analysis, Directie Sociale Zaken, Oranjestad, februari 2017 
2Social Justice: ‘ Transforming lives’,  One year on,Social Justice Division, United Kingdom,  2013 
3Verwijst bijvoorbeeld naar de “Asset-Based Community Development” (ABCD) begrip.  
Zie: De Paul University. Asset-Based Development Institute. Beschikbaar op https://resources.depaul.edu/abcd-
institute/Pages/default.aspx 
 Davelaar. M. et al. (Wijken voor Bewoners: Asset-Based Community Development in Nederland. Beschikbaar op:  
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/abcdrapport.pdf 
 

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/abcdrapport.pdf
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HOOFDSTUK 1: SOCIALE ANALYSE: MAATSCHAPPELIJKE TRENDS EN 

ONTWIKKELINGEN OP SOCIAAL TERREIN 

Op basis van de sociale analyse van de Directie Sociale Zaken4 komen we tot de volgende prioritieten en 

constateringen op sociaal terrein ‘what is the problem or opportunity?’.  Dit volgens de eerste fase van de 

PDCA- beleidscyclus, het ‘plan’ gedeelte. 

 

Een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen. 

Economische groei 

Aruba maakte in de negentig jaren een opmerkelijk, sterk economische groei door, ondanks diverse 

mondiale en landelijke economische en financiële crisissituaties en uitdagingen rondom de eeuwwisseling 

en wist een algemene groeitrendvast te houden. Aruba heeft één van de hoogste bruto nationaal product 

per hoofd in de regio. Immigratie speelde een doorslaggevende rol in de economische veranderingen in 

de negentig jaren, die uitmondde dat in 2010 vier van de tien (43%) van de actieve werkbevolking op 

Aruba niet oorspronkelijk van Aruba afkomstig is. 

 

Inkomensongelijkheid 

Deze economische groei leidde echter niet automatisch tot echte verbeteringen in de economische en 

algemene leefsituatie van de Arubaanse bevolking. Er zijn aanwijzingen dat de sociale ongelijkheid zelfs 

is toegenomen. Als we kijken naar de inkomensverdeling zien we een negatieve ontwikkeling in de scores 

op de Gini- coëfficiënt van 0.40 - 0.41 tussen 1999 en 2006 naar 0.44 in 2010, waardoor Aruba als één van 

de hoogste op deze Gini- coëfficiënt scoort. Ook zien we dat het inkomensverschil tussen de hoogste en 

laagste inkomenscategorie vergeleken met 1993 praktisch ongewijzigd is gebleven. Dit betekent dat de 

werkende bevolking onvoldoende heeft geprofiteerd van de gunstige arbeidsmarkt gedurende de 

negentig jaren waardoor deze ook niet van de economische opleving kon profiteren. Meer sociale 

ongelijkheid en grote inkomensongelijkheid leiden tot meer maatschappelijke onrust en instabiliteit in de 

maatschappij. 

 

Armoede op Aruba 

Gebaseerd op de Census data uit 2010 was één op de vijf huishoudens op Aruba ‘arm’ als we de relatieve 

armoede grens van 60% van het mediaan inkomen als richtlijn hanteren. Als we uitgaan van de grens van 

70% van het gestandaardiseerde huishoudinkomen dan heeft 27% of 9.460 gezinnen een inkomen lager 

dan het mediaan inkomen in 2010 (Afls 3.300,00). Uit het welzijnsonderzoek in Aruba in 2009 gaf een 

                                                           
4Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS4oXvn77XAhXIPCYKHR_kADQQjRwIBw&url=http://pciconsulting.org/rbe-datasst.html&psig=AOvVaw35__2pMMi7ppz9f1vVy2fW&ust=1510755207405110
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meerderheid (54%) van de ondervraagden aan dat de sociale verschillen noch aanvaardbaar noch 

rechtvaardig zijn. Opgemerkt kan worden dat waargenomen en werkelijke ongelijkheid leidt tot minder 

participatie en tot een verminderd gevoel van welzijn en tevredenheid onder de bevolking. Opvallend is 

echter ook dat er nog steeds niet een officiële armoedegrens door land Aruba is bepaald waardoor de 

discussie hierover wordt vermeden. 

 

Toerisme als economisch pilaar 

Toerisme en aanverwante bedrijven zijn in de betrokken periode de belangrijkste pijlers van de economie 

van Aruba geweest. Tot zekere hoogte was haar bijdrage aan het BBP (Bruto Binnenlands Product) na de 

sluiting van de Valero raffinaderij circa 90 procent en de directe bijdrage aan de werkgelegenheid werd 

vastgesteld op ongeveer een derde deel in het jaar 2014. Hierdoor scoorde Aruba met deze industrie 

nummer één op wereld niveau. 

 

De impact van toerisme op inkomensongelijkheid 

De toeristische sector en de horeca industrie zijn behoorlijk arbeidsintensief en uitbreiding van deze 

sectoren leidde in de afgelopen decennia tot een import van veel migranten om aan de hoge vraag aan 

laaggeschoold werk te voldoen. Hierdoor draaide de economie m.n. rondom lage lonen. Drie op de tien 

werknemers in de hotel- en horeca industrie ontvingen een bruto maandinkomen van Afl. 1.550 of minder, 

een meerderheid (58,3%) ontving bruto minder dan Afl. 2.000 per maand, en circa 80 procent had een 

bruto maandinkomen van Afl. 3.000 of minder, volgens de Census data van 2010. Vergelijkbare resultaten 

werden verkregen voor de handel- en bouwsectoren. 

Op basis van de bovengenoemde gegevens willen we erop wijzen- dat als de situatie ongewijzigd blijft - 

verdere verbeteringen in de sociale ontwikkeling in termen van het verkleinen van de 

inkomensongelijkheid binnen de huidige macro-economische structuur op Aruba, in het beste geval een 

grote uitdaging zal zijn. Zoals eerder vermeld, is de economische ongelijkheid- op basis van de beschikbare 

gegevens- in de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd. Vandaar de behoefte op Aruba voor een geplande 

ontwikkelingsgerichte aanpak om degenen die zich op Aruba in crisis verkeren, te helpen om hun 

economische en sociale omstandigheden te verbeteren. 

 

Demografische ontwikkeling op Aruba 

De demografische veranderingen in Aruba, zoals enerzijds het verouderingsproces van de Arubaanse 

bevolking en immigratie en anderzijds veranderende normen, waarden en wetgeving, hebben een 

aanzienlijke impact gehad op de lokale familiestructuren. Het aantal nucleaire huishoudens daalde van 

71% in 2010 in 1981 naar circa 47% in 2010, terwijl de samengestelde huishoudens in dezelfde periode van 

2,5 procent naar 17 procent steeg. Ook het aantal eenpersoons huishoudens groeide tussen 1981 en 2010 

met 61 procent en vormde 10 procent van het totaal aantal huishoudens. Het aandeel van de uitgebreide 

gezinshuishoudens varieerde tussen de 14,5 procent en 18,1 procent over de betreffende periode. 

 

Gezinstype 

Tegelijkertijd veranderde de grootte en type gezinnen. Een op de tien gezinnen (10%)had een vrouw als 

hoofd met kinderen van alle leeftijden, terwijl dit voor hun mannelijke tegenhangers 1,2% bedroeg. 

Ongeveer een op de zes (17%) nucleaire gezinnen bestond uit eenoudergezinnen met afhankelijke 

kinderen (<18 jaar). Opmerkelijk is dat alleenstaande ouders het vaak met minder inkomen moeten 

rondkomen. Zo verdienden 42% van de alleenstaande moeders en 25% van de alleenstaande vaders 

maandelijks dan Afl 2000. Van alle moeders geboren op Aruba had in 2010 circa 38,6% eenoudergezin. Dit 

percentage was voor de migranten moeders 26,5%. Bijna 46% van de alleenstaande moeders waren nooit 

getrouwd en vier in tien was gescheiden. 

Echtscheidingen 
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Het aantal gescheiden mensen (alle leeftijden) onder de totale populatie verzesvoudigde tussen 1972 

(1,6%) en 2010 (9,6%), terwijl het percentage getrouwde mensen tussen de 31,9 % (in 1972) en 37,7% (in 

1991) fluctueerde. De groeiende trend in het aantal echtscheidingen blijkt ook uit het echtscheidingsgraad 

(CDR), of het totaal aantal geregistreerde echtscheidingen per duizend inwoners in een bepaald jaar. Het 

echtscheidingsgraad van Aruba van 4,5 in 2013 kan worden gezien als het op één na hoogste 

gerapporteerde score op wereldniveau in dat jaar. 

 

Familiestructuren 

De meest opvallende veranderingen in de familiestructuren zijn een toename in het aantal 

echtscheidingen, meer eenpersoonshuishoudens en een aanzienlijke toename in het aantal samengestelde 

huishoudens. Dit impliceert een aanzienlijke druk op de (betaalbare) woningmarkt. Verder kan uit het 

bovenstaande geconcludeerd worden dat de familiestructuur in toenemende ondersteuning behoeft om 

zijn functionaliteit naar individuele leden toe te vervullen, vooral diegenen die kwetsbaar en zwak zijn. 

 

Onderwijs 

Bovendien blijkt - op basis van beschikbare indicatoren – dat de output van het onderwijs op verschillende 

aspecten ondermaats blijft. Ondanks de volledige school participatie van leerlingen aan zowel het primair 

als het secundair onderwijs en ondanks een zeer laag analfabetisme hebben vier op de tien (42%) jongeren 

tussen de 15 en 24 jaar geen middelbare schoolopleiding in 2010 genoten. Verder heeft slechts 12 % van de 

populatie in 2010, waarvan slechts 36% (96)in Aruba was geboren, een bacheloropleidingsniveau of hoger. 

 

Rendement studie 

De overgrote meerderheid van de studenten gaan in het buitenland studeren en gaan m.n. met een 

studielening in Nederland studeren (87% in 2014). Hiervan staakte in 2006 24% voortijdig met hun studie 

en in 2013 was dit aantal 10% (in totaal 1.878 studenten). Studenten hebben hun studies voortijdig 

gesneden, waardoor er ernstig verspilling van geld en potentieel is. Van degene die afstudeerde keerde in 

200634% (N=137) terug en in 2007 was dit 21%(N = 115). Deze ontwikkelingen verklaren het fenomeen dat 

Aruba over de tijd heen steeds geconfronteerd werd met een beperkt aantal lokale professionals met een 

hogeschool diploma enerzijds en anderzijds met een voortdurende ‘braindrain’ van de lokale bevolking. 

 

Zittenblijven 

Ook is er aanzienlijke verspilling in zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs aanwezig 

door het zittenblijven. Het zittenblijven op Aruba is aanzienlijk hoger dan op verschillende eilandenin het 

Caribisch gebied en vele malen hoger dan in meer ontwikkelde landen, zoals België, Denemarken, Finland 

en Duitsland. Het vele zittenblijven in zowel het basis- als in het secundair onderwijs wijzen op verspilling 

van talent en wijzen op symptomatische problemen in het onderwijssysteem. Mogelijke oorzaken van 

problemen in het onderwijs zijn factoren, zoals de kwaliteit van het lesgeven, de kwaliteit van het 

curriculum, de mate van culturele geschiktheid van het onderwijs en de mate waarin dit onderwijs aan de 

omgeving is aangepast. Ten slotte wijst data van het World Education Indicators Programma (WEI) erop, 

dat voor elk jaar dat het opleidingsniveau van volwassenen verhoogd wordt door betere efficiëntie en 

output in het onderwijssysteem,er een stijging van 3,7% in de lange termijn economische groei plaatsvindt. 

Werkeloosheid op Aruba 

Het werkloosheidspercentage is geleidelijk van 0,6 procent in 1991 tot 10,6 procent in 2010 gestegen en 

daalde weer tot 7,5 procent in 2014. In het bijzonder de werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en 24 

jaar was onevenredig hoger dan die onder de populatie van 25 jaar en ouder en de gemiddelde 

werkloosheid (13,1%) in de wereld en die in Latijns- Amerika en het Caribische gebied (15,1%) in datzelfde 

jaar. Op basis van respectievelijk bevolking- en huisvestingscensus data steeg de werkeloosheid van 16,3 

procent in 2000 naar 28,9 procent in 2010. Volgens Arbeidsonderzoeken is de werkeloosheid in 2011 

gedaald tot 23,5 procent en was er in 2014 een dalende trend naar 22,8 procent en 18,2 procent in 2015. 
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Echter het aantal economisch inactieve jongeren in deze leeftijdscategorie steeg met een circa 582 jongeren, 

dat impliceert dat (waarschijnlijk) een groter aantal jonge mensen niet actief naar werk (meer) zochten. Dit 

probleem moet zeker worden aangepakt. Als een dergelijke trend wordt bevestigd, dienen er 

onmiddellijke interventies plaats te vinden, die een geïntegreerde en gecoördineerde strategie vragen. 

Beperkte toegang tot de arbeidsmarkt kan leiden tot een gebrek aan perspectieven, en uiteindelijk 

maatschappelijk marginaliseren. 

 

Het arbeidsmigratiebeleid 

Ondanks de relatief hoge werkloosheid gedurende deze eeuw zowel onder de algemene bevolking als 

onder de jeugd (<25 jaar), werd er slechts één jaar een netto migratie geregistreerd, namelijk in het jaar 

2010. Aangezien het leeuwendeel van de nieuwe banen, die in de afgelopen decennia zijn gecreëerd laag 

gekwalificeerde banen waren, die ingevuld werden met voornamelijk migranten met lage kwalificaties, is 

de vraag aan de orde of er niet een meer restrictief beleid op arbeidsmigratie hieromtrent gevoerd kan worden. 

Ook het actief bevorderen dat de jongeren doorstromen op deze banen op de arbeidsmarkt is nodig en 

noodzakelijk zodat zij zich meer met de samenleving verbonden voelen.  

 

Misdaad en delinquentie 

Zoals eerder vermeld is er een verbinding tussen jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting mechanismen 

aangetoond. Misdaad en openbare veiligheid zijn belangrijke issues in een gemeenschap. In dit licht 

vindt een vrij grote groep van de bevolking (+ 43%) (uit een representatieve steekproef van volwassenen 

18 jaar en ouder) dat zij in 2009 niet afdoende tegen misdaad beschermd worden5. Bovendien geloofde 

bijna de helft van de ondervraagden dat zij waarschijnlijk binnen 1 jaar van het onderzoek slachtoffers 

van inbraak of bestolen zullen worden. Vier op de tien geloofden dat ze bestolen zullen worden en een 

derde had angst overvallen of beroofd te worden. 

 

Criminaliteitscijfers 

De vrees voor misdaad is vaak de weerspiegeling van de prevalentie van daadwerkelijke misdaden in een 

samenleving. In 2014 werden er 702.2 gewelddadige geweldsdelicten per 100.000 personen op Aruba 

geregistreerd. Het aantal auto diefstallen in Aruba over 2013, namelijk absoluut 1.220,7 per 100.000 

inwoners was (een van) de hoogste wereldwijd. Ook het aantal gerapporteerde inbraakgevallen in het jaar 

2013, te weten 837,5 per 100.000 inwoners, was relatief hoog in vergelijking met de gerapporteerde cijfers 

in de OECD- landen in die periode. Tegen deze achtergrond pleiten we voor de opneming van de openbare 

veiligheid als een belangrijk onderdeel voor de sociale ontwikkeling van de Arubaanse gemeenschap. Dit 

moet worden bereikt in een samenwerkingsrelatie tussen gemeenschapsleden, organisaties, de politie en 

andere relevante instanties. 

 

De doelgroep met een beperking 

Als het gaat om andere kwetsbare groepen in de samenleving kunnen we vaststellen dat de veroudering 

van de bevolking een bepalende factor is in het aantal personen met een beperking, aangezien de kans op 

beperkingen toeneemt met het toenemen van de leeftijd (75 jaar en ouder). Er moet echter als kanttekening 

worden meegegeven dat veroudering niet noodzakelijkerwijze gelijk staat met beperking. Zo weten we 

dat de belangrijkste oorzaken van een fysieke of mentale beperking op Aruba in 2010 aangeboren waren 

(aangeboren of erfelijk) en/of gerelateerd waren met ongevallen. Deze factoren waren verantwoordelijk 

voor zes op de 10 genoemde beperkingen. Een hoge leeftijd was in 27,6%de oorzaak en het hebben van 

een ziekte was circa 11,6 %. Op basis van de Census data in 2010 gaf 6,1%(N = 6.954) van de lokale 

bevolking te kennen een of meer beperkingen hebben. Visuele beperking was de meest voorkomende 

invaliditeit (N = 3,105), gevolgd door moeilijkheden met lopen (N = 2,928), cognitieve stoornis/geheugen 

                                                           
5Bron: AWS-2009 data 
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(N = 1.446), problemen met communicatie (N = 1.067) en moeilijkheden met aankleden (N = 1.048). 

Levensstijl bleek een van de meest belangrijke oorzaak te zijn. Zoals eerder vermeld heeft de sterftecijfers 

op Aruba ten gevolge van chronische ziekten in het jaar 2000 (+ 60%) de verwachting van 40 procent voor 

de OECD in het jaar 2020 al meer dan de helft gepasseerd. Het effect in de toename van mensen met een 

beperking op de maatschappij in het algemeen en op het informele netwerk moet niet onderschat worden. 

Volgens de AWS-2009 data meldde één op de vijf volwassenen de zorg te hebben voor een oudere of 

gehandicapte persoon. Tijdige en adequate aanpassing van de fysieke en sociale infrastructuren om aan 

de groeiende behoeften van deze doelgroep en hun zorgverleners tegemoet te komen wordt derhalve als 

een prioriteit beschouwd om zelfvertrouwen te bevorderen en sociale uitsluiting te voorkomen. 

 

Het gezicht van Sociale Zaken 

In dit verband willen we opmerken dat de klantenkring van het ministerie van Sociale Zaken bestaat uit 

mensen in crisis en mensen op een bestaansminimum. Eigenlijk is het gezicht van Sociale Zaken de 

vrouwelijke alleenstaande moeder met afhankelijke kinderen met geen of laag inkomen. Ongeveer twee 

op drie ontvangers van het gezinsuitkering/normatieve uitkering was eind 2015 een vrouw. 

 

De helft van de bevolking, die een gezinsuitkering ontvangt, bestond uit éénouder (meestal vrouwelijke) 

huishouden met kinderen. 45% bestond uit eenpersoonshuishoudens. De groep van koppels met kinderen 

bestond uit slechts vier procent. Het aantal afhankelijke personen onder de leeftijd van 18 was 1.448 per 

december 2015. De meerderheid van de afhankelijke personen (71%) was jonger dan 12 jaar. Ook 

opmerkelijk is het feit dat meer dan eenderde (35%) van het aantal huishoudens, die in 2016 een 

gezinsuitkering ontvingen nooit een baan eerder hebben gehad. Meer dan de helft (54,4%) van de 

geregistreerde bijstandsontvangers in de leeftijdsgroep van 17 tot 24 jaar had in 2016 geen eerdere 

werkervaring. Vier op tien van de klanten van "Seccion Guia Social" (social work services / case work) in 

2015 waren alleenstaande ouders, vooral vrouwen. 

 

Ongeveer 40% van deze doelgroep had geen gepaste sociale woning en kon niet aan de meest essentiële 

basisbehoeften voldoen. 8 van de 10 cliënten had een jaarinkomen van minder dan 30.000 Arubaanse 

florins. Bovendien had 53% een inkomen lager dan 15.000 Arubaanse florins. In werkelijkheid had 25% 

(circa een kwart) van de cliënten van het maatschappelijk werk uitsluitend ene bijstandsuitkering. 

Tegen deze achtergrond wordt door DSZ aandacht besteed aan een ontwikkelingsgerichte benadering 

waarbij het uitgangspunt van zelfvoorziening wordt bepleit. Uitgaande van de vastgestelde sterktes en 

zwaktes of (gebrek aan) capaciteiten en motivatie van deelnemers worden op maat sociale programma’s 

en interventies ontwikkeld binnen de landelijke kaders, de speerpunten van DSZ en in samenwerking met 

andere directies, ministeries en relevante partners. Hierbij wordt nadruk gelegd op de monitoring van de 

stapsgewijze verbeteringen in de persoonlijke en sociale omstandigheden van de doelgroepen. Het 

vertrekpunt is hierbij nadrukkelijk de gerichte ondersteuning aan de familie bij de uitvoering van haar 

taken aan de individuele leden, vooral aan de afhankelijke, kwetsbare en zwakke personen. Dit met het 

doel de integratie van deze familieleden in de directe gemeenschap en de samenleving als geheel. 
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HOOFDSTUK 2: HET LANDELIJK KADER ARUBA 
 

 
‘Pa e ser humano wordo poni central, mester pone atencion na e problemanan social den nos 
comunidad cu ta ser ocasiona pa varios factor. Esnan mas serio ta problemanan financiero, problema 
di drogadiccion y problemanan den famia. E gobernacion pa e periodo 2017-2021 lo enfrenta e 
problemanan social hunto cu expertonan, efectivamente y den un fase trempan, dunando mas 
atencion na problemanan den famia, pa asina nos por brinda nos hobennan’. 

 
Op basis van het “ programa di gobernacion entre partido politiconan:  MEP, Por en Red: “ Huntu pa 

Aruba”, november 2017 worden de volgende sociale doelen en doelgroepen benoemd. 

4. ASUNTONAN SOCIAL 

Ta reconoce cu asuntonan social ta un tereno di maneho publico hopi amplio y compleho, mirando cu e 
ta interconecta cu diferente otro tereno di maneho publico, manera enseñansa, labor y husticia. E aspecto 
fundamental di e interconexion aki ta cu problemanan den comunidad cu ta regarda e diferente 
terenonan di maneho (y pues diferente departamento gubernamental) ta influencia y reforsa otro 
mutuamente. 
 
Den mayoria di caso problemanan social nan origen ta den e famia. P’esey den nos vision lo enfoca y 
fortifica e nucleo familiar: 
• Mobilisa y coordina e esfuerso di organisacionnan social/religioso pa promove y fortalece e nucleo  
familiar como pilar di nos comunidad. 
• Propaga e nucleo familiar como instituto mas adecua pa promove norma y balor positivo den nos  
comunidad. 
 
Establece coherencia y responsabilidad social den nos comunidad: 
• Drecha infrastructura fisico di nos centronan di barionan y inverti mas den facilidad di deporte y  
recreo. 
• Organisa centro di bario pa nan bira centro di informacion y formacion. 
• Promove participacion di boluntarionan. 
• Traha activamente riba programa cultural pa propaga norma y balor positivo den nos comunidad. 
 
Puntonan di accion pa resolve problemanan social en general: 

• Mester percura pa esnan cu ta cobra onderstand (“bijstandtrekkers”) y cu tin capacidad patraha, subi  
mercado laboral, atrabes di programanan special den cual lo duna e sosten y guia necesario. 
• Lo brinda asistencia na esnan mas vulnerabel den nos comunidad, specialmente e mama of tata  
   soltero, por yega na su propio cas via di FCCA. 
• Lo institui un ekipo di trahado social, cu ta mas riba “field” pa por evalua realmente ken tin mester di  
asistencia social y den caso cu nan tin mester, nan por wordo yuda inmediatamente. 
• Lo reforsa “Bureau Familiezaken” na Departamento di Asuntonan Social, pa asina traha riba maneho  
con pa fortifica e nucleo familiar. 
• Lo regula e funcionamento di e lugarnan di cuido infantil (crèche) y facilita creacion di lugarnan  
adicional den cada bario pa “kinderopvang” y “naschoolse opvang” den  cooperacion cu  
Departamento di Enseñansa y e scolnan den cada bario. E proyecto Traimerdia tambe lo ser amplia. 
• Lo conscientisa esnan vulnerabel den nos comunidad di nan derechonan riba sosten social  
   y posibilidadnan di guia social. 
• Lo introduci un ley pa reorganisa debe personal (“Landsverordening voorkoming onnodige  
insolventies”) pa garantisa un nivel di bida y preveni problema social. 
 
 
 
Punto di accion pa un miho futuro pa nos hobennan: 
• Lo introduci un Defensor di Mucha (“Kinderombudsman”) pa sigura implementacion di tratadonan  
di derechonan di mucha. Banda di esaki lo reforsa y duna atencion na Voogdijraad pa e por eherce  
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su funcion na un forma mas efectivo, unda e tarea principal ta pa sigura e bienestar di e mucha. 
• Aumenta conscientisacion bou di nos hobennan di e consecuencianan di embaraso hubenil. 
• Den enseñansa lo crea mas posibilidad pa estudio y/of curso cu ta di acuerdo cu e demanda riba  
nos mercado laboral. Lo introduci posibilidad pa studia part-time y lo promove sistema di estudio  
online. 
• Nos lo atende cu e problema di “drop-outs”, door di percura cu tur hoben por logra caba un estudio y 

introduci un programa di educacion of cursonan pa e hobennan aki. Entre otro, amplia programa 
actual di Formacion Social, pero mara na un trayecto cu mester garantisa empleo of cu e hoben ta 
termina un estudio riba su nivel. 

• Amplia y profesionalisa Orthopedagogisch Centrum pa atende adecuadamente cu hobennan cu  
problemanan social y di conducta. 
• Crea mas posibilidad di recreacion sano pa hobennan, manera entre otro deporte, arte y musica. 
• Crea mas oportunidad di empleo of negoshi pa nos hobennan. 
• Mehora e proceso di duna informacion na nos hobennan prome cu scoge e rumbo di estudio,  
tumando na cuenta e posibilidadnan di trabao na Aruba. 
• Crea mecanismonan pa por alivia e peso di fiansa di estudio. 
• Implementa mas incentivo pa laga nos profesionalnan bolbe bek Aruba. 
 
Puntonan di accion pa asuntonan cu ta regarda derecho y interes di hendemuher: 

• Introduci un plataforma pa combati discriminacion di hende muher. 
• Introduci un protocol entre instancianan concerni con pa actua den caso di abuso fisico y sexual di  
hende muher y pa brinda mihor proteccion na hende muher y sosten na e victima y su famia. 
• Introduci un programa pa conscientisa nos comunidad cu e tipo di abusonan aki no ta  aceptabel y  
ta wordo castiga severamente; tambe si esaki sosode den matrimonio. 
• Evalua leynan existente pa introduci castigo mas severo den caso di abusonan fisico y sexual contra  
hende muher. 
 
Puntonan di accion tocante problema di mayornan soltero y di famia: 

• Atrabes di trabou social den bario y centronan di bario lo yega mas cerca di famianan y  
problemanan di famia. E trahador social tanto na scol como den bario, lo ta e promenan pas eñala  
problema social y tuma accion mas trempan pa preveni cu e problema ta escala. 
• Percura pa e mama of tata soltero tin sosten y guia pa lanta su yiu: cuido despues di scol pa yiu,  
cursonan con por ta un miho mayor, cursonan di recapacitacion pa e mayor por  progresa, guia  
financiero pa famia pa entre otro siña e famia con pa biba dentro di su presupuesto. 
 
Puntonan di accion pa problemanan di esnan cu limitacion fisico y/of mental: 

• Crea mas facilidad pa cuido y desaroyo di esnan cu limitacion fisico y/of mental y apoya centronan di  
rehabilitacion cu cuido profesional. 
• Introduci legislacion riba inclusion di personanan cu limitacion fisico y/of mental, pa garantisa cu ta  
elimina discriminacion den enseñansa, den cuido y na pia di trabao contra esnan cu limitacion fisico  
y/of mental cu e meta pa crea mas oportunidad pa estudio y pa  trabao. 
• Reevalua sosten financiero y profesional na famianan cu ta cuida un familiar cu limitacion fisico y/of  
mental y crea mas vivienda adapta pa e grupo aki. 
• Adapta edificionan publico pa esnan cu limitacion fisico. 
• Lo implementa e tratado di derecho pa personanan cu limitacion (“VN Verdrag voor  personen met  
een functiebeperking”) garantisando e derechonan di e personanan aki. 
 
Atencion pa e problemanan di nos pensionadonan y adultonan mayor: 
• Haci mas uzo di experticio y conseho di pensionadonan den directiva di fundacionnan y stimula nan  
participacion laboral. 
• Percura pa un cuido digno pa nos grandinan den casnan di cuido y pa esnan cu a keda biba na cas. Lo 

amplia e casnan di cuido, reevalua e maneho di subsidio y introduci posibilidad pa cera contractnan di 
servicio cu casnan di cuido priva y introduci posibilidad di duna subsidio pa cuido na cas. 

• Institui un comision pa supervisa tur e lugarnan cu ta brinda cuido na nos grandinan. E mesun  
comision aki lo atende cu casonan di abuso di nos grandinan; tambe na hospital. 
• Institui un Conseho di Adultonan Mayor (“Ouderenraad”), cu ta conseha gobierno riba turtema  
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relaciona cu e problemanan y e bienestar di nos grandinan. 
• Institui un comision pa studia e posibilidadnan di reduci e edad di pensioen, sea te na 62aña of si ta  
introduci flexibilidad den e sistema di pensioen di AOV pa duna e ciudadano cu tin por lo menos 60  
aña di edad e opcion di por baha cu pensioen si e ta desea esey, prome cu e cumpli 65 aña. E lo cobra  
un pensioen un poco reduci of e por traha part time te cu 65 aña, cobrando un pensioen un poco  
reduci banda di su salario (“deeltijdpensioen”) sin paga impuesto riba su pensioen di biehes. 
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HOOFDSTUK 3. VISIEKAART DIRECTIE SOCIALE ZAKEN 2017-2020 

Wat is onze missie en wat is onze visie op doelen, organisatie en kernwaarden? 

Missie 

DAS:  NOS TA YUDA BO YUDA BO MES PA ASINA BO DESAROYA Y SIGUI CRECE!  

Wij ondersteunen Arubaanse burgers in hun zelfredzaamheid en tot een actief maatschappelijke participatie opdat 

hun kwaliteit van leven toeneemt en een sterker Aruba wordt bevorderd. Kwaliteit wordt gedefinieerd vanuit het 

perspectief van de burger.  

- Hierbij signaleren, ondersteunen en versterken we de sociale positie en welzijn van kwetsbare burgers, gezinnen en 

specifieke risicogroepen in de Arubaanse samenleving.  

- We versterken het probleemoplossend vermogen van kwetsbare burgers middels preventief beleid, vraaggerichte en 

buurtgerichte oplossingen; 

- Op deze wijze voorzien wij in maatschappelijke noden en voorkomen we maatschappelijke dreigingen. 

 

Visie op doelen. Welke doelen willen wij realiseren? 

Ons werk vindt plaats in een veilige en stimulerende omgeving. Onze regels en normen en waarden zijn 

helder! 

We ondersteunen en versterken de positie van klanten door op maat gemaakte maatregelen en 

oplossingen aan te bieden gericht op duurzaamheid, partnerschap, participatie en zelf zelfredzaamheid 

(zelf ontwikkeling).  

Wij weten wie onze klanten zijn door onderzoek en kunnen op maat gemaakte maatregelen treffen en de 

ontwikkeling van deze klant monitoren. 

 

Wat vraagt het realiseren van deze doelen van ons? 

Wij passen onze kennis over ontwikkelingen in ons vakgebied, werkveld en samenleving toe in het 

werk. 

Wij onderhouden actief onze kennis en kunde over ontwikkelingen rondom gezinnen, burgers en de 

civil society.  

Wij kennen de leefwereld van onze klanten en weten wat hen beweegt. 

Wij betrekken onze omgeving en het werkveld actief bij de inhoud en uitvoering van ons werk. 

Wij werken op professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze.  

Wij werken ontwikkelingsgericht, participatorisch, vraaggericht en oplossingsgericht. 

 

Visie op organisatie. Hoe ziet onze organisatie eruit? 

Onze organisatie is een lerende organisatie. Leren staat centraal. De organisatie is gericht op 

onderzoeken en op basis hiervan handelen en verbeteren van onze core business.  

Onze organisatie biedt medewerkers ruimte om hun eigen verantwoordelijkheden in te vullen. 

Onze organisatie heeft korte lijnen waardoor wij elkaar snel weten te vinden. 

Onze organisatie ontwikkelt zich op basis van de inbreng van medewerkers en andere betrokkenen. 

Onze organisatie werkt op alle niveaus samen met haar omgeving, zoals ministeries, werkveld (DPL, 

DAO, etc): kortom het  werkveld. 
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Wij kennen onze partners en werken daar nauw mee om onze dienstverlening te verbeteren.  

 

Wat vraagt werken in deze organisatie van ons? 

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze ontwikkeling en benutten hierbij faciliteiten die Sociale 

Zaken ons biedt. 

Wij reflecteren met elkaar op de vraag hoe en in hoeverre wij onze professionele ruimte benutten. 

Wij werken in doelgerichte overlegstructuren samen met collega’s, partners en het werkveld. 

Wij nemen initiatief, delen onze ideeën en vragen anderen naar die van hen. 

Wij onderhouden onze netwerken. 

 

Visie op Kernwaarden 

Maatschappelijk bewuste ambtenaren zijn. Wat betekent dit? 

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk terrein. Dat betekent dat wij  de 

wetten kennen en dragen de naleving van deze wetten uit, in ons denken en in ons handelen. 

Wij zorgen dat andere relevante partners (klanten, overheid en andere actoren) dit zoveel mogelijk 

uitdragen en naleven. 

Elke ambtenaar is bewust van zijn rechten en plichten op dit terrein en draagt hieraan actief bij. 

 

Samenwerking. Wat vraagt deze kernwaarde van ons? 

Wij helpen elkaar zoveel mogelijk om de klant optimaal te bedienen en te ondersteunen.  

Wij delen onze kennis en kunde met elkaar. 

Wij zoeken elkaar op om een adequate oplossing te vinden voor de cliënt.  

 

Klantgericht en service minded!Wat vraagt deze kernwaarde van ons? 

Wij zijn gericht op een zo optimaal mogelijke serveverlening van de klant en ondersteunen daarin  

duurzaam en ontwikkelingsgericht.  

Wij houden ons aan gemaakte afspraken en spreken elkaar aan op het naleven ervan. Zeggen wat je doet 

en doen wat je zegt! 

Wij kennen onze sterke en zwakke punten en handelen hiernaar. 

Wij zijn ons bewust van ons gedrag en het effect hiervan op anderen. 

Wij communiceren helder en tijdig, en gaan na of er over en weer begrip is. 

Wij kennen de visie, onderschrijven deze en zetten ons in om deze te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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HOOFDSTUK 4:  SPEERPUNTEN VAN LANGE TERMIJN SOCIAAL & ARMOEDE 

BELEID  
 

4.1 Inleiding 

In het vervolg wordt een toelichting gegeven op de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. 

Centraal staat hierin het kwetsbare gezin. We hebben iedere levensfase onder de loep genomen volgens 

de ‘ life cycle approach’  en bekeken welke doelgroepen de meeste risico’s in onze samenleving hebben 

en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. In het mandaat van de DSZ op sociaal terrein wordt ervaren 

dat we andere diensten nodig hebben in de zin dat minder uitval bij hun doelgroep minder aanspraak 

op de services en diensten van DSZ tot gevolg heeft. Wij formuleren in dit hoofdstuk onze lange termijn 

doelen en randvoorwaarden voor een succesvol lange termijn sociaal beleid.  

Hiernaast zitten we nog steeds in de eerste fase van het PDCA- model van beleidsontwikkeling, de fase 

van “Planning’ waarin nu ‘establish priority for resource allocation’ plaatsvindt. In hoofdstuk 1 hebben 

we gezien welke problemen en knelpunten zich voordoen. In dit hoofdstuk worden de lange termijn 

doelen geformuleerd en worden de acties- zowel op DSZ niveau als op subsidieniveau – toegelicht en 

SMART geformuleerd. 

 

 

4.2. De lange termijn sociale doelen 

 

Het gezin in crisis 

Een groot aantal Arubaanse gezinnen zit momenteel in crisis. De geleidelijke economische achteruitgang 

van kansarme gezinnen op Aruba kent een toenemende armoede en een opstapeling van sociale 

problemen. Deze gezinnen kloppen in meerdere mate aan bij Directie Sociale Zaken, hetzij omdat ze 

werkloos zijn geworden, hulp nodig hebben met schulden, huisvestingsproblemen hebben, problemen in 

de opvoeding van hun kinderen hebben of in de scheiding liggen. Dit kan te wijten zijn aan henzelf, maar 

is ook het direct gevolg van het gevoerd overheidsbeleid in de afgelopen decennia op o.a. de terreinen van 

onderwijs (rendement in het voortgezet en tertiair onderwijs te laag), huisvestingsbeleid (ondoorzichtig 

sociale huisvestingsbeleid), arbeid (‘cheap labor policy’),cao-beleid, loon- en inkomensbeleid en het 

gevoerd migratiebeleid (‘open deur policy’). De economie van Aruba kent een groei in toerisme, maar niet 

iedereen heeft evenredig hiervan geprofiteerd.6 

                                                           
6 Social Analysis, Directie Sociale Zaken, 2017 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS4oXvn77XAhXIPCYKHR_kADQQjRwIBw&url=http://pciconsulting.org/rbe-datasst.html&psig=AOvVaw35__2pMMi7ppz9f1vVy2fW&ust=1510755207405110
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Deze sociale achteruitgang uit zich in mechanismen, zoals minder tijd over hebben voor de opvoeding 

van kinderen doordat de ouders of te veel moeten werken of werkeloos raken en hun frustraties op de 

kinderen botvieren, doordat de kosten voor het eigen levensonderhoud te hoog zijn en er stress ontstaat 

om het hoofd boven water te houden. Dat uit zich in buitensporig alcohol- en druggebruik, in huiselijk 

geweld, mishandeling, hoge schulden, sociaal isolement en mishandeling van ouderen etc. Hiernaast 

vergrijst Aruba in een rap tempo. 

 

Jongeren missen de boot! 

Ook het feit dat een relatief hoog aantal jongeren (4 op 10) geen einddiploma op de middelbare school 

en/of een startkwalificatie behalen, betekent dat deze in hun later leven de boot zullen missen.7 

 

Meer samenwerking tussen overheden noodzakelijk 

De overheid en de betrokken overheidsdiensten en alle andere betrokken publieke en private partners, die 

een rol op de arbeidsmarkt spelen, moeten de komende tijd die uitdaging weer aangaan en er voor zorgen 

dat iedereen die dat kan en wil via een arbeidsplaats een kans krijgt om deel te nemen aan de samenleving.  

 

Het armoede spiraal 

Dit start met een discussie gericht op de bepaling van wat onder ‘armoede’ wordt verstaan en wat op 

Aruba de gewenste situatie is om uit dit armoedespiraal te geraken, een armoedebeleid met gerichte 

maatregelen vanuit overheid en privé sector. Dit vraagt om een discussie, een commitment en bepaling 

welke maatregelen in de totale keten getroffen moeten worden om gezinnen uit de armoede te halen.Dit 

betekent dat wil Sociale Zaken de sociale positie en het armoede probleem op een aanvaardbaar niveau 

kunnen houden, zij belang heeft in een gedeelde visie, draagvlak, goede samenwerking, goede 

samenwerkingsafspraken en een platform voor gezamenlijk optreden met andere diensten en organisaties 

in het veld die in deze keten zitten. Nauwe samenwerking met overheidsdiensten, zoals het Ministerie 

van Onderwijs, Infrastructuur, Economische Zaken en Justitie en organisaties en diensten, zoals DAO, 

DPL, CBS, FCCA, Wit Gele Kruis is noodzakelijk. Ook de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties, 

zoals CEDE Aruba, Centro di Barios, Fundashon pa hende muhe den dificultad, Telefon pa Hubentud, en 

de overige organisaties spelen een cruciale rol in de structurele aanpak en verbetering van  de positie van 

kwetsbare gezinnen en specifieke risicogroepen. 

 

Directie Sociale Zaken als eindvangrail in de keten 

Sociale Zaken zit aan het einde van de keten, als crisisopvang, als een soort vangrail, indien deze gezinnen 

in de voorgaande fasen van de keten onvoldoende of niet in staat zijn geweest om zich te behelpen, om 

een diploma te behalen, of om een baan vast te houden of te vinden, of om adequate hulp in hun eigen 

netwerk en/of familiekring te vinden, als een gezonde burger in een auto ongeluk of op het werk een arm 

of been verliest. Er is sprake van een mismatch tussen het hoog aantal (laaggeschoolde) banen en de 

Arubaanse bevolking. Veel volwassenen en jongeren voldoen niet aan de verwachtingen van werkgevers 

of behalen niet hun einddiploma. We hebben ook te maken met minimum lonen, die onvoldoende de 

huidige kosten van het leven dekken, waardoor gezinnen in crisissituaties belanden.  

Zoals hierboven gesteld is Sociale Zaken aan het einde van de keten op het terrein van arbeid, onderwijs, 

opleiding, woningbeleid, inkomensverdeling, de positie van kinderen en jongeren en van specifieke 

doelgroepen, zoals gehandicapten en senioren in de samenleving. Het gaat om de mate waarin kwetsbare 

gezinnen, jongeren en specifieke doelgroepen in staat zijn gebruik te maken van bepaalde voorzieningen 

en zelfredzaam zijn in de samenleving teneinde een menswaardig bestaan te kunnen leiden.  

 

 

                                                           
7 Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017. 
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Drastisch reformmaatregelen nodig! 

Willen we de tij keren dan zijn drastische reform maatregelen in de hele keten wenselijk en noodzakelijk. 

Werk zorgt voor economische zelfstandigheid, voor een ander sociaal netwerk en voor een actieve bijdrage 

aan de samenleving. Zoveel mogelijke burgers en jongeren moeten daarom een plaats op de arbeidsmarkt 

verwerven.  

 

Uitgangspunten van sociaal beleid 

 We gaan uit van de kracht van deze burgers en gezinnen en de mens staat centraal in deze aanpak. De noden 

en behoeften van kwetsbare gezinnen en risico doelgroepen zijn het uitgangspunt voor het aanleveren van 

services en diensten. Dit betekent ketenomkering daar waar de doelgroepen om hulp vragen. Niet het 

aanbod is maatgevend, maar we laten ons leiden door onderzoek, ‘good practices’  en de praktijk en 

wensen en behoeften van de doelgroep en deze informatie gebruiken we voor het formuleren van 

beleid, voor verbeteringen in onze services en acties ten voordele van de positieverbetering van deze 

doelgroepen; 

 Onze nadruk ligt op vroeg signalering, vroeghulp en preventie zodat maatschappelijke noden niet 

onnodig escaleren en onze hulp niet effectief wordt. Risico’s en problemen in kansarme gezinnen en 

onder jongeren worden door overheid en instanties vroeg opgespoord en actief ondersteund. Meer richten 

op vroeghulp en effectieve/interactieve vormen van preventie dan curatief handelen. In iedere fase van het 

socialisatieproces van een kind naar volwassenheid en senioriteit bekijken welke risico’s bepaalde 

risico gezinnen en hun leden op Aruba tegen aanlopen en vroeg hulp en preventief aanpakken (‘de 

life cycle aanpak’). Ook samenwerking met schoolmaatschappelijk werk is van belang in het tweede 

socialisatieproces van kinderen en jongeren. In dit kader is een samenwerking met eerstelijns 

organisaties, die de verschillende risico’ s van deze gezinnen en doelgroepen vroeg in zicht hebben 

van belang om deze vroeghulp aan te bieden. Ook samenwerking met KIA en Reclassering is van 

belang voor ‘first offenders’  onder jongeren om deze weer op het rechte pad te krijgen en te houden 

via coaching en begeleidingstrajecten naar werk en samenleving;  

 Meer interactief beleid ontwikkelen, uitvoeren en meer de specifieke doelgroepen en kansarme 

gezinnen in discussies betrekken (uitgaan van de kracht van de burger, ontwikkelingsgericht, 

zelfwerkzaam, participatief en veerkrachtig maken van kwetsbare gezinnen en doelgroepen). 

 DSZ introduceert end 2017 vernieuwende wijzen van werken of methodieken bij de doelgroepen waardoor 

maatwerk, zelf regie op eigen ontwikkelingen en meer inzicht in de zelfredzaamheid van deze doelgroepen 

bereikt kunnen worden. Dit geeft ons tevens meer inzicht in deze specifieke doelgroepen en er kan 

vanuit ene interdisciplinaire invalshoek aan dit traject worden gewerkt. Zo zullen wij bij de 

introductie van de projecten: ‘Jongeren in de Bijstand’ het instrument ‘ self sufficiency matrix’ 

(zelfredzaamheid matrix) gaan toepassen. Dit instrument biedt de cliënt van de diverse doelgroepen 

en DSZ goed inzicht in de krachten van de cliënt /doelgroep op weg naar een baan, opleiding of 

andere doeleinden in het leven. 

 

De relatie met gesubsidieerde instellingen 

 DSZ werkt meer resultaatgericht samen met de gesubsidieerde instellingen om bovenstaande 

doelstellingen te bereiken.Het beleid van Sociale Zaken en het subsidiebeleid is meer gericht op het 

bereiken van de lange termijn doelen: meer zelfredzaam zijn van kansarme gezinnen en jongeren, 

meer meedoen naar vermogen van gehandicapten en senioren, meer maatschappelijke handhaving 

van het gezin, de jongere en kwetsbare doelgroepen. DSZ zal in deze een duidelijk outputgericht beleid 

gaan formuleren op basis van analyse van het aanbod en in gesprek met de organisaties. Ook zal DSZ 

actiever de diverse sociale organisaties gaan coördineren op het behalen van deze speerpunten. 

Samenwerking met relevante ketenpartners en gesubsidieerde instellingen is resultaatgericht, 
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interdisciplinair, dienst overstijgend, open agenda, transparant, meer op elkaar afgestemd en 

ontwikkelingsgericht. Minder eigen instellingsbelang laten prevaleren boven het samenlevingsbelang; 

 Subsidies vanuit DSZ in meerdere mate actief aansturen op het behalen van deze speerpunten van 

beleid en op de outputresultaten waarbij afstemming, samenwerking en het voorkomen van dubbel 

werk bij deze organisaties zoveel mogelijk nagestreefd dienen te worden. Geen ‘ wij zorgen voor u’, 

maar wij ondersteunen u zoveel mogelijk in uw eigen ontwikkeling naar zelfredzaamheid en een menswaardig 

bestaan! 

 

Het mandaat van Directie Sociale Zaken 

Directie Sociale Zaken voert uit of signaleert over de uitvoering van bepaalde grondrechten. In de 

uitvoering wordt rekening gehouden met de landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 

27 artikel 1: systematische bemoeiingen welke ten doel hebben op een wijze, aangepast aan de 

individuele aard en omstandigheden van personen en hun gezinnen, in bestaande maatschappelijke 

noden te voorzien dan wel dreigende maatschappelijke noden te voorkomen.· Onder systematische 

bemoeiingen wordt verstaan alle ontwerpende, coördinerende, toezichthoudende, organisatorische, 

administratieve en uitvoerende activiteiten ter bestrijding van maatschappelijke noden. 

Maatschappelijke noden dienen in de meest uitgebreide betekenis van het woord opgevat te worden, 

derhalve als materieel, fysiek, moreel of psychisch zodanig ongunstige omstandigheden dat deze het 

onmogelijk maken dat het individu of de groep zich in de samenleving kan handhaven. 

Maatschappelijke hulp omvat alle middelen die aangewend kunnen worden om de hulpzoekende op 

een efficiënte- en humane wijze weer zelfstandig te maken en/of om te voorkomen dat hij/zij in de 

hulpbehoevende en noodlijdende toestand vervalt.  

De lange termijn doelen van DSZ 2017-2020 

 Arubaanse gezinnen, jongeren en specifieke kwetsbare doelgroepen (zoals senioren en  

gehandicapten) zijn meer in staat een menswaardig bestaan te leiden en nemen als volwaardige burgers 

deel aan de samenleving. Zij zijn meer in staat zich maatschappelijk te handhaven en een betekenisvol 

leven te leiden door meer aan de eigen zelfontwikkeling te werken en bijv. minder afhankelijk van 

Bijstand te zijn. Zij zijn ook méér zelfredzaam, hebben méér veerkracht en participeren in meerdere mate aan 

het maatschappelijk leven en aan maatschappelijke voorzieningen. M.a.w. meer gezonde en veerkrachtige 

gezinnen, senioren, jongeren en gehandicapten vinden hun weg in de Arubaanse samenleving en zijn in staat 

een betekenisvol leven te leiden en een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren; 

 Meer Arubaanse jongeren krijgen een betere startpositie op de arbeidsmarkt en in het leven door betere 

scholing en/leerwerktrajecten op weg naar een baan. Dit betekent dat het aantal jongeren in de 

Bijstand in 2020 met ca. 25% zal dalen t.a.v. peildatum 2017; 

 Meer alleenstaande jonge moeders en gehandicapten in de bijstand krijgen gerichte maatschappelijke 

aandacht voor hun thuis- en werkeloosheidssituatie waardoor hun positie verbetert en deze minder in 

een geïsoleerde positie geraken; 

 Gezinnen en ouders krijgen meer mogelijkheden en vormen van vroeg hulp en preventie en 

beschikken over meer opvoeding skills en sociale netwerken om het functioneren van hun gezin in 

balans te houden. Hierbij zullen we vernieuwende vormen van methodisch handelen en integrale 

gebiedsgerichte aanpakken in wijken gaan toepassen;  

 De sociale armoede onder de populatie wordt zoveel mogelijk bestreden en aangepakt waardoor 

maatschappelijke instabiliteit/maatschappelijk kloof in de samenleving minder wordt (ervaren). Het 

armoede probleem wordt in de hele keten integraal en interdisciplinair aangepakt door de 

overheid, privé en private partijen en sectoren op diverse terreinen waarbij eenieder hun eigen rol 

en verantwoordelijkheid oppakken en op zich nemen; 

 De materiële instrumenten van Sociale Zaken, Bijstand en Kosteloze Rechtsbijstand, Hulpverlening 

worden slechts ter opvang in moeilijke of crisis periodes (tijdelijk) ingezet, maar het doel moet 
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steeds zijn het vinden van een baan, het zelfredzaam zijn, knelpunten in de opvoeding zelfstandig 

leren oplossen, vroeg problemen signaleren en oplossen etc. zelf je geld goed managen; 

 

Specifieke doelen en resultaten op de lange termijn: 

 DSZ zal i.s.m. met DPL, DAO, Ensenanza pa Empleo, Trampolin pa Trabou en Avondleergangen 

uitvoering geven aan een reeks kleinschalige projecten om de groep jongeren en alleenstaande 

vrouwen in het arbeidsproces te re-integreren en te coachen. Als dit slaagt wordt dit regulier beleid 

en wordt het verder uitgerold. 

 Hiernaast wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn om gehandicapten en jongeren in de bijstand, 

die onder de arbeidsreserve vallen naar een gepaste baan te begeleiden. Hierbij zal de overheid als 

voorbeeld moeten dienen en deze specifieke doelgroepen via een her- en omscholingsregeling met 

behoud van hun uitkering een leerwerkplek te bieden gedurende een bepaalde periode, als ‘try out’  

voor de werkgever. De overheid als goed voorbeeld. Aan jongeren zal een begeleiding en coaching 

traject aangeboden worden. Ook de gesubsidieerde instellingen dienen hierin een goed voorbeeld 

te geven. Dit start medio 2017 en zal over drie jaar lang uitgerold worden! 

 Een kind, ouder en jongerenloket: DSZ zaleen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren van de mogelijkheid om 

een jongerenloket op te zetten waar vroeghulp en preventie gehuisvest is en aangeboden kan 

worden. Een duidelijk gezicht met een eigen programma gericht op kinderen, jongeren en hun 

ouders. Een herkenbaar loket in de samenleving voor jongeren en met de inspraak van jongeren 

waar allerlei instanties en organisaties vroeghulp en preventie programma’s kunnen aanbieden, 

zoals ondersteuningsprogramma’s risicogroepen, re-integratie programma ’s voor licht recidive 

jongeren, werkbegeleiding voor jongeren d.m.v. een werkloket voor jongeren, opvoed skills 

programma’s voor ouders, coaching programma’s voor jongeren, platforms voor 

jongerenorganisaties, podia voor jongeren, inspraak/inbreng voor jongeren op de programmering 

van dit loket; 

 Verhoging participatie van mensen met beperkingen. Meer mensen met beperkingen worden geïntegreerd 

in de arbeidsmarkt mede via gerichte samenwerking met DPL en het invoeren van het project Job 

Coach.Via bewustwording campagnes verricht samen met het particulier initiatief (m.n. Plataforma 

pa Hendenan cu Limitacion/PPL) wordt er gewerkt aan een verhoogde maatschappelijke acceptatie 

van de doelgroep. - Gerichte interventies gericht op het ondersteunen van de mantelzorg van de 

doelgroep, verbeterde toegankelijkheid tot openbare wegens en gebouwen, toegankelijker en 

aangepast onderwijs en verbeterde toegankelijkheid tot hulpmiddelen en revalidatie.  

 Meer gebruik van actuele en doelgroepgerichte social media en public relations in de benadering 

van risicogezinnen en doelgroepen. Hierbij de doelgroepen interactief betrekken d.w.z. doelgroepen 

een podium geven en deze ondersteunen, maar niet overnemen! Het doel is steeds ‘ leren leren’. 

 

De doelgroepen van het ministerie van Sociale Zaken bestaan uit8: 

- mensen in crisis en mensen op een bestaansminimum. Deze groep is, zoals u in de sociale analyse van DSZ 

hebt kunnen lezen, groeiende. 

- de vrouwelijke alleenstaande moeder met afhankelijke kinderen metgeen ofeen laag inkomen. Ongeveer twee op 

drie ontvangers van het gezinsuitkering/normatieve uitkering was eind 2015 een vrouw. Ook 

opmerkelijk is het feit dat meer dan een derde (35%) van het aantal huishoudens, die in 2016 een 

gezinsuitkering ontvingen nooit een baan eerder hebben gehad.  

- De meerderheid van de afhankelijke personen (71%) was jonger dan 12 jaar. Meer dan de helft (54,4%) van 

de geregistreerde bijstandsontvangers in de leeftijdsgroep van 17 tot 24 jaar had in 2016 geen eerdere 

werkervaring.  

                                                           
8 Zie Social analysis, DSZ februari 2017        
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- Het vertrekpunt is hierbij nadrukkelijk de gerichte ondersteuning aan de familie bij de uitvoering van haar 

taken aan de individuele leden, vooral aan de afhankelijke, kwetsbare en zwakke personen. Dit met het 

doel de integratie van deze familieleden in de directe gemeenschap en de samenleving als geheel. 

 

Het begin van de keten en de randvoorwaarden: 

Er zijn gunstige onderwijs, arbeid, huisvesting, inkomen en sociaal beleid en  basisvoorwaarden o.a.: 

 Voldoende betaalbare woningen, een noodwoningbeleid, een transparant en rechtvaardig  

huursubsidiebeleid en een doorzichtig toewijzingsbeleid van sociale woningen met een effectieve 

aansturing van probleemgezinnen; 

 Risico’s in gezinnen en bij de risicodoelgroepen worden vroeg opgespoord en ondersteund in de 

ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hierbij wordt nauw met eerste lijn instanties samengewerkt om 

vroeghulp en preventie programma’s op te zetten; 

 Onderwijs: DSZ gaat niet over het rendement van het onderwijs. Wel heeft DSZ een direct belang bij dat 

kinderen en jongeren goed worden voorbereid op hun volwassenheid. DSZ heeft hierin haar eigen rol 

wat betreft kinderen, jongeren en hun ouders en dat pakt ze op. De rol van ouders, hun verwachtingen 

ten aanzien van schoolcarrière en ouderondersteuning in de schoolloopbaan spelen een cruciale rol in 

het welslagen van kinderen en jongeren in het onderwijs; 

 Er zijn voldoende banen/alternatieve inkomens, er is een activerend arbeidsmarktbeleid door de 

overheid, de mismatch tussen vraag en aanbod wordt actief aangepakt, het minimum loon wordt op een 

doorzichtige wijze besproken en behandeld, bijv. door de ‘ living wages’ van ILO mee te nemen, er is 

een minder diffuus overheidssysteem en er wordt gewerkt aan het verkleinen van de grote 

inkomensongelijkheid en armoede; 

 Er zijn aanpassingen in beleid en maatregelen waardoor specifieke groepen meer participeren en meer 

geaccommodeerd worden.  

A lifecycle approach9 

‘This strategy follows a lifecycle structure, showing how Social Justice offers a new approach to 

preventing problems occurring at different stages in people’s lives, as well as providing a second 

chance where disadvantages have already set in.The focus on the importance of the family as the first 

and most important building block in a child’s life. This approach looks at children and young adults, 

focusing on the role of schools in preventing disadvantaged children falling out of the mainstream – 

through truancy, exclusion or from coming into contact with gangs or the youth justice system. The 

focus is on people of working age and our reforms to welfare, ensuring that, once young people leave 

education, they are met by a system which is supportive and incentives to work. It considers the 

position of the most disadvantaged adults in society and explains our vision for a second chance society: 

how we are supporting people whose life has gone off course. It is about how we deliver on this 

strategy, using the best organizations in the public, private and voluntary sectors to change the lives of 

the most disadvantaged individuals and families’.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Social Justice: ‘ Transforming lives’,  Social Justice Division, United Kingdom, 2013 
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Het conceptueel model DSZ. 
 

A. Rol andere overheden/ instanties.     B.  Rol DSZ& subsidies                     C. Effecten Mij. 

 

 

 
Items op de ontwikkelagenda Uitvoering via beleid of subsidie 

 

De rol van Sociale Zaken in de kolom is steeds de discussie aangaan met relevante partners, op de 

agenda zetten van deze onderwerpen en het creëren van draagvlak voor deze beleidswijzigingen. 

Hiernaast zal DSZ zelf uitvoering geven aan beleid daar waar dit nodig en noodzakelijk is, zoals 

uitvoering geven aan het gehandicaptenbeleid en aan het integraal jeugdbeleid. Ook de 

gesubsidieerde instellingen wordt gevraagd hun bijdrage in deze discussies, agendering en 

uitvoering te geven. Met andere woorden de eerste kolom vormt voor DSZ de items op de 

ontwikkelagenda waarbij deze onderwerpen steeds met relevante partners bediscussieerd worden of 

acties uitgezet worden. 

 

In het volgende hoofdstuk worden deze lange termijn speerpunten in key performance indicators of  smart 

doelstellingen uitgewerkt en vertaald voor de jaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. In het 

hiernavolgende gaan we eerst het concept ‘familie’  vanuit diverse perspectieven definiëren. 

 

4.2 De familie als focuspunt  

Er zijn structuren in onze maatschappij en de burgers zijn ingebed in deze structuren. Het gedrag van 

individuen zijn bepaald door deze structuren en iedereen vervult een functie in dit geheel. Het is de taak 

Een sociaal gunstig 
huursubsidiebeleid.FCCA: 
toewijzing sociale woningen  
doorzichtig en rechtvaardig.

Een activerend 
arbeidsmarktbeleid voor de 
lokale gezinnen & specifieke 
doelgroepen door gerichte 
incentives aan werkgevers 
en maatregelen. 

Output van jongeren in het 
onderwijs verhogen & meer 
jongeren begeleiden naar 
werk.

Het minimumloon is 
geindexeerd waardoor 
gezinnen een normaal 
bestaan kunnen leiden en 
niet in crisis vervallen. 

Inkomensongelijkheid wordt 
actief aangepakt waardoor 
families minder buiten de 
boot vallen.Armoede onder 
kwetsbare gezinnen en 
specifieke doelgroepen 
wordt hanteerbaar gemaakt. 

Voldoende noodwoningen voor 
DSZ beschikbaar.DSZ krijgt een 
meer actieve rol in het 
huursubsidiebeleid.

DSZ levert haar actieve bijdrage 
i.s.m. DPL/DAO om 
jongeren/volwassenen/specifie
ke doelgroepen i/d bijstand aan 
banen en/of leerwerktrajecten 
te helpen.

DSZ spoort vroeg risico's in 
gezinnen op i.s.m. andere 
instanties  en levert vroeghulp 
bij signalering.

Gezinnen versterken in 
opvoeddskills en functioneel 
zijn.  

Een eigen loket voor kinderen, 
jongeren en hun ouders waar 
vroeghulp en preventie 
gecentreerd zijn. 

Meer gezinnen, jongeren 
en andere kwetsbare 
doelgroepen zijn in staat 
meer zelfredzaam & 
meer gericht te zijn op 
zelfontwikkeling en 
meedoen. M.a.w. 
uitgaan van de kracht 
van deze burgers! 

Kwetsbare gezinnen en 
specieke doelgroepen  
participeren in meerdere 
mate  aan het 
maatschappelijk leven 
en leiden een 
menswaardig & 
betekenisvol bestaan.

Armoede wordt actief 
bestreden en aangepakt!
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van de familie om haar leden voor te bereiden om zich te kunnen aanpassen in deze structuren. Families 

hebben behoeftes en de overheid komt met alternatieven om deze behoeftes te bevredigen. De bedoeling 

is om het evenwicht te waarborgen. Hoe meer disfunctioneel de familie, hoe minder haar leden in staat 

zijn om zich aan te passen en bij te dragen in het behoud van deze structuren.  

Het resultaat van het niet kunnen aanpassen is dat de overheid met alternatieven dient te komen om het 

aanpassen te vergemakkelijken en om zekere gedragingen, die de maatschappij niet accepteert te 

corrigeren.  

De familie heeft als taak om de leden voor te bereiden om positief te kunnen participeren in de 

maatschappij. 

De ouders zorgen ervoor dat de kinderen onder anderen:  

1. de gevestigde normen en waarden kennen en toepassen; 

2. de nodige voeding krijgen; 

3. gezond zijn; 

4. het onderwijs volgen conform hun capaciteiten; 

5. aandacht krijgen bij het oplossen van hun problemen; 

6. emotioneel gezond zijn; 

7. zich voldoende kunnen recreëren en 

8. respect tonen voor de gevestigde orde.  

De verwachting in de maatschappij is, dat de leden in staat zijn om: 

1. zelf in hun bestaan te kunnen voorzien;  

2. bij te dragen aan de economie door het verrichten van arbeid; 

3. in verdraagzaamheid met andere burgers te kunnen leven; 

4. gebruik kunnen maken van de kansen en mogelijkheden die de overheid voor hen creëert.  

Indien de familie niet in staat is om in de samenleving te functioneren, dan is het de taak van de overheid 

om met alternatieven te komen in het welzijn van de familie. Deze alternatieven zijn meestal in de vorm 

van onder anderen, betaalbare huisvesting, toegang tot onderwijs, arbeid mogelijkheden, 

gezondheidszorg, psychologische hulp, psychosociale hulpverlening, maatschappelijke hulp en zorg. Hoe 

meer disfunctioneel de familie, hoe meer de kosten voor de overheid. 

De familie dient te weten wat van haar verwacht wordt om haar leden, de kinderen, zodanig te socialiseren 

dat zij met de minste problemen zich kunnen aanpassen, zodat de maatschappij zodanig kan functioneren 

dat deze met de minste conflicten kan blijven voorbestaan.  

Het juridisch kader 

In verdragen wordt er veel aandacht besteed aan de familie als instituut.  

“The family as a fundamental unit of society has the right to appropriate social, Legal and economic 

protection to ensure its full development.”10 

“The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society 

and the State. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be 

recognized. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses. 

States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and 

                                                           
10  Europees Sociaal Handvest, artikel 16 
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responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and its dissolution. In the case of dissolution, 

provision shall be made for the necessary protection of any children.”11 

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of 

living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous 

improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization 

of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free 

consent. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be 

free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including 

specific programs, which are needed: 

- to improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of 

technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by 

developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and 

utilization of natural resources; 

- taking into account the problem of both food-importing and food-exporting countries, to ensure 

an equitable distribution of world food supplies in relation to need.”12 

 

“The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and 

fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care 

and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending 

spouses. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after 

childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate 

social security benefits. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all 

children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. 

Children and young persons should be protected from economic and social exploitation. Their 

employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal 

development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid 

employment of child labor should be prohibited and punishable by law.”13 

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and 

favorable conditions of work, which ensure, in particular: 

- remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 

- fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in 

particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with 

equal pay for equal work; 

- a decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present 

Covenant; 

- safe and healthy working conditions; 

- equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, 

subject to no considerations other than those of seniority and competence; 

- rest, leisure and reasonable limitation of working hours periodic holidays with pay , as well as 

remuneration for public holidays.”14 

 

                                                           
11 Internationaal Verdrag inzake burger en politieke rechten, artikel 23 
12 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, artikel 11 
13 Ibid. artikel 10 
14Ibid. artikel 7 
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Deze verdragen zijn onder anderen de basis van onze sociale grondrechten welke zijn vastgelegd in onze 

nationale wetgeving en de overheid heeft een verplichting (inspanningsverplichting) om deze rechten vast 

teleggen in de nationale wetgeving en uit te voeren, op een zodanige wijze, dat zij een positief resultaat 

op de ontwikkeling van de maatschappij heeft. Deze rechten komen het meest voor in hoofdstuk I en V 

van de Staatsregeling van Aruba. 

 

Het praktische kader 

Directie Sociale Zaken voert uit of signaleert over de uitvoering van deze grondrechten. In de uitvoering 

wordt rekening gehouden met de landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 27 artikel 1: 

systematische bemoeiingen welke ten doel hebben op een wijze, aangepast aan de individuele aard en 

omstandigheden van personen en hun gezinnen, in bestaande maatschappelijke noden te voorzien dan 

wel dreigende maatschappelijke noden te voorkomen.15  Onder systematische bemoeiingen wordt 

verstaan alle ontwerpende, coördinerende, toezichthoudende, organisatorische, administratieve en 

uitvoerende activiteiten ter bestrijding van maatschappelijke noden. Maatschappelijke noden dienen in de 

meest uitgebreide betekenis van het woord opgevat te worden, derhalve als materieel, fysiek, moreel of 

psychisch zodanig ongunstige omstandigheden dat deze het onmogelijk maken dat het individu of de 

groep zich in de samenleving kan handhaven. Maatschappelijke hulp omvat mitsdien alle middelen die 

aangewend kunnen worden om de hulpzoekende op een efficiënte- en humane wijze weer zelfstandig te 

maken en/of om te voorkomen dat hij/zij in de hulpbehoevende en noodlijdende toestand vervalt.  

Het blijkt uit onder anderen: beschikbare gegevens van Centraal Bureau voor De Statistiek, rapporten van 

Directie Sociale Zaken (DSZ) en jaarverslagen van Stichtingen, dat niet alle families het goed doen in 

Aruba.  

Dit gebeuren kan concreet waargenomen worden in de bestaande hulpverlening structuur. 

DSZ verleent financiële, psychosociale en maatschappelijke hulp aan on- en minvermogende. In mindere 

mate doet DSZ aan preventie. 

Stichtingen zoals onder anderen: Imelda hof; Casa Cuna; Fundacion pa nos muchanan; Fundacion respeta 

mi; YMCA; Centronan di Bario; Tienda di Educacion; Fundacion pa nos comunidad; Fundacion pa hende 

muhe den dificultad; Fundacion guia mi; Fundacion un man pa yuda mi ruman; Stichting wit- gele kruis; 

Fundacion famia planea; houden zich bezig met: opvoeding; voeding; voorlichting aan ouders; opvang 

van kinderen; mishandeling van kinderen; geweld ten aanzien van vrouwen en kinderen; sociaal-culturele 

vorming; pleeggezinnen; seksuele voorlichting; kortom taken die de familie zelf behoort uit te voeren. 

Onafhankelijk van het type familie, de familie behoudt haar taken, en indien zij niet in staat is om deze uit 

te voeren dan zal stichtingen en overheidsinstellingen deze overnemen. Aan de andere kant dient ook de: 

economische sector, werkgevers, media rekening te houden met de ontwikkeling van een verdraagzame 

maatschappij, waar de familie een grote rol speelt. 

Het is in het belang van de kinderen en de maatschappij, dat de familie in staat is, of in staat wordt gesteld 

om haar taken naar behoren te kunnen uit voeren.  

Als beleidsdirectie is het de taak van DSZ om te waarborgen dat: 

1. families, zo veel mogelijk kunnen aan geven wat hun problemen zijn; 

2. de professionele aanpak, familie gericht is; 

3. de familie opvoedingsondersteuning ontvangt conform haar behoefte; 

                                                           
15Landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 27 artikel 1 sub a 
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4. het familiebeleid door de relevante overheidsinstellingen en stichtingen gedragen wordt; 

5. de relevante methodologie succesvol toegepast worden; 

6. DSZ signaleert daar waar zij geen bevoegdheid heeft, maar het noodzakelijk is dat de 

desbetreffende directies optreden in het belang van de ontwikkeling van de familie; 

7. doormiddel van haar begroting en subsidie stuurt DSZ in het belang van familiezaken.  

 

Doordat families langzamerhand hun eigen taken kunnen oppakken en ondersteuning ontvangen, daar 

waar het nodig is, zullen de kosten voor taakvervanging langzamerhand minder worden.  
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HOOFDSTUK 5: DE ONTWIKKELAGENDA 2017-2020 
 

5.5.1   de ontwikkelagenda 2017-2020-2020 van kwetsbare groepen 

 

 
Zoals reeds eerder aangegeven valt een scala aan activiteiten onder de eerste kolom van andere 

overheidsdepartementen waarbij DSZ  steeds zal bedingen voor: 

- beter output in het secundair en tertiair onderwijs van jongeren bij het behalen van een diploma,  

  vakopleiding of  startkwalificatie; 

- bij drop out meer mogelijkheden voor 2e kans onderwijs ontwikkelen op Aruba; 

- betere opvang en doorgeleiding bij ‘ first offenders’ jongeren om hun weg in de samenleving terug  

   te vinden; 

- meer sociale huurwoningen voor min- en onvermogende gezinnen; 

- een inkomen die meer in balans is met de kosten van het levensonderhoud; 

- betere werkcondities in het hotelwezen en cao ’s bedingen waardoor ‘cheap labour’ beperkt blijft; 

- meer aan banden leggen van een ‘vrije ingang’ van buitenlandse werknemers waardoor de interne  

  arbeidsmarkt voor Arubanen en alhier wonende immigranten beter beschermd wordt; 

- meer ‘incentives’ voor werkgevers die senioren, Arubaanse jongeren aan een baan helpt. 

 

Als DSZ participeren we ook actief aan de agenda van de Verenigde Naties voor wat betreft twee 

hoofddoelen. De rol die DSZ hierbij heeft is van trekker van subdoelen en monitoring. 

 

Onze ontwikkelagenda wordt gedefinieerd door de kwetsbare groepen en gezinnen, die uit de sociale 

analyse naar voren komen. Deze zijn o.m. de groep van gezinnen in de bijstand bestaande uit 

(alleenstaande) vrouwen in de bijstand ouders met kinderen, de groep van jongeren in de bijstand, de 

gehandicapte groep en de groep senioren; 

 

Hieronder treft u een samenvatting van de werkgroep van de Social Development Goals (SDG) die een 

aantal doelen heeft geformuleerd en schematische modellen hanteren van ‘ connecting the dots’.   

 

Het betreft hier twee doelgroepen van DSZ, de alleenstaande (vrouwelijke) gezinnen en de jongeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

DOEL 1: de kwaliteit van het leven en welzijn op Aruba bevorderen. 

QUALITY OF LIFE AND WELLBEING 

 

 
 

Lack of empowerment of different groups of the population.  
 

Motives 

The current accelerator "Youth Empowerment" does not cover ALL people and will leave a certain 

groups of the community behind if we focus only on youth. The quality and dignity of the people of 

Aruba need to be attended. Especially signaling and covering the vulnerable groups in our society as the 

elderly, youth, teenage mothers, disabled one's of all ages & migrants, are part of our community that 

needs attention to (leave no one behind) .   

 

The intention behind this suggested change is to focus on the empowerment of all people in Aruba to 

achieve their maximum potential for development. The goal is that these different groups get strong in 

their own ability to control their own life. This will lead to greater autonomy and to making own 

independent choices, that can  results in an increase in the chance of success to acquire and maintain 

one's own place in society or on the labor market. 

 

Interventions 

1. Identify vulnerable groups in the Aruban society and reasons why they are vulnerable. Think on the 

elderly, immigrants, poor, disabled groups in our community. Knowing the reasons for their 

vulnerability and creating interventions on social & employment opportunities/ skills & 

capacities/livelihood for these groups help empower these people in our society. 

 2.Reform legislation & introduce programs to include all vulnerable groups to access on education, 

health care, decent work & social activities.  The enforcement of laws, introducing collaborative 

programs that  creates awareness, the promotion of education for example basic education (literacy) 

skills, entrepreneurship & business start-up education programs in schools and/or in training institutes, 

(Female )single 
parents 

households are 
vulnerable 

38% of local-born 
and 25.5% of 
foreign-born 

mothers were 
single-parents in 

2010

Concentration in 
lower income 
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p.m.Women: 

42%Men: 25% High
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recipients of 

‘gezinsuitkering’ are 
single-parent 

(mostly females

One-third (34%) of 
female welfare 
recipients never 

held a job.

Four in ten of the 
GuiaSocial’s 
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parents
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healthy lifestyles and social cohesion for all ages in our society  will help empower the vulnerable in our 

society.   

 

3. Stimulate citizens to participate in civil society groups and NGO's to assist vulnerable groups. To 

improve the livelihood of vulnerable families, elder lies etc. we must implement support interventions 

through partnership with different stakeholders of our society. We must strengthen partnerships with 

civil society, private sector and government partners to create opportunities to integrate these vulnerable 

people into society and celebrating together the rights of these vulnerable groups by participation in 

community activities.   

 

4. More cohesion in government programs to assist vulnerable groups. Government departments do not 

collaborate with each other in assisting vulnerable groups. Strengthening the collaboration and capacity 

of different government institutions & at national level introducing national policy and a plan of action 

will be beneficial in strengthening the collaboration between different government and NGO's institutes. 

 

DOEL 2: The need for increasing the community health and wellbeing  

 

Motives 

There is much concern for the wellbeing of our community. Respect or empathy for life, lifestyle mindset 

(behavior change) and the non-learning attitude are topics for much concern for people of all ages in our 

community. Also for our youth are these topics a priority, which are the future by 2030. On the youth 

and elderly side loneliness and lack of social cohesion are challenges that must be addressed. These 

group ages feel lonely and is missing the social cohesion. 

 

1. National activities with focus on mental/well-being and social/emotional interventions. We must go  

from policy to more activities within our society that focus on the health and wellbeing of the 

community.   

2. Incentivize private sector for initiatives on healthy food.  

3. Strengthen family-, peers network, after school activities and community areas to tackle the loneliness 

and lack of social cohesion of all ages.   

 

DOEL 3: Lack of integration of Immigrants 

 

1. Integration programs of migrants. Successful integration builds communities that are stronger 

economically and more inclusive socially and culturally. As such, integration touches upon the 

institutions and mechanisms that promote development and growth within society for this group, 

including education (from primary- until adult education systems); workforce development; health care 

and the provision of government services to these communities.     

 

2. Maintaining of the local cultural identity; Culture is learned and passed through generations and 

includes the beliefs and value system of a society. Culture bind people together into a community.  

Introducing more public communication, conventions and education campaigns for our citizens, parents 

&students that focus on behavior, mindset, heart set, culture and lifestyle of our community helps 

maintain the cultural identity of our community.   

 

Empowered Youth/Jongeren aan zet 

Zoals reeds eerder in paragraaf 4.1. geconstateerd missen een groot aantal jongeren de boot op een 

succesvol en betekenisvol leven! Ook het feit dat een relatief hoog aantal jongeren (4 op 10) geen 
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einddiploma op de middelbare school en/of een startkwalificatie behaalt, betekent dat deze in hun later 

leven de aansluiting met de arbeidsmarkt zullen missen.16 

Dit uit zich in relatief hoge werkeloosheidscijfers. Met de Verenigde naties zijn de volgende afspraken en 

interventies afgesproken voor de komende vier jaren. 

 

JONGEREN IN CRISIS OP ARUBA 

 

 
Doel 1: Drop-outs and repetition   

 

Knelpunten 

(1)There ought to be a definition for Dropouts. There is at the moment no definition for the word 

Dropouts.   

(2) Identify the causes of Drop outs: There is no data to illustrate a clear picture of the possible causes of 

drop outs (registration problem).The Department of Education needs a more integrated approach with 

the Department of Social Affairs. They need  support  from the justice area, juvenile health care, 

Inspection department and schools to tackle the issue of dropouts. This is also necessary to create and 

implement a holistic policy. 

 (3) The compulsory education policy  ("Leerplicht") needs to be enforced. 

 

Interventions 

Strengthening (and broadening) of education policies. This ought to be a holistic approach between 

different departments.    

 

                                                           
16 Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017. 
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Doel 2. Youth unemployment 

 

Bottlenecks 

(1)The term "Youth unemployment" needs to be defined. Explanation needed.  

(2) Reduce threshold for recent graduates.  

3. Lack of entrepreneurship within youth. 

 

Interventions 

Create more job opportunities/ Incentives for recent graduates 

 

Doel 3. Limited options for youth 

 

Bottlenecks 

(1)Collaboration with different NGO's.  

(2) Funding (investment) needs to be allocated to re-enforce programs that offer more possibilities for the 

youth.  

(3) Allocation of funding is also necessary to guarantee continuity of these programs. 

 

Interventions 

Improve community services/ Youth programs in community centers 

 

Doel 4: Behavior issues 

 

Bottlenecks 

(1)Behavior issues must be identified. Possible causes that need to be identified are: *Drug problems 

*Alcohol problems *Child Abuse *Mental Issues *Social problems. 

 

Interventions 

Attend behavior problem / More professionals in schools/ More Facilities. 

 

5.2  het gezin op Aruba 

 

Het gezinsbeleid 

Directie Sociale Zaken, als overheidsinstantie, formuleert beleid op nationaal niveau. Daar problemen 

intersectoraal, interdisciplinair zijn, en het besluitvormingsproces afhankelijk is van vele partners, dient 

een systeem in plaats te zijn om problemen in een ontwikkelingsfase te kunnen monitoren.  

DSZ is gericht op de familie als doelstelling naast andere instellingen die op de een of andere wijze, 

aandacht aan de familie besteden. Deze instellingen zijn onder anderen: Casa-Cuna, Imeldahof, Wit- Gele 

Kruis, Tienda di Educacion, Voogdijraad, Family First, Fundacion pa Nos Muchanan en Fundacion 

Respeta Mi.  

De hulpverlening van DSZ is conform de wet gericht op het gezin. Er wordt rekening gehouden met de 

behoeften en de persoonlijke eigenschappen van het individu en zijn gezin om de problemen aan te 

pakken. Maatschappelijke zorg wordt wettelijk gedefinieerd als: “ de systematische bemoeiingen welke 

ten doel hebben op een wijze, aangepast aan de individuele aard en omstandigheden van personen en hun 
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gezinnen, in bestaande maatschappelijke noden te voorzien, danwel dreigende maatschappelijke noden 

te voorkomen.”17 Financiële hulp bijvoorbeeld, wordt verleend in de vorm van gezinsbijstand.18 

Bij de opzet van stukken is de “doelstelling” absoluut noodzakelijk, dus los van KPI’s zijn doelstellingen 

van belang. 

Algemene doelstellingen van de:”De rol van het gezin in de samenleving” 

Ouders en alleenstaande ouders worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid als opvoeders, 

om kinderen en jeugdigen te vormen, die optimaal kunnen functioneren in de Arubaanse gemeenschap. 

Het bewust worden is een proces, en in samenwerking met andere instellingen, worden verschillende 

campagnes op nationaal niveau uitgevoerd. De overheid creëert de voorwaarden waar nodig, om het 

welzijn van het gezin te bevorderen. 

Beoogde resultaten voor 2017-2020 

 

Specifieke doelstellingen 

 

KPI-1: Ouders en alleenstaande ouders zijn voorgelicht op het belang van hun rol in de opvoeding en 

begeleiding van hun kinderen om succesvolle burgers te worden in de Arubaanse gemeenschap.  

In dit kader wordt door DSZ een nationale strategie uitgestippeld op nationaal niveau met een 

outreachende benadering in samenwerking met relevante partners op dit terrein. Dit wordt via landelijke 

campagnes door DSZ in samenwerking met partners uitgezet 

KPI-2: De opvoedkracht van ouders m.n. alleenstaande ouders zal worden versterkt al naar gelang de 

behoefte. Tienerouders krijgen speciaal aandacht. Door middel van gebruik van diverse social media 

wordt het belang van opvoeding, het hebben van duidelijke normen en waarden in de opvoeding en de 

discussie hierover gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zendtijd van DSZ, brochures, 

workshops, dialoogsessies met ouders, kinderen en jongeren. Communicatie binnen het gezin zal 

versterkt worden om misverstanden te voorkomen die leiden naar conflict situaties. 

KPI-3: Ouders zijn voldoende in staat om hun kinderen met duidelijke normen en waarden te socialiseren, 

waardoor kinderen in staat worden gesteld om in harmonie en balans voor de ander, de eigen cultuur en 

voor de maatschappij te handelen 

KPI-4: Het belang van het stimuleren en werken binnen netwerken onderling wordt gestimuleerd. Het 

onderhouden van netwerken tussen diverse gelijksoortige instellingen om de keten voor de cliënt sluitend 

te maken en te verbeteren. 

KPI-5: Ouders bereiden hun kinderen voor om volgens de ontwikkelmogelijkheden en capaciteit van de 

kinderen, het maximum te halen uit het onderwijs. Ouders zijn solidair met de bewoners van hun buurten 

en organiseren activiteiten om de buurtcohesie en netwerkvorming te versterken. 

KPI-6: Methodiek vernieuwing introduceren bij de professionals van DSZ door middel van de introductie 

van vernieuwende werkwijzen waarin ook aandacht voor preventie en vroeg hulp, zoals de inzet van een 

‘ self sufficiency matrix’ en groepswerk voor de ontwikkeling van cliënten naast de normale casus 

behandelingen. 

 

Meetbaar 

Vraaggericht: er wordt uitgegaan van de situaties van de ouders en conform hun situatie worden 

deelprojecten opgezet. De kracht zit in herhaling: voorlichting wordt elk jaar herhaald. Begeleiding is van 

                                                           
17Landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 27 art. 1 
18Landsbesluit bijstandsverlening, AB 1988 no. 88, art. 2 
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doorlopende aard, echter op een interdisciplinaire wijze wordt er meer aandacht aan de gezinnen besteed. 

Diverse preventieve workshops zullen me ouders geëvalueerd worden.  

Acceptabel: Conform bevindingen in de sociale analyse is hiervoor aandacht nodig. 

Realistisch: Ja. 

Tijd: 2017-2020 

Reikwijdte: Nationaal, sectoraal en individueel. 

 

Doelgroepen 

Ouders, alleenstaande ouders; tieners; groot ouders die kleinkinderen opvoeden; kinderen en jeugdigen. 

 

Begroting  

De begroting voor 2018 is al ingeleverd. Daar waar DSZ zelf materiaal kan ontwikkelen, wordt dit gedaan. 

Werkmethodes kunnen aangepast worden en er wordt gebruik gemaakt van de minuten maar de nodige 

fondsen zullen herverdeeld worden. Er is een begroting voor: voorlichting, subsidie aan de relevante 

instellingen, trainingen, cursussen.   

 

5.3 kinderen  en jongeren  

Voor de doelgroep kinderen en jongeren heeft de DSZ de volgende KPI’s geformuleerd. Hiernaast zijn 

natuurlijk de ontwikkelagenda bepaling voor jongeren van belang, zoals verbetering arbeidsmarktpositie 

van jongeren en de verbetering van de output in het onderwijs relevante items voor de DSZ. In zoverre 

het ons mogelijk is dragen we zelf een directe ondersteuning in deze, zoals in de voorbereiding en 

uitvoering van ‘Jongeren in de Bijstand’ aan het werk waar wij nauw betrokken zijn met DAO en DPL en 

een bijdrage leveren in de maatschappelijke begeleiding en motivering van deze jongeren naar een baan. 

 

Onze belangrijkste KPI’s zijn:  

KPI-1. Vergroten van de opvoedkracht van ouders 

KPI-2. Centrum voor kind/ jeugd en gezin opzetten. 

 

Doel: Vergroten opvoedkracht ouders 

KPI- 1. Vergroten van opvoedkracht bij opvoeders 

De directie zal uitvoering geven aan kerndoel 5 van het Integraal Jeugdbeleid “Generations of Leaders 

2015-2020 “. Deze kerndoel houdt in dat “De vader en de moeder zijn primair verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en opvoeding van hun kind en zij hebben voldoende opvoedkracht om de minderjarige 

een veilige omgeving te kunnen bieden.”  

 

De directie heeft een commissie ingezet om een nationaal opvoedvisie te ontwikkelen en tot een 

gecoördineerde plan met betrekking tot het aanbod opvoedingsondersteuning aan ouders. De commissie 

bestaat uit vijf organisaties waarvan opvoedingsondersteuning één van hun primaire taken is. De leden 

van de commissie zijn: Directie Sociale Zaken, Fundacion Tienda di Educacion, Fundacion pa Nos 

Muchanan, Fundacion Respeta Mi en Stichting Wit Gele Kruis. 

Beoogde resultaten 

De directie beoogt om in de komende drie jaren het aantal ouders die opvoedingsondersteuning krijgen 

met 10% per jaar te verhogen. Dit middels de uitvoering van een gecoördineerde plan tussen alle 

instellingen die opvoedingsondersteuning als primaire taak hebben. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 
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A. 2017-2018  

De directie zal zorgdragen voor het ontwikkelen van een  opvoedvisie, die de relevante bouwstenen voor 

een positieve opvoeding weergeeft. Deze opvoedvisie zal middels maatschappelijk dialogen samen met 

relevante groepen nader besproken worden voor dat deze vastgesteld is. De directie zal in afstemming 

met commissieleden een plan van aanpak formuleren ten behoeve van het versterken van de 

opvoedkracht binnen gezin. In dit plan wordt enerzijds de bewustwordingscampagne nader uitgewerkt 

en anderzijds het opvoedingsondersteuningsaanbod aan ouders voor 2018 en 2019. Het gaat hier om een 

gecoördineerde aanbod die aansluit op de bouwstenen van de opvoedvisie.     

     `  Kosten: personeel 

B. 2018-2019  

Na vaststelling van de visie zal deze middels bewustwordingscampagnes bekend worden aan de 

maatschappij. Promotievideo en poster zullen als promotiemateriaal ontwikkelt en gebruikt worden. 

Tegelijkertijd zullen alle partners in het gecoördineerde plan hun ouders ondersteunen middels hun 

individueel- en groepsaanbod.   Kosten Afl. 7000, = 

 

C. 2019-2020 

Bewustwording van de opvoedvisie en de bouwstenen zal voort gezet worden in het derde jaar van de 

uitvoering. Met het totstandkoming van het gecoördineerde plan zal op een systematische wijze 

opvoedingsondersteuning aan ouders aangeboden worden. De organisaties die dagelijks hiermee 

werken zijn op elkaar afgestemd en het aanbod is gericht op de bouwstenen die het inzichtelijker maakt 

voor ouders om een keuze te kunnen maken in datgene waarbij ze ondersteuning nodig hebben.  

      Kosten: personeel 

Doel: een specifieke locatie voor jongeren en ouders. 

KPI-2. Centrum voor kind/ jeugd en zijn gezin 

 

Een nieuwe ontwikkeling binnen de directie en op het gebied van jeugdzorg is het realiseren van een 

centrum voor het kind/ jongeren en zijn gezin. Dit zal uitvoering geven aan kerndoel 21 “De jeugd van 

Aruba heeft toegang tot zorg” van het Integraal Jeugdbeleid. 

Kinderen met emotionele en gedragsproblemen kunnen bij verschillende organisaties voor hulp en zorg, 

te noemen o.a. Jeugdgezondheidszorg, Directie Sociale Zaken en Polikliniek Kind en Jeugd Psychiatrie. Er 

dient echter intensiever preventief gewerkt te worden aan het minimaliseren van problemen en het 

onderkenning van de behoefte aan hulp in een vroege stadium te geschieden.  

Beoogd resultaten 

De directie beoogt om in de komende drie jaren een centrum voor het kind/ jongeren en zijn gezin 

operationeel te hebben. Een team preventiemedewerkers zal zich inzetten voor doelgroep met een gerichte 

aanbod in de wijken. Het vroegtijdig signalering en samenwerking met relevante instellingen zijn hierbij 

van uiterst belang. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

A. 2017-2018  

Als eerst zal een notitie opgesteld waarin de visie, strategische doelen en werkwijze beschreven zijn. De 

notitie zal als discussiestuk fungeren om aanleiding te geven aan gesprekken met partners van 

verschillende aandachtsgebieden, zoals o.a. Stichting Wit Gele Kruis, Avond Leergangen, Directie 

Onderwijs etc. Het doel voor de eerste periode is om samenwerkingsverbanden te sluiten om verder 

invulling te geven aan het centrum en de randvoorwaarden voor samenwerking te identificeren. Dit 
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proces zal uitmonden in een haalbaarheidsonderzoek met een advies omtrent het realiseren van een 

centrum.          Kosten: personeel 

B. 2018-2019  

Indien de bevindingen van de haalbaarheidsonderzoek positief zijn, zal het aandacht worden gericht op 

de logistieke zaken voor het openen van een centrum. Aspecten zoals personeel, locatie, kantoor 

meubilaire and communicatie-infrastructuur. Ook hierbij kan gedacht worden aan 

samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties. In deze tweede periode zal de opening van 

het centrum gerealiseerd worden.Kosten:nog te bepalen 

 

C. 2019-2020 

Het intensiveren van preventieve activiteiten staat centraal in het jaar 2019-2020. Daar waar er 

verbeteringen nodig zijn, worden deze doorgevoerd. Het minimaliseren van uitval van risico groepen 

binnen de doelgroep kind, jongere is de focus. Hier kan gedacht worden aan jongeren die een (her)intrede 

in de arbeidsmarkt nodig hebben of jongeren die dreigen het onderwijs te verlaten.   

      Kosten: nog te bepalen 

5.4.  senioren en gehandicapte doelgroepen 

 

Burgers met een beperking 

Uitgaande van de laatste beleidsnota ‘Na caminda pa un Miho Participacion di Persona cu Limitacion’ 

van DSZ (2015-2017), worden de daarin genoemde beleidsdoelstellingen opnieuw bevestigd in de 

beleidsnota voor de volgende vier jaren (2017-2020). Deze beleidsdoelstellingen werden heel nauwkeurig 

geformuleerd op basis van signalering en onderzoek van actuele levensomstandigheden van mensen 

met beperkingen (mmb) op Aruba. 

De afgelopen periode bleek helaas te kort te zijn om naast onderzoek en vastlegging van de nodige 

beleidsdoelen het daarop gebaseerde plan van aanpak volledig te implementeren. Daarnaast kampte de 

directie in 2016 met veranderingen in leiderschap en beleidsfuncties. De voormalige directeur is eind 

januari 2016 met pensioen gegaan en het proces tot het benoemen en in diensttreden van een nieuw 

directeur liep tot september 2016. De beleidsmedewerker belast met het aandachtsterrein ‘doelgroep 

mensen met beperkingen’ is in augustus 2016 met VUT gegaan welke functie tot in mei 2017 door 

middel van een interne overplaatsing opnieuw bekleed kon worden met een geschikte medewerker.  

 

In deze komende regeerperiode zal de focus meer gericht worden op de implementatie van het plan van 

aanpak bestaande uit verschillende activiteiten ter realisering van de genoemde beleidsdoelstellingen. 

De activiteiten zijn uitgezet op basis van prioriteit en geachte haalbaarheid. Aansluitend op het plan van 

aanpak zijn voor elk beleidsdoel de Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld.  

 

Demografie van de doelgroep 

Aruba telt 6.954 mensen met één of meer beperkingen; 6.9% van totale bevolking (Censo 2010). 

Vooruitlopend op de resultaten van de volgende volkstelling en de geconstateerde bevolkingsgroei van 

de laatste decennia, kan men ervan uitgaan dat het aantal mmb over de 7.000 licht. 

 

Individuen en gezinnen die immateriële hulpvragen hebben mbt de uitval van een fysieke en/of 

geestelijke en/of zintuiglijke functie kunnen zich in principe melden bij de sectie ‘Guia Social’ van de 

Directie Sociale Zaken voor hulp. Afhankelijk van de hulpvraag worden deze cliënten in de meeste 

gevallen wegens de specialistische aard van hun behoefte doorverwezen naar een instantie dat specifiek 

met/voor mmb werkt. De registratie van dergelijke immateriële hulpvragen bij de DSZ is niet 

beschikbaar. Individuen en gezinnen met materiële hulpvragen richten zich tot de sectie 

‘Financieramente Vulnerabel’ van de Directie Sociale Zaken om een gehandicapte bijstand aan te vragen. 
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Onderstaand tabel reflecteert de niet-overheid organisaties (NGO’s) op Aruba die per december 2014 

diensten leveren aan mmb, de aantal geregistreerde cliënten per organisatie, of de organisatie wel of niet 

van overheidssubsidie geniet en de grote van het subsidiebedrag op dat moment. Per december 2014 

(Sociale Kaart PPL, Hey mi tambe T’ey!, dec 2014) zijn totaal ruim 3.846 mmb bij een hulpverlening-

/ontwikkelingsorganisatie geregistreerd voor duurzaam gestructureerd opvang; ruim 55.3%. 

 

Gesteld kan worden dat er rond 3.108 mmb zijn die alleen of met hulp van familie/sociale netwerk met 

hun beperking zich (trachten te) redden. Deze groep is onzichtbaar in de maatschappij. De vragen die 

hier gesteld kunnen worden zijn, ‘Waar zijn deze mmb?’en ‘Hoe redden deze mensen zich?’ 

In 2014 ontving gemiddeld van het totaal aantal mmb (minstens 6.954) 1.040 mensen, 16 jaar of ouder, 

GUNS (Gehandicaptenuitkering nieuwe stijl). Deze aantallen zijn over de laatste bijna vier jaren gedaald 

en weer gestegen. In 2015 (1027), 2016 (932), 2017 eerste helft (1025).  

Er dient nog onderscheid te maken tussen aantal mmb beneden en boven de 16 jaar die niet ergens 

ingeschreven staan voor zorg en die ook nooit aanvraag gedaan hebben voor een uitkering. 

Voor nadere specifieke demografische gegevens wordt verwezen naar het beleidsdocument van DSZ 

‘Na Caminda pa un Miho Participacion pa Persona cu Limitacion’ 2015-2017. 

 

In het tabel hieronder treft u een overzicht van de acht beleidsdoelen die DSZ over de lange termijn voor 

de gehandicapte doelgroep wil bereiken. Essentieel is nu tot de uitvoering over de lange termijn te 

komen van dit beleid. In Bijlage 1 treft u een beschrijving van de KPI’s voor dit specifiek beleid. 

Periode A = 2017-2018; Periode B = 2018-2019; Periode C = 2019-2020 

Tabel 2: Beleidsdoelen                                                                                               

Jaar 

2017 2018 2019 2020 

Kwartaal 1
e 

2
e 

3
e 

4
e 

1
e 

2
e 

3
e 

4
e 

1
e 

2
e 

3
e 

4
e 

1
e 

2
e 

3
e 

4
e 

1 GUNS-cliënten empoweren 

 a) Data verzameling GUNS-cliënten voor O’Stad, 

Noord en Sta.Cruz 

                

 b) Projecten op wijkniveau                 

2 Verbeterde samenwerking DSZ en instellingen voor gehandicaptenzorg 

 a) Sociale kaart                 

 b) Verbeterde onderlinge samenwerking                 

 c) Introductie indicatie commissie                 

 d) Uitvoering nieuwe subsidie beleid                 

3 Meer mmb in de arbeid (betaald en vrijwillig) 

 Jobcoach project uitvoeren (evalueren en zonodig 

hanteren) 

                

4 Verbeterde acceptatie van mmb in de maatschappij 

 PPL verricht bewustwordingscampagne                 

5 Verbeterde ondersteuning mantelzorgers 

 a) Er wordt een behoefte peiling verricht onder 

mantelzorgers 

                

 b) Er worden supportgroepen georganiseerd voor 

mantelzorgers 

  ? ? ? ?           

6 Verbeterde persoonlijke mobiliteit 

 a) Bijdragen aan verbetering diensten openbaar 

vervoer 
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De senioren  

De Unit Senioren is één van de gevormde eenheden binnen de Directie in het kader van het 

doelgroepenbeleid ten behoeve van kwetsbare groepen. Centraal hierin staat het optimaal gebruik maken 

van bestaande middelen (mankracht, financiën, infrastructuren) via gecoördineerde samenwerking met 

overige secties binnen de directie zelf en met relevante directies, en disciplines binnen zowel de publieke 

sector als het particulier initiatief ten behoeve van (kwetsbare) maatschappelijke doelgroepen, in het 

bijzonder senioren. 

In het kader van het mandaat van de Directie ten aanzien van kwetsbare maatschappelijke groepen, wordt 

in coördinatie en afstemming met het ministerie belast met ouderenzorg en overige sectoren de 

maatschappelijke componenten van het doelgroep beleid gehandhaafd.  

De doelstelling van de Unit Senioren is als volgt: het systematische bevorderen van de algemene ontwikkeling, 

het welbevinden alsmede de maatschappelijke integratie van senioren. In dit licht staan de behoeften en wensen 

van de doelgroep senioren centraal in de volgende thema’s: 

 gebiedsgericht werken aan welzijn van senioren middels ‘empowerment’ strategieën. Het bevorderen van 

de ontwikkeling en welbevinden van ouderen en waar nodig ondersteuning met de integratie en 

(duurzame) participatie van senioren aan de samenleving. Een belangrijk uitgangspunt hierin is 

het ‘World Health Organisation” begrip van ‘Active Aging’. In een ander rekening houdende met, 

onder meer, de beleidsdoelen en initiatieven van het ministerie belast met ouderenzorg, sociale 

zaken, volwassen educatie, arbeid, cultuur, enz. 

Een belangrijk instrument in de bovengenoemde ontwikkelingsgerichte interventies is de 

toepassing van de Zelfredzaamheid- matrix dat de mate van zelfredzaamheid op diverse 

domeinen (zoals inkomsten, gezinsrelaties, maatschappelijke participatie, arbeid, alledaagse 

levensverrichtingen -ADL -, vervoer en mobiliteit) van zowel één volwassene (16+) als een groep 

volwassenen op meerdere momenten vaststelt. Hierdoor kunnen we de voortgang of 

ontwikkeling van het desbetreffende (groep) individu(en) na specifieke interventies monitoren en 

de relevante interventies kunnen naar gelang hiervan aangepast worden. Benevens, de impact van 

deze interventies worden hiermee mede bepaald. 

 

 b) Bijdragen verbetering toegankelijkheid 

openbare wegen/gebouwen 

                

7 Verbeterde toegankelijkheid tot adequaat onderwijs 

 a) Onderzoek verrichten naar toegankelijkheid tot 

adequaat onderwijs 

                

 b) Beleid formuleren adhv resultaten onderzoek                 

8 Verbeterde rehabilitatie 

 a) Er is verbeterde (financiële) toegankelijkheid 

tot hulpmiddelen 

                

 b) Verbeterde samenwerking met 

revalidatiecentrum Curaçao 

                

De Randvoorwaarden 

a) Opzetten van een ‘disability registry’ ism CBS 

Aruba 

                

b) Verbetering van wet- en regelgeving ten behoeve 

van mmb in de arbeid 

                

c) Aruba medegeldig maken van het Verdrag                 
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 het versterken en steunen van informele zorg. De versterking is gericht om de maatschappelijke 

participatie van de ouderen te bevorderen en waarborgen via, onder meer, gerichte interventies 

ter verlichting van de mantelzorg van vooral kwetsbare senioren. De Directie past toe in deze het 

systeem benadering in haar aanpak. Een gezin is een systeem, alsook een leefgroep, organisatie, 

buurt, enzovoorts. De leden van voornoemde functioneren als een geheel door de onderlinge 

afhankelijkheid en de (uit te voeren) functies van de individuen binnen het systeem. In dit licht 

kunnen we verwijzen, afhankelijk van de gekozen benadering/invalshoek bijvoorbeeld, naar een 

gezinssysteem, wijksysteem of doelgroep systeem. Ten aanzien van het informeel 

netwerk/mantelzorg, de kwestie is hoe de partner, kinderen, schoondochters- en zonen, 

kleinkinderen en vrienden de zorg van een hulpbehoevende ouder op zich kunnen nemen of zijn 

of haar maatschappelijke mate van zelfredzaamheid kunnen bevorderen, en hoe zou het formele 

netwerk ingezet kunnen worden om hen te ondersteunen in deze. Wat betreft het formele 

netwerk, samenhang en coördinatie van de ondersteuning aan de mantelzorg onder de 

verschillende secties binnen de Directie, evenals tussen DSZ en relevante overheidsdirecties en 

particuliere instanties, is van uiterst belang. 

 het monitoren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk impact (kunnen) hebben 

op het welzijn en welbevinden van, onder meer, deze doelgroep. Een en ander geschiedt binnen 

het kader van het mandaat van Directie Sociale Zaken. Dit geschiedt mede het verwezenlijken van 

de tweede ‘Aruba Welfare Survey’ en periodieke ‘Social Welfare Analysis’ met specifiek aandacht 

aan de doelgroep ouderen. 

Bij het bewerkstelligen van het bovengestelde worden er twee specifieke werkterreinen/pilaren 

gehandhaafd binnen de Unit Senioren, met name, “community development” en steunpunt senioren. 

“Community Development”: 

Het bevorderen en verder uitbouwen van de gemeenschapszin en burgerparticipatie middels een 

gebiedsgerichte aanpak is een van de beleidsspeerpunten van het huidige regeringsprogramma. Het 

begrip ‘community development’ behelst het optimaliseren van de ontwikkelingscapaciteit van de 

senioren via bevordering van burgerkracht/ ‘empowerment’. Het streven is, onder meer, het 

voortbouwen op de bestaande en vaak onbenutte functionele en waardevolle kwaliteiten en potenties van 

individuen, instituten, het particuliere initiatief en maatschappelijke groeperingen om (nieuwe) duurzame 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen ten behoeve van de ouderen in het bijzonder, te creëren. 

Dus werken op basis van de al aanwezige en potentiële kwaliteiten en middelen, en niet op basis van wat 

problematisch is of ontbreekt.19Interventies zijn gericht op, onder meer, de bevordering van 

groepsidentiteit en van netwerk- en coalitievorming onder bestaande sociale groepen en instanties zowel 

op groep, lokaal als nationaal niveau. Grotere inspraak door senioren groepen zowel in de wijken als op 

nationaal niveau is een verwacht resultaat.  

 

Operationele doelstellingen: 

 per eind 2018 zijn er tenminste twee verschillende buurt/wijk initiatieven, met als primaire doel 

het verbeteren van de leefbaarheid, opgestart. 

                                                           
19Verwijst bijvoorbeeld naar de “Asset-Based Community Development” (ABCD) begrip.  
Zie: De Paul University. Asset-Based Development Institute. Beschikbaar op https://resources.depaul.edu/abcd-
institute/Pages/default.aspx 
          Davelaar. M. et al. (Wijken voor Bewoners: Asset-Based Community Development in Nederland. Beschikbaar 
op:  http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/abcdrapport.pdf 
 

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/abcdrapport.pdf
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Maatschappelijke Steunpunt Senioren: 

Het steunpunt dient als een loket waarbij en waaruit steun en informatie aangeboden wordt ten aanzien 

van de maatschappelijke ontwikkeling en welzijn van senioren. Inherent aan de maatschappelijke 

hulpverlening zijn, onder meer, de rollen van signaleren en wegwijzen. Bij tijdig signaleren is prompt 

ingrijpen van cruciaal belang met betrekking tot aanpak kwetsbare senioren. In dit kader worden 

mogelijke mishandelingen en gevallen van kennelijk ontspoorde mantelzorg gesignaleerd en er op 

gereageerd. Het dient ook als een advies- en informatiecentrum. De algemene belangen van de senioren 

worden binnen de interne keten van de Directie ook vanuit dit centraal punt behartigd. De Directie sluit 

kort met en werkt nauw samen met overige publieke instanties, in het bijzonder de directie met 

beleidsbevoegdheid ouderenzorg (Directie Volksgezondheid) en het particulier initiatief.  

Operationele doelstellingen:  

 In het kader van het versterken en steunen van de informeel/mantelzorg van risico groepen,over vijftig (> 

50) casussen van (mogelijke) ontspoorde mantelzorg en mishandelingen van ouderen zijn in behandeling 

of afgehandeld op jaar basis. 

 Jaarlijkse profilering rapportage over de omvang en karakteristieken van de hulpvraag van het senioren 

cliëntenbestand van DSZ. 

 De zelfredzaamheid actie plannen van minimaal twintigtal alleenstaanden ouders en 20 volwassenen 

ouder dan 50 jaar oud zijn gedurende de tweede helft van 2018 in uitvoering.  

 De Steun- en informatiepunt voor senioren heeft per eind 2018 boven 60 gevallen geregistreerd of 

afgehandeld.  
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HOOFDSTUK 6: DE PRIMAIRE WERKPROCESSEN 

De primaire werkprocessen bestaan uit de materiële en immateriële hulp aan min- en onvermogende, die 

in crisis zijn of dreigen in een crisis terecht te komen. 

De materiële diensten bestaan uit a. tijdelijke hulp bij werkeloosheid of geen inkomen door middel van 

Bijstandsverlening; b. juridische hulp bij civiele en strafrechtelijke zaken doormiddel van Kosteloze 

Rechtsbijstand. De immateriële diensten bestaan uit maatschappelijke hulp dan wel licht psychische steun. 

6.1 Het proces van bijstandsverlening 

Het primaire proces van bijstandsverlening. 

KPI-1 Inzicht krijgen in de redenen dat bijstand niet wordt gegeven of wordt beëindigd. 

KPI-2 Voorbereidingsduur voor uitbetaling bijstand inkorten van 14 dagen naar 10 Dagen. 

KPI- 3 DSZ heeft een Handhavingsbeleid.  

KPI-4 Het aantal heronderzoeken per jaar is gestegen van 1223 in het jaar 2016 naar 1500 eind 

2017, dit naar aanleiding van aanvang algemene heronderzoek in november 2017. Dit 

heronderzoek zal in de tweede kwartaal 2018 gereed zijn. 

KPI- 5 Aantal bijstandsgerechtigden dat een sanctie heeft ontvangen is gestegen van 17% (235 

terugvorderingen op 1400 gezinsuitkeringen) in 2016 naar 20% in 2017.  

 

Reden terugvordering 2016 # 

werk 124 

andere inkomsten 33 

uitschrijving DPL 30 

wijziging gezinssamenstelling 16 

Andere 32 

Totaal 235 
 

 

Uitgangspunten: 

De bijstand is een vangnet van tijdelijke aard. Cliënten worden gestimuleerd om weer aan het werk te 

gaan of om aan re-integratie te werken en dienen activiteiten te ondernemen om weer zelf in een eigen 

inkomen te kunnen voorzien. Dit is niet vrijblijvend. Indien cliënten hieraan niet meewerken wordt 

vanuit de DSZ actie ondernomen. Om dit te voorkomen dient de cliënt geïnformeerd te zijn over de 

rechten en de plichten die hij als cliënt heeft. 

 

De bijstand heeft 2 hoofddoelen: 

1. Alleen cliënten die hier recht op hebben krijgen bijstand; 

2. Onterecht ontvangen bijstand wordt  voorkomen dan wel  vroegtijdig geconstateerd dan wel 

gesanctioneerd. 

 

Om deze hoofddoelen te bereiken zet de Directie Sociale Zaken zich in op: 

 Middels voorlichting informatie verstrekken aan cliënten over de rechten en plichten 

Door voorlichting kan invloed worden uitgeoefend op de nalevingbereidheid, de beeldvorming en het 

maatschappelijk draagvlak. De DSZ maakt thans gebruik van informatiefolders en de één op één 

voorlichting tijdens de screening, de intake en andere persoonlijke contacten van de 

bijstandsconsulent/heronderzoeker met de cliënt. Andere vormen van communicatiemiddelen zullen in 
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de toekomst ook gebruikt kunnen worden om de cliënt te informeren over zijn rechten en plichten. Men 

kan hierbij denken aan internet, workshops, publicaties in de locale dagbladen, een landelijke 

voorlichtingscampagne om de nalevingbereidheid te vergroten. 

 

Periode 2017 – 2018: Informatie via Internet middels Webpage van de DSZ 

   Herziening foldermateriaal over Bijstand 

Periode 2018 – 2019: Publicaties in locale dagbladen 

Periode 2019 – 2020: Voorlichtingscampagne 

 

KPI-1 Inzicht krijgen in de redenen dat bijstand niet wordt gegeven of wordt beëindigd. 

 

 Dienstverlening optimaliseren 

De DSZ heeft zich in de afgelopen periode ingespannen om de interne werkprocessen bij de DSZ, 

behorende bij het verlenen van bijstand, vast te leggen. Zowel het hoofdproces alsook de deelprocessen 

‘Sociaal Onderzoek en Psychosociale Begeleiding’, ‘Medische keuring’ en ‘Heronderzoek’ zijn herzien en 

vastgesteld. Ook zijn de verbeterpunten geïnventariseerd. Binnenkort zal het traject met DRH aanvangen 

waarbij gewerkt zal worden aan een hedendaagse functiehuis. De reeds verrichte werkzaamheden door 

de DSZ kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen. 

Een belangrijk element bij de optimalisering van de dienstverlening is het continu onderrichten van de 

bijstandsconsulenten en heronderzoekers in de processen behorende bij de bijstandsverlening. In het 

kader hiervan zal een cursusplan worden opgezet opdat de bijstandsfunctionarissen continue training 

krijgen in onderwerpen die van belang zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In het verleden 

werden reeds intern cursussen verzorgd. In september 2017 zal de volgende cursusronde aanvangen.  

 

Periode 2017 – 2018: Traject ‘Functiehuis’ samen met DRH 

   Cursusplan opzetten voor functionarissen van de sectie Bijstand 

   Cursussen voor de functionarissen van de sectie Bijstand 

Periode 2018 – 2019: Cursussen voor de functionarissen van de sectie Bijstand 

Periode 2019 – 2020: Cursussen voor de functionarissen van de sectie Bijstand 

 

KPI-2 Voorbereidingsduur voor uitbetaling bijstand inkorten van 14 dagen naar 10 Dagen. 

 

 Vroegtijdig constatering van fraude door ‘controle op maat’ te verrichten 

De behoefte aan voortzetting van of wijziging in de mate van de bijstand wordt per geval op door de 

Directeur te bepalen tijdstippen opnieuw onderzocht. Thans geschiedt heronderzoek enkel wanneer een 

bijstandsgerechtigde zijn maandelijkse uitkering niet is komen innen of wanneer de sectie bijstand een tip 

ontvangt van het oneigenlijk ontvangen van bijstand door een cliënt. De laatste keer dat een algemene 

heronderzoek heeft plaatsgevonden bij alle bijstandscliënten is alweer enkele jaren geleden. Zo’n 

algemene heronderzoek is arbeidsintensief en met het beschikbare personeel neemt het zeker een half jaar 

in beslag. Het is dan ook aan te bevelen een systeem van periodieke heronderzoek te ontwerpen en 

hanteren uitgaande van risicoprofielen, de zogenaamde ‘controle op maat’. Het is namelijk niet efficiënt 

en effectief om periodiek elke bijstandsgerechtigde op dezelfde manier te controleren. Echter voordat men 

over kan gaan tot “controle op maat” dienen de risicogroepen middels risicoprofielen geïdentificeerd te 

worden. Om dat te kunnen doen zal een algemene heronderzoek bij elke bijstandsgerechtigde gedaan 

moeten worden. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt onder andere onderzocht of de cliënt sinds zijn 



41 
 

aanvraag of sinds het laatste heronderzoek terecht bijstand heeft ontvangen, of hij al dan niet werkt, of 

zijn contactgegevens nog actueel zijn, of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de 

gezinssamenstelling etc. Aan de hand van de vergaarde informatie kunnen vervolgens de risicoprofielen 

opgesteld worden. Deze risicoprofielen zullen daarna gebruikt worden in de periodieke ‘controle op 

maat’. Het bijstellen van deze profielen dient geregeld gedaan te worden, gedacht kan worden aan een 

periode van 5 jaar. 

 

Periode 2017 – 2018: Verrichten van Algemene Heronderzoek 

Profilering van risicogroepen 

Periode 2018 – 2019: Ontwerpen van een nieuw systeem van periodieke ‘controle op maat’. 

   Invoeren nieuw systeem van periodieke ‘controle op maat’ 

Periode 2019 – 2020: Controle op maat 

 

KPI- 3 DSZ heeft een Handhavingsbeleid.  

KPI-4 Het aantal heronderzoeken per jaar is gestegen van 1223 in het jaar 2016 naar 1500 eind 

2017, dit naar aanleiding van aanvang algemene heronderzoek in november 2017. Dit 

heronderzoek zal in de tweede kwartaal 2018 gereed zijn. 

 

Sanctionering (terugvordering) 

CAD stelt voor om prioriteit te geven aan preventieve activiteiten om misbruik en oneigenlijk gebruik van 

bijstandsgelden zo snel en zo veel als mogelijk te beperken en een zwaarder sanctiebeleid te ontwikkelen, 

te implementeren en te handhaven en af te zien van invordering via inningopdrachten door de Directie 

Financiën. De aandachtspunten waar rekening mee gehouden dienen te worden aan de hand van de 

aanbevelingen van de CAD, vergen verdere uitwerking. 

Periode 2017 -2018 Uitwerking sanctiebeleid 

Periode 2018 – 2019 Invoering nieuw sanctiebeleid 

 

KPI- 5 Aantal bijstandsgerechtigden dat een sanctie heeft ontvangen is gestegen van 17% (235 

terugvorderingen op 1400 gezinsuitkeringen) in 2016 naar 20% in 2017.  

 

Reden terugvordering 2016 # 

werk 124 

andere inkomsten 33 

uitschrijving DPL 30 

wijziging gezinssamenstelling 16 

Andere 32 

Totaal 235 
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6.2. Het Bijstandsbeleid 

 

KPI-1: Samenwerking met relevante ketenpartners 

KPI- 2: Beter Inzicht in profiel van de cliënten 

KPI- 3. Uitvoering van diverse projecten t.b.v. jongeren in de Bijstand. 

 

Uitgangspunten: 

Van cliënten die een bijstandsuitkering krijgen wordt verwacht dat zij sociaal redzaam  en economisch 

zelfstandig worden. De dienstverlening is gericht op een zo snel mogelijk terugkeer op de arbeidsmarkt. 

Niet participeren is geen optie en meedoen is niet vrijblijvend. In sommige gevallen is eerst een 

zorgtraject nodig voordat de cliënt de weg terug naar werk kan beginnen. Dergelijke trajecten dienen 

waar mogelijk en zodra mogelijk gecombineerd te worden met leren werken en de terugkeer naar de 

arbeidsmarkt. 

 

De hoofddoelstelling hierbij is arbeidsparticipatie. Om deze te bereiken zijn de volgende onderwerpen 

van belang: 

 

Ad KPI -1. Samenwerking met relevante ketenpartners 

 

Deze problematiek behoeft een integrale en multidisciplinaire aanpak. Het is dan ook om die reden dat 

reeds verschillende overlegstructuren op verschillende niveaus zijn opgezet. Samenwerking zal de 

komende jaren steeds meer het verschil maken. Aan de ene kant met overheidsinstellingen zoals DPL, 

DAO en Directie Onderwijs . Aan de andere kant is samenwerking met de private sector , waaronder de 

werkgevers, heel erg belangrijk alsook de samenwerking met andere particuliere initiatieven waaronder 

verschillende stichtingen. Alleen door goed samen te werken, kunnen er oplossingen voortkomen en 

resultaten worden geboekt. 

Periode 2017 – 2018: voortzetting diverse overlegstructuren 

Periode 2018 – 2019: voortzetting diverse overlegstructuren 

Periode 2019 – 2020: voortzetting diverse overlegstructuren 

 

Ad KPI- 2. Beter Inzicht in profiel van de cliënten 

Ontwikkelingen dienen gemonitord en gestuurd te worden op basis van analyses in het kader van 

informatie gestuurd werken. Een deugdelijk registratiesysteem en de periodieke analyses van data is 

hierbij een vereiste. Daarnaast is het zeer wenselijk de totstandkoming van een gezamenlijke cliënt 

volgsysteem bij het DPL en de DSZ. Om het functioneren van cliënten beter in kaart te kunnen brengen is 

bij de DSZ sectie Maatschappelijk zorg, de Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) ontworpen. De ZRM is een 

beoordelingsinstrument dat zowel voor hulpverleningsdoeleinden als voor beleidsmatige doeleinden 

gebuikt kan worden.  

Periode 2017 – 2018: Data kwaliteitsanalyse i.s.m. het CBS 

  Plan van aanpak opstellen voor de kwaliteitsverbetering van de bijstandsdata. 

  Aanvang traject kwaliteitsverbetering bijstandsdata 

  Periodieke analyse en rapportage van Bijstandsdata 

  Introductie Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) 

  Periodieke analyse ZRM 

Periode 2018 – 2019: Voortzetting traject kwaliteitsverbetering bijstandsdata 

  Periodieke analyse en rapportage van Bijstandsdata 

  Periodieke analyse ZRM 
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  Gezamenlijke cliënt volgsysteem. 

Periode 2019 – 2020: Voortzetting traject kwaliteitsverbetering bijstandsdata 

  Periodieke analyse en rapportage van Bijstandsdata 

  Periodieke analyse ZRM 

 

Ad KPI- 3. Uitvoering project jongeren in de Bijstand. 

 

Project Jongeren in de Bijstand 

De Directie Sociale zaken gaat in samenwerking met o.a. de DPL, de DAO, EPE, jobcoach en diverse 

opleidingsaanbieders, bijstandsjongeren tussen de 17-24 jaar maatschappelijk activeren met uiteindelijk 

het doel verhoging van de arbeidsparticipatie van de doelgroep d.m.v. gerichte 

trajectbemiddeling/begeleiding en coachen. Het project begint met een doelgroep van 20 man. 

 

Doelgroep voor 2017-2018: 

20 Jongere mannen tussen de 17 en 24 jaar “Pariba di brug” (San. Nic. en omstreek). 

Doelgroep voor 2018-2019: 

Jongere mannen tussen de 17 en 24 jaar “Pabao di Brug” (Oranjestad en omstreek). 

 

Doelgroep voor 2019-2020: 

Jongere vrouwen tussen de 17 en 24 jaar. 

 

Doelstellingen: 

Verhogen van maatschappelijke participatie van de bijstandsjongere met uiteindelijk de doorstroom naar 

reguliere arbeid; 

Er is aandacht voor-, en er wordt gewerkt aan de sociaal/emotionele problematieken van de doelgroep; 

Er zijn financiële mogelijkheden en oplossingen voor de tegemoetkoming in de kosten van 

kinderopvang, mobiliteit en de opleiding/scholing voor de doelgroep; 

Aanbod van gerichte opleidingen, trainingen voor de doelgroep; 

Voldoende aanbod van leerwerkplekken c.q. stageplaatsen voor de doelgroep; 

Opzet en vormgeven van de arbeidstoeleiding is duidelijk voor alle partijen; 

Er is een transparante, structurele werkwijze en een structurele aanpak tussen de samenwerkende 

partners en instanties; 

Er is een Integraal (transparante) platform tussen de samenwerkende partners en instanties welke 

structureel overleg voeren en met elkaar afstemt; 

 Er is een effectieve en efficiënte werkwijze tussen de DSZ en de DPL v.w.b. de 

trajectbemiddeling/begeleiding en het coachen; 

Er zijn samenwerkingsconvenanten tussen de samenwerkende partners en instanties; 

Er is zijn meetinstrumenten en indicatoren ter monitoring en evaluatie van de 

trajectbemiddeling/begeleiding en het coachen; 

Verkrijgen van voldoende budget en financiële middelen/financiële tegemoetkoming door de overheid 

voor de projecten. 

 

Doelstellingen behalen door: 

Duidelijke en goede intake door de DSZ met gebruik van “zelfredzaamheidsmatrix”; 

Jongere staat centraal. Individuele aanpak trajectbemiddeling/begeleiding/coachen (duur van 

activeringstraject is 6 maanden); 

Creëren van gerichte opleidingstrajecten en leerwerktrajecten/stageplekken; 
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De jongere de “tools” aanbieden om zichzelf verder op weg te helpen naar structurele reguliere arbeid 

(o.a. vervoer, sociale begeleiding); 

1x per maand structurele afstemming en overleg tussen de samenwerkende partners en instanties; 

Structureel casusoverleg tussen de DSZ en de DPL v.w.b. de doelgroep; 

Budget en financiële tegemoetkoming door de overheid; 

Zorgdragen voor voldoende mogelijkheden voor kinderopvang en financiële tegemoetkoming in de 

vervoerskosten en opleidingen/trainingen voor de doelgroep. 

 

Tijdsduur project(en): 

Duur van de gehele maatschappelijke activeringstraject(en) is 6 maanden. 

 

Kosten project: 

De kosten zijn geraamd op basis van 20 deelnemers per doelgroep. Indien de doelgroep groter wordt, 

worden de kosten evenredig hoger. 

Raming kosten van het project 2017- 2018: 

Opleiding/Training EPE Afl. 150,- pp. (20x Afl. 150,-= Afl. 3.000, -); 

Opleiding Openbare Avondleergangen (OAA) biedt 2-jarige beroepsopleidingen en kost Afl. 200,- per 

schooljaar. (Afl. 400, -x 20= Afl. 8000,-); 

Kinderopvang en vervoerskosten tezamen Afl. 550, - p/m. (Afl. 20x Afl. 550, - =Afl. 11.000,-). 

 

Totaal geraamde kosten project per groep 2017/2018 is: Afl. 22.000,- 

Raming kosten van het project 2018-2019: 

Opleiding/Training EPE Afl. 150,- pp. (20x Afl. 150,-= Afl. 3.000,-); 

Opleiding Openbare Avondleergangen (OAA) biedt 2-jarige beroepsopleidingen en kost Afl. 200,- per 

schooljaar. (Afl. 400,-x 20= Afl. 8000,-); 

Kinderopvang en vervoerskosten tezamen Afl. 550,- p/m. (Afl. 20x Afl. 550,-=Afl. 11.000,-). 

 

Totaal geraamde kosten project 2018-2019 is: Afl. 22.000,- 

Raming kosten van het project 2019-2020: 

Opleiding/Training EPE Afl. 150,- pp. (20x Afl. 150,-= Afl. 3.000,-); 

Opleiding Openbare Avondleergangen (OAA) biedt 2-jarige beroepsopleidingen en kost Afl. 200,- per 

schooljaar. (Afl. 400,-x 20= Afl. 8000,-); 

Kinderopvang en vervoerskosten tezamen Afl. 550,- p/m. (Afl. 20x Afl. 550,-=Afl. 11.000,-). 

 

Totaal geraamde kosten project 2019-2020 is: Afl. 22.000,- 
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Totale geraamde kosten over de periode 2017, 2018, 2019 en 2020 is totaal: ondersteunende voorzieningen. 

Personen die in aanmerking wensen te komen voor een bijstandsuitkering of personen die reeds een 

uitkering ontvangen, geven vaak te kennen moeite te hebben om werk te aanvaarden aangezien zij in een 

of andere situatie verkeren waarbij zij zaken moeten regelen voordat zij aan de slag kunnen. Echter is hun 

situatie niet van een dusdanige aard dat men kan zeggen dat zij zich “door persoonlijke omstandigheden in de 

praktische onmogelijkheid verkeren voor hen passende arbeid te aanvaarden” conform Artikel 1 van het 

Landbesluitbijstandsverlening (Lbbv). Dus behoren zij tot de arbeidsreserve.  

De meest genoemde regelzaken zijn: opvang voor kinderen, transport, foodhandlers-onderzoek bij de 

Directie Volksgezondheid (groene kaart) en kleding. Tot op heden worden deze regelzaken per geval door 

een maatschappelijk werker behandeld op de beste manier die op dat moment voorhanden is. De DSZ zal 

beleid ontwikkelen ten aanzien van ondersteunende voorzieningen en afspraken maken of 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de betrokken instanties. 

Periode 2017 – 2018: Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met betreffende instanties 

 Beleid ‘ondersteunende voorzieningen’. 

 

6.3.            Kosteloze Rechtsbijstand 

 

KPI-1  

 

  

Voorwerk ten behoeve van herziening Landsverordening Kosteloze Rechtsbijstand. Hierbij 

is juridisch bijstand van beleid nodig. 

  

KPI-2   Opstellen van contracten met piket advocaten die civiele zaken doen. 

KPI-3  

  

Stellen van kwaliteitscriteria voor pro deo advocaten (in overleg met diverse         

stakeholders) en versterken contact met diverse stakeholders;  

KPI-4 Grens bepaling voor wat betreft de soort zaken die worden behandeld.  

- met 50% van het personeel is door directie gesproken over deze grenzen.  

KPI-5 Deskundigheidsbevordering van het personeel d.m.v. training & cursus gericht op vroeg 

preventie op het vakgebied 

- in 2017 is een opleiding aangaande arbeidsrechten gevolgd. 

 

 

Aan deze doelen zal KRB eind 2017 een SMART definitie aangegeven worden. 

 

6.4.  De immateriële hulpverlening 

 

De immateriële hulpverlening bij de DSZ zaken bestaat uit het maatschappelijk werk en licht 

psychologische begeleiding van gezinnen, volwassenen en jongeren. In de komende jaren zal 

geïnvesteerd worden in methodiekontwikkeling, professionalisering en in de invoering van 

vernieuwende methodieken, zoals de ’self sufficiency matrix’, vormen van vroeghulp en preventie en 

vernieuwende multidisciplinaire aanpakken om de toenemende vormen van psychische en 

maatschappelijke problemen het hoofd te kunne bieden. Ook pleidooi voor de bouw van meer sociale 

huurwoningen en meer beleid ten aanzien van sociaal wonen zijn belangrijke randvoorwaarden om het 

werk goed te kunnen uitvoeren. Hierin is de samenwerking met ketenpartners en goede afspraken 

maken rondom rolverdeling essentieel. De komende jaren zal een echte uitdaging vormen voor de 

effectieve inzet van deze twee instrumenten. 
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Maatschappelijk werk  

KPI-1  Betere samenwerking intern/ extern realiseren om de (multiproblem) vraag   beter 

aan te pakken 

KPI-2  DAS heeft een primaire en secundaire preventie aanbod ter versnelling van   het 

hulpverleningstraject 

KPI-3  Definiëring succescriteria voor hulpverleningstrajecten bij Guia Social en Bida   & Famia 

KPI-4  Tevredenheidsonderzoek onder de cliënten (nul meting) 

KPI-5  Verhoging efficiëntie van medewerkers middels vergroten van kennis en  

 vaardigheden over specifieke methodieken. 

Ad KP-1: betere samenwerking extern (o.a. met FCCA, Sostenemi, Voogdijraad, Maatschappelijk 

Aruba, Fundashon pa nos comunidat etc. realiseren om de maatschappelijke hulpvragen beter aan te 

pakken. 

S: er is structureel overleg met een aantal externe partners. 

M: er is een jaarplanning structurele overleggen gemaakt op initiatief van SBF. Aan het eind van2017 

zullen deze partners dit overleg evalueren. 

A: beide partners zien het belang van in. 

R: dit zal af en toe onder spanning staan door te drukke agenda. 

T: traject in 2017-2018. 

 

Ad KP-3: definiëring succescriteria voor hulpverleningstrajecten bij Maatschappelijke werktrajecten. 

S: wanner is er sprake van een succesvol afgerond traject? 

M: de criteria zijn expliciet benoemd; 

A: ze zijn acceptabel; 

R: ze zijn realistisch te behalen; 

T: ze zijn in 2017 gedefinieerd en kenbaar gemaakt.  

 

Ad KP-4: tevredenheidonderzoek onder de cliënten (nul meting). 

S: er is een tevredenheid onderzoek uitgevoerd onder de voormalige cliënten die een traject bij GS 

hebben gevolgd. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd en een implementatieplan 

gemaakt. 

M: er wordt gevraagd naar een concrete scores. 

A: slechts cliënten die hieraan willen deelnemen, zullen worden geïnterviewd. 

R: het is realistisch en haalbaar, maar wel afhankelijk van de agenda van de Universiteit van Aruba; 

T: in 2018 cliëntonderzoek met aanbevelingen; 2019 implementatieplan formuleren en uitvoeren.  

 

Ad KP-5: medewerkers werken effectiever en efficiënter door deskundigheid t.a.v. 

effectieve interventies en methodieken te volgen. 

S: er is specifiek deskundigheidsaanbod dat gevolgd wordt. 

M: niet meer dan 1 aanbod per maand. 

A: past bij de hulpvragen waarbij vroege preventie de voorkeur geniet. 

R: ja, indien men zich beperkt tot 1x per maand. 

T: in 2017 t/m 2020. 
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Psychologische begeleiding van kwetsbare gezinnen en jongeren (Bida & famia) 

 

KPI-1  Betere samenwerking extern (o.a. met Voogdijraad en psychiaters) realiseren om  

de hulpvragen beter aan te pakken  

 

KPI-2  Definiëring succescriteria voor hulpverleningstrajecten bij Bida & Famia  

 

KPI-3  Tevredenheidonderzoek onder de cliënten (nul meting)  

 

KPI-4  Verhoging efficiëntie van medewerkers middels vergroten van kennis en vaardigheden 

over specifieke methodieken  

 

KPI-5  Wachtlijsten voor jeugdigen vanuit sectie Bida y Famia terugdringen van 6 naar 2 maanden  

 

KPI-6  Effectievere afhandeling van hulpvragen door middel van vroeghulp, primaire en 

secundaire preventie. Er zal een business case worden ontwikkeld en onderzocht om te 

komen tot een CJG voor 0-24 jarigen i.s.m. beleid en externe partners. Hierbij zal overleg 

met externe partners en gesubsidieerde instellingen worden gedaan.  

 

 

Ad KP1: betere samenwerking extern (o.a. met Voogdijraad en psychiaters) realiseren  

om de hulpvragen beter aan te pakken  

S: er is structureel overleg met een aantal externe partners.  

M: er is een jaarplanning structurele overleggen gemaakt op initiatief van SBF. Aan het eind van  2017 

zullen deze partners dit overleg evalueren.  

A: beide partners zien het belang van in.  

R: dit zal af en toe onder spanning staan door te drukke agenda. 16  

T: maandelijks in 2017.  

 

Ad KP2: definiëring succescriteria voor hulpverleningstrajecten bij Bida & Famia 

Toelichting: nodig is helderheid te krijgen over wanneer er sprake is van een succesvol afgerond traject 

en welke scores de klanten aan deze vormen van dienstverlening geven. Wel is het zo dat de 

hulpverlener continu bezig is met afstemming om de klant tevreden te houden.  

 

S: specificeren criteria voor succesvolle afronding van trajecten bij beide secties. Wanneer is er sprake 

van een succesvol afgerond traject?;  

M: wel moeilijk meetbaar te maken en is sterk afhankelijk bij Guia Social van de aanwezigheid van 

schaarse voorzieningen, zoals onderdak;  

A: dit is noodzakelijk en leidt tot meer acceptatie.  

R: moeilijk om dit te specificeren.  

T: 2017-2018.  

 

Ad KP3: tevredenheidonderzoek onder de cliënten (nul meting).  

 

S: er is een tevredenheid onderzoek uitgevoerd onder de voormalige cliënten die een traject bij SBF 

hebben gevolgd. Aanbevelingen worden geformuleerd en een implementatieplan gemaakt en 

uitgevoerd. 

M: er wordt gevraagd naar een concrete scores.  
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A: slechts cliënten die hieraan willen deelnemen, zullen worden geïnterviewd.  

R: het is realistisch en haalbaar;  

T: in 2018 cliëntonderzoek met aanbevelingen en in 2019 implementatieplan formuleren en uitvoeren.  

 

Ad KP4: medewerkers werken effectiever en efficiënter door deskundigheid t.a.v.  

effectieve interventies en methodieken te volgen.  

 

S: er is specifiek deskundigheidsaanbod dat gevolgd wordt.  

M: niet meer dan 1 aanbod per maand.  

A: past bij de hulpvragen waarbij vroege preventie de voorkeur geniet.  

R: ja, indien men zich beperkt tot 1x per maand.  

T: in 2017.  

 

Ad KP5: Wachtlijsten voor jeugdigen terugdringen van 4 naar 0 maanden.  

Toelichting: het is onacceptabel dat jongeren momenteel een wachttijd heeft van 6 maanden alvorens 

deze geholpen kan worden. Deze wachtlijst wordt veroorzaakt door personeelstekort van ca. 50% door 

ter beschikking stellingen, door uitstroom en door ziekte personeel. Momenteel werken er 7 fte m.n. 

jonge psychologen. De maatregelingen betreffen: 1. personeel op orde brengen 2. Werkprocessen 

aanpassen 3. Afspraken met stakeholders. 4. Klantonderzoek.  

S: van 4 naar 0 maanden binnen 1 jaar.  

M; ja  

A: ja, wachtlijst zijn onacceptabel!  

R; ja  

T: in 2017   

Ad KPI-6: een effectievere afhandeling van de hulpvraag door vroeg hulp of preventie hulpvraag 

(eerder a/d bel trekken) & door betere samenwerking met gesubsidieerde organisaties.  

 

Toelichting:  

A. Deze hulpvraag betreffen hulpvragen aangaande de relatie ouder- kind en man-vrouw, vragen 

aangaande baanverlies, opvoed- en relatie- skills en het financieel gedrag. Aanpak door vroeg hulp kan 

tijdig en betere resultaten opleveren. De hulp is dan effectiever.  

B. Hiernaast wordt een business case worden geschreven om de mogelijkheid te onderzoeken om een 

CJG voor Aruba te ontwikkelen waarin alle preventie gecentreerd wordt.  

 

S: dit vraagt om voorlichting van de doelgroepen afstemming met organisaties.  

M: de timing van de hulpvraag is moeilijk meetbaar.  

A: ja 

R: ja 

T: 2017- 2018 

6.5. Het subsidiebeleid 

 

Het subsidiebeleid 

Hierbij wordt verwezen naar het gegeven dat het instrument ‘subsidie’ primair een economisch- en 

beleidsinstrument is dat Land Aruba en in bijzonder het Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, 

heeft om in gesignaleerde maatschappelijke noden te voorzien en dreigende maatschappelijke 

ontwikkelingen te voorkomen.  



49 
 

Uitgangspunt is dat de verstrekking van subsidies (aan instellingen van algemeen nut) gericht moet zijn 

op het opleveren van de gewenste beleidseffecten op de korte, middenlange en lange termijn. Een en ander 

in het kader van de gaande omslag van een van oudsher input gerichte naar een prestatie gerichte 

subsidieverstrekking en een effectieve beleidsmatige alsook financiële rapportage en verantwoording.  

De gewenste resultaten behelzen het verkrijgen van (meer) inzicht en efficiëntie in de uitvoering en 

kostenbeheersing enerzijds, en meer aansturing mogelijkheden en transparantie in subsidieverlening, 

anderzijds.  

In dit kader richt de Directie een aangepaste administratieorganisatie (AO) subsidievertrekking proces in. 

Transparante en eenduidige informatiestromingen en besluitvorming zijn hierbij een voorwaarde. Een en 

ander uitgaande van de begrotingscyclus en het financiële kader van het Land rekening houdende met de 

rollen en verantwoordelijkheden van de Directie met betrekking tot de subsidieverstrekking binnen het 

kader van het nieuw subsidiebeleid. Naast het verwezenlijken van een efficiënt (doelmatig), effectief 

(doeltreffend) en rechtmatig subsidieproces, is een effectieve aan- en bijsturing van de maatschappelijke 

hulp- en dienstverlening op grond van geconstateerde individuele vragen en behoeften van vooral de 

kwetsbare sociale groepen, voortschrijdende inzicht van (mogelijke negatieve) maatschappelijke 

ontwikkelingen en geformuleerde beleidsspeerpunten, het primaire uitgangspunt. De individuele 

elementen van de functionele processen binnen de verschillende fasen van het subsidieproces worden 

afgestemd met, onder meer, de zogenaamde ‘back office’ functie van de Coördinatie Bureau 

Overheidssubsidie (CBOS) en overige rollen en mandaten van overige directies met 

beleidsverantwoordelijkheid alsook met die instellingen belast met het uitvoeren van de 

subsidievoorschriften.  

Een standaard uitvoeringsproces dat de fasen van de ontvangst van de subsidieaanvraag tot en met de 

archiveren/dossiervorming beschrijft en het draagvlak heeft van alle betrokken is een verwacht resultaat 

in deze.  

Operationele doelen: 

 Alle onder het Ministerie van Sociale Zaken ressorterende gesubsidieerde instanties van algemeen 

nut hebben per eind 2017 zowel een ondertekend landsbesluit en programma van eisen dat 

prestatiegericht (met voorkleur voor begrotingsjaar 2018 en 2019) zijn geformuleerd. Dit is een 

terugkomend doel. 

 Mede op basis van de (tussentijdse)toetsingen over het jaar 2018, wordt invoeren van 

normeringen-/sanctiebeleid bij afwijkingen op overeengekomen prestaties per begin 2019. 
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HOOFDSTUK 7: DE ORGANISATIE  

 

7.1. Brede risicobeheersing werkprocessen DSZ 

 

De aanbevelingen van CAD 

In 2004, 2011 en 2014 zijn een aantal onderzoeken door de Centrale Accountant Dienst (CAD) bij de DSZ 

uitgevoerd om de risico’s van de werkprocessen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zijn een reeks 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

Om recht te doen en gevolg te geven aan deze aanbevelingen zullen de aanbevelingen in de komende 

twee jaar steeds op de agenda staan en wordt getracht – waar dit mogelijk is- dit structureel uit te voeren 

en zal het Ministerie van SJA en de CAD periodiek hierover geïnformeerd worden. We zullen starten 

met een doorgaande controle AOI op het belangrijkste bedrijfsproces in de zin van - waar relatief veel 

geld mee gemoeid is binnen de DSZ - namelijk in het proces van Bijstandsverlening. 

 

KPI-1: Controle op risico’s in het proces van bijstandsverlening (‘Checks and balances’). 

Doel: Op het meest risicovolle primair proces van bijstandsverlening wordt in 2017, 2018, 2019 en 2020 

doorlopend AOI controles uitgevoerd. Deze controle zal om de twee jaar worden uitgevoerd. 

Het doel is uiteindelijk preventief fraude te voorkomen door een strikter handhavingsbeleid te gaan 

voeren. 

Specifieke doelen: 

- Formele toetsing bijstand aanvraag (volledigheidscontrole) aan de hand van  

  steekproefcontrole inclusief naleving conform procedures; 

- Toetsing van de evaluatieprocedure bijstand conform eisen inclusief steekproefcontroles; 

- Toetsing van keuringprocedure en evaluatie hiervan inclusief steekproefcontroles; 

- Toetsing aan de hand van steekproefcontrole van langdurige bijstandtrekkers (> 6  

   maanden); 

- Toetsing van (re)integratie arbeidsmarkt van langdurige bijstandtrekkers (> 6 maanden)  

   (volledigheidscontrole naleving procedures) m.a.w. mensen die kunnen werken en die  

   werkloos zijn te re-integreren; 

- Toetsing van dossiers aan de hand van steekproefcontroles (voor volledigheid en  

   structureel georganiseerd); 

- Toetsing voor naleving procedures van tijdelijke of permanente opschorten van bijstand  

   inclusief steekproefcontroles; 

- Toetsing van de terug te vorderen bijstandsbedragen door de Directie Financiën (de TV’s)  

   (alle gevallen met status en plan van actie en terugkoppeling DSZ en DIRFIN, vastleggen  

Van follow-ups/status updates/monitoring); 

- Steekproefcontrole inning van bijstand door bijstandtrekkers (afloopcontrole); 

- Steekproefcontrole van aanvraag t/m innen van bijstandsbedrag door bijstandtrekkers voor  

   het volledig naleven van bijstand procedures. 

 

Meetbaar 

- Steekproefcontroles moeten representatief zijn afhankelijk van bijstand bestand; 

- Bij steekproefcontroles worden zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de risicogroepen zoals bijv. 

mensen/families die kunnen werken maar niet willen of mensen/families die langdurig op bijstand 

leven etc. 
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Acceptabel: conform het advies van CAD, aangezien momenteel veel tijd en onnodige energie wordt 

gestoken in terugvordering van bijstand. 

Realistisch: ja. 

Tijdgebonden: reguliere steekproeven die doorlopend in 2017, 2018, 2019 e 2020 plaatsvinden. Begin 

2018 vindt er begin 2018 een algemeen heronderzoek onder alle normatieve bijstandtrekkers plaats. Aan 

de hand hiervan zullen een aantal risicoprofielen van deze bijstandtrekkers worden gedaan (zie 

Beleidsplan Bijstand). De hoge risicoprofielen, m.a.w. bijstandstrekkers met een hoog niveau van risico 

zal vaker getoetst worden. 

 
KPI-2: totale ICT hardware en software DSZ vernieuwen en het ICT personeel versterken. 

In 2006 besloot DSZ om een eigen hardware en software programma voor de DSZ processen te maken. 

Het ICT-programma heette Linex- systeem. Dit had grote consequenties omdat daarmee de DSZ zich 

totaal van het ICT systeem van land Aruba afscheidde en geïsoleerd raakte. Dit werkte zeer goed totdat 

de programmeur van dit ICT programma in 2015 uit dienst ging. Sindsdien zijn er geen updates gedaan 

en het systeem is zeer kwetsbaar en kan op ieder moment het begeven. Bovendien is nodig een totale 

vernieuwing van de ICT basisinfrastructuur. 

 

Doel:Vanuit het visieplan en de huidige stand van zaken, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 en 

hierboven worden de volgende ICT doelen geformuleerd. 

1. Nodig is een nieuwe ICT basisinfrastructuur; 

2.Nodig zijn ook werkstations. Huidige DSZ apparatuur is al afgeschreven, na 6 jaar. De werkstations 

dienen vervangen te worden en office software programma’ s dienen geïnstalleerd te worden. We willen 

voor het werkproces bijstandsverlening op Decos 2017 medio 2018 introduceren, zodat we meer grip 

krijgen op de AOI’s van dit werkproces waar relatief veel geld in omgaat. Verder is nodig core business 

applicaties ter ondersteuning van de werkprocessen. 

3.Kosten voor 100 gebruikers: 

- basis 4 servers:     Afls. 175.000-400.000  

- core business applicatie & support software        500.000 

4. Upgrading van het ICT personeel staat heel erg hoog op de agenda om de applicaties en programma 

te kunnen werken. 

5. Verder de invoering van DECOS 2017 om alle werkprocessen te digitaliseren te beginnen met het 

Bijstandswerkproces  tezamen met BID medio 2018.  Bekeken gaat worden of dit budgettair neutraal kan 

plaatsvinden. 

 
KPI-3: het DSZ gebouw vernieuwen en intensief onderhoud plegen.  

Op 11 april 2017 is er een ministeriele beschikking opgemaakt met daarin een opdracht aan de 

“Commissie Huisvesting DSZ” . 

De opdracht was: 

1. Opstellen werkprogramma aangevende onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn moeten     

    plaatsvinden en de hieraan verbonden kostenbegroting(en); 

.2. Mogelijke alternatieve huisvesting voor DSZ rekening houdend met de behoefte naar vaste- en  

     ambulante werkplekken en een kostenbegroting daaromtrent; 

3. Tweewekelijks schriftelijke voortgangsrapportage; 

4. De vastgestelde streefdatum van een definitief advies inzake is 15 juni 2017; 

 

Het uitgangspunt aanpak team DSZ in de commissie was:  

Beoogd werd hiermee om een soort Programma van Eisen op te stellen ter vaststelling van de mate 

waarin de faciliteiten en de huidige staat van onderhoud van het hoofdkantoorgebouw te Kaya Mario E. 

Harms het bewerkstelligen van een functionele, prettige en veilige werkomgeving bevordert dan wel 
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belemmert. Enkele toetsingscriteria voor een aanvaardbare en functionele werkomgeving zijn, onder 

meer: 

* toegankelijkheid clientèle via openbaar vervoer; * benodigde vis-à-vis in gebruik kantoorruimte (m2); 

*beschikbaar ruimte voor opvang cliënten (wachtkamer);*benodigde versus beschikbare parkeerruimtes 

voor zowel cliënten als werknemers;*staat (van onderhoud) van het kantoorgebouw: 

 

Dienst Openbare Werken (DOW) heeft een inventarisatie gemaakt van de geïdentificeerde bouwkundige 

mankementen en verbeterpunten van het hoofdkantoor van Directie Sociale Zaken. Op basis hiervan en 

rekening houdende met het programma van eisen van DSZ, heeft DOW verder een renovatieproject 

opgesteld waarbij de meest urgente verbouwing- en renovatievereisten meegenomen worden. 

Bovendien is er in overleg met respectievelijke bouwbedrijven en SETAR, een raming gemaakt van het 

afwikkelen van de voornoemde opdracht zijdens DOW.  

 

Uitgangspunt is dat de te verrichten bouwwerkzaamheden (tenminste) 200 werkbare werkdagen ofwel 

10 maanden in beslag zullen nemen en dat het totale personeel tijdelijk moet verhuizen. Daarom is via 

DIP en Infrastructuur Team georiënteerd naar mogelijke geschikte pand(en) als tijdelijke huisvesting 

DSZ. Met mede als referentie het thans in gebruik kantoorruimte, toegankelijkheid van clientèle via 

openbaar vervoer en adequate parkeerruimte als kritische risico factoren, de volgende op- en 

aanmerkingen. De globale raming voor het door DOW geschetste verbouwing- en 

onderhoudswerkzaamheden komt neer op Awg. 2.650.000,00 inclusief stelposten. Drie opties zijn 

gegeven voor tijdelijke huisvesting en het laatste voorstel was verhuur voor twee jaar van het Aruba 

Bank in het centrum zonder een vooruitzicht op terugkeer naar de oorspronkelijke huisvesting. Gezien 

de relatieve hoge kosten om het hoofdkantoor van DSZ te renoveren en het personeel tijdelijk te 

huisvesten voor een periode van een tot twee jaar, heeft de minister de optie om een pand aan te 

schaffen en te verbouwen voor de functie van DSZ in acht genomen. De commissie staat op het 

standpunt dat er op dit moment geen duurzame oplossing voor de DSZ op het terrein van huisvesting is 

geboden en daarom staat dit punt nog steeds op de agenda, gezien de staat van onderhoud van dit 

gebouw en in 2017/2018 zal hierover een beslissing door het Ministerie genomen dienen te worden.. 

 

KPI-4: Structurele maatschappelijke oplossing vanuit Land Aruba voor hiaten in de 

preventieve, repressieve en curatieve sociale voorzieningen. 

Specifiek: momenteel doet zich een grote urgentie gevoelen dat niet alle doelgroepen in het veld 

effectief of afdoende geholpen kunnen worden. Dit heeft te maken met ondercapaciteit bij instellingen of 

hiaten in de zorg en welzijnssector. Het gevolg is dan dat voor bepaalde doelgroepen onvoldoende 

antwoorden en/of hulp geboden kunnen worden.  

- In plaats van doelgroepen ‘rond te verwijzen ’ van instelling tot instelling dient er een structurele  

   oplossing voor deze problemen door de overheid gecreëerd te worden; 

- Er is dringend behoefte aan noodwoningen waarmee de doelgroepen van DSZ in geval van urgentie  

   en/of crisis kunnen verblijven; 

- Er is dringend behoefte aan sociale woningen voor minder draagkrachtige gezinnen en burgers; 

- In de jeugdzorg is er een tekort aan zorgvoorzieningen voor risicojongeren, zoals jongeren met een lage  

 

  intelligentie in combinatie met probleemgedrag, waardoor deze jongeren verder marginaliseren en een  

   last voor de samenleving gaan vormen doordat zij gedragsproblemen in de maatschappij vertonen;  

- Deze problemen op het sociaal vlak nemen ernstig toe en vinden weinig vertaling in uitbreiding van  

   voorzieningen op deze terreinen. 

Meetbaar: deze sociale vragen zullen meetbaar worden gemaakt. 
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Acceptabel: de maatschappij heeft last als deze sociale problemen onvoldoende door Land Aruba het 

hoofd wordt geboden; 

 

KPI-5: Op de agenda zetten van de CAD- adviezen immateriële hulpverlening. 

Doel: ook op het overleg van de immateriële hulpverlening zullen de adviezen van de CAD in de 

komende vier jaar geagendeerd worden. Deze aanbevelingen zullen besproken worden, de keuzes 

worden voorgelegd aan het Ministerie van SJA middels adviezen en middels uitvoering van een 

implementatieplan. 

Specifiek: alle adviezen van de CAD van 2004, 2011 en 2014 worden besproken en van advies voorzien. 

Meetbaar:meetbare indicatoren voor implementatie worden opgesteld. 

Acceptabel:ja. 

Realistisch:ja. 

Tijdgebonden: 2017, 2018, 2019 en 2020. 

 
KPI-6: opzetten van een klachtencommissie DSZ breed en het benoemen van 

vertrouwenspersonen voor het personeel van DSZ. 

In 2018 zak een plan van aanpak gemaakt worden en uitvoering gegeven aan de opzet van een 

klachtencommissie binnen de DSZ als de klacht niet onder LAR valt. Doel is een meer evenwichtig en 

onderbouwde feedback te verkrijgen van de klachten van burgers waarop nieuw beleid voor het 

verbeteren van de uitvoering van de primaire processen kan worden gemaakt.  

Specifiek: een klachtencommissie opzetten die naar klachten van burgers/personeel luistert en de 

directeur hierover van advies voorziet. 

Meetbaar: Er zullen criteria voor het adviseren worden geformuleerd. 

Acceptabel: dit is meer acceptabel dan klachten die bij het Ministerie terechtkomen. 

Realistisch: ja. 

Tijdgebonden: in 2018 geven we een start hieraan en daarna laten draaien en  evalueren hoe het draait 

in 2019 en 2020. 

 
KPI-7: het formuleren van een veiligheidsbeleid DSZ breed en de implementatie van 

veiligheidsprotocollen voor DSZ. In 2017 zijn naar aanleiding van incidenten in het gebouw 

een aantal protocollen ontwikkeld op de terreinen van o.a. agressie, psychose en zelfdoding. 

Specifiek: een breed veiligheidsbeleid voor DSZ op alle gebieden (inclusief huisvesting)  is noodzakelijk. 

Momenteel zijn drie protocollen uitgewerkt en worden deze breed in DSZ geïmplementeerd en 

uitgevoerd. 

Meetbaar: worden nog geformuleerd. 

Acceptabel: ja. 

Realistisch: ja. 

Tijdsgebonden: 2019/2020. 

 

 
KPI-8: klanttevredenheid onderzoeken en personeel tevredenheidonderzoeken invoeren en 

doorlopend uitvoeren. Medewerkers en cliënt onderzoeken 

Om dit punt meetbaar te maken zal er een tweetal tevredenheidonderzoeken plaatsvinden onder de 

cliënten en medewerkers van de Directie Sociale Zaken.  

Specifiek: doel is om via deze tevredenheidonderzoek en het  percentage te bepalen als nulmeting en op 

basis hiervan de specifieke doelen nader vast te leggen in de komende jaren. Op basis van de resultaten 

zal de DSZ inzicht krijgen op de effectiviteit van de ontevredenheidspunten bij het personeel en clientèle. 
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Op basis hiervan zal een plan van aanpak worden gemaakt, gemonitored en uitgevoerd. Dit onderzoek 

moet in de komende zes (6) maanden plaatsvinden. 

Meetbaar:  deze worden meetbaar geformuleerd. 

Acceptabel: ja. 

Realistisch: ja, dit is noodzakelijk om als overheidsinstantie beter van te worden. 

Tijdgebonden:  

- 2108: uitvoering van nulmeting en verbetertraject formuleren; 

- 2019: verbetertraject uitvoeren; 

- 2020: verbetertraject uitvoeren. 

 

 

 

7.2. Herstructurering  

 

De belangrijkste operaties op het terrein van herstructurering zijn: 

- KPI-1: de invoering van herstructurering waarbij een nieuwe organogram, een organieke  

functieomschrijving met een instellingsbesluit zullen worden doorgevoerd. 

 

In 2016 en 2017 is het nodige voorwerk gedaan voor de invoering van een nieuwe herstructurering op 

basis van een aangepaste organogram, een organieke functieomschrijving van alle voorkomende functies 

bij DSZ door DRH. In 2018 zal dit met het personeel en de relevante gremia worden besproken en zal na 

het vaststellen van een instellingsbesluit hieraan uitvoering worden gegeven. Hiervoor is reeds in 2016 

een herstructureringsgroep opgericht.  

 

KPI-1: Herstructurering: opstellen organogram met nieuwe organieke functieomschrijvingen met 

instellingsbesluit. 

 

Specifiek: gesprekscyclus beoordelingen instellen, instellingsbesluit, organogram en invoering van 

generieke functiebeschrijvingen in DSZ. Vanuit de DRH verwacht de DSZ – per 1 januari 2018 – een 

(definitieve) Organogram met generieke Functiebeschrijvingen die in de Ministerraad goedgekeurd zal 

worden (Instellingsbesluit voor de Directie Sociale Zaken). Doel hiervan is dat iedere medewerker op de 

hoogte zal zijn van hun positie en verantwoordelijkheden. Hiernaast het instellen van een 

personeelscyclus van beoordelingsgesprekken. Alle functies binnen de DSZ worden organiek gemaakt. 

Ook zullen medewerkers in principe alle facetten van een functie moeten kunnen beheersen en uitvoeren.  

Meetbaar: ja gebonden aan performance management cyclus. 

Acceptabel: ja 

Realistisch: ja 

Tijdgebonden:  

2017: voorbereiding traject; 

2018: bespreking met personeel en relevante gremia. 

2019: implementatie plan herstructurering. 

2020: monitoring 
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7.3. P&O /HRM Werkzaamheden 

Om als een Personeel en Organisatie Afdeling (HRM&D) succesvol te opereren is het ontwikkelen van 

een Organisatie Strategie essentieel. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de lange 

termijn doelen op basis van de overheidsstrategie kan de Personeel en Organisatie Afdeling (HRM&D) 

van de Directie Sociale Zaken – als een tak van de Departamento Recurso Humano DRH – doelen stellen 

voor korte, middenlange en lange termijn (operationele doelstellingen).  De volgende doelen worden in 

mate van urgentie opgesteld 

2017 – 2018: 

1. Nieuw Gebouw / Kantine voor het Personeel 

De omgeving en gebouw waarin een Medewerker zijn/haar werk moet uitvoeren is van 

grootbelang. Een ieder moet kunnen werken in een prettige omgeving met een rustige en 

gezonde eetplaats (kantine) en onder veilige omstandigheden.  

 

2. Invulling van vacatures 

a. Een constante herzien overzicht maken van alle vacatures van de Directie Sociale Zaken; 

b. Dit overzicht direct bekendmaken zowel intern bij de DSZ als bij de DRH; 

c. Naar aanleiding van de ingekomen sollicitaties binnen een maand de sollicitatie gesprekken 

plaats laten vinden samen met de Afdelingschef en de mogelijke kandidaten voor te dragen; 

d. Doel is om een vacature binnen 2 maanden in te vullen 

 

3. Openstaande Personeelsdocumenten met een achterstallige periodieke datum 

a. Een Checklist zal opgemaakt worden met alle belangrijke data van een medewerker die 

actueel en in orde moet zijn;  

b. Een grondig en volledig map onderzoek ( tussen 90% en 95%) van elke medewerker moet 

plaatsvinden; 

c. Naar aanleiding hiervan kan alle Medewerkers File op orde gezet worden; 

d. Deze handeling zal zeker een periode van es (6) maanden duren 

 

4. Het percentage Ziekteverzuim aansturen 

a. Maandelijks een overzicht maken van het ziekteverzuim van de medewerkers zowel 

individueel als per afdeling. Dit overzicht moet direct bekend zijn bij de afdelingschef die de 

nodige stappen moeten nemen ten aanzien van medewerkers met een hoog verzuim; 

b. Doel is om het percentage van Directie Sociale Zaken laag te houden (onder de 10%); 

c. Op basis van deze percentages zal de Directie Sociale Zaken een inzicht krijgen op de 

productiviteit van elke medewerker; 

d. Moet maandelijks plaatsvinden met een jaarlijkse rapportage aan de directie. 

 

2018 – 2019: 

5. Digitale Personeelsprogramma 

De Afdeling Personeel en Organisatie moet gemoderniseerd worden met een versie van een 

digitale personeelsprogramma waarin alle data van de medewerkers geregistreerd kan worden. 

Doel is meer efficiënt en effectief. 

 

6. Invoeren van het Personeelshandboek 

Iedere Medewerker zal begin januari 2018 een (digitale) Personeelshandboek ontvangen met de 

meest belangrijke informatie voor hun dagelijkse werkpraktijk. 
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7. Invoeren van een Welkom Bijeenkomst en Kit voor nieuwe Medewerkers 

In de eerste week van elke maand zal een welkom bijeenkomst plaatsvinden met nieuwe 

medewerkers die aan boord zijn gekomen. Gedurende die bijeenkomst zal een ieder nieuwe 

medewerker een welkom Kit ontvangen met de nodige informatie. 

8. Tijdsregistratiesysteem invoeren 

Een digitale systeem moet opgezet worden voor de tijdsregistratie (in – en uit) van alle  

medewerkers  bij alle Kantoren van de Directie Sociale Zaken. Doel hiervan is dat alle  

medewerkers hun werkuren kunnen verantwoorden. 

 

9. Welzijnsprogramma / Activiteiten voor het Personeel 

Per januari 2018 zal een jaarlijkse Welzijnsprogramma in combinatie met diverse Activiteiten 

voor het Personeel van Directie Sociale Zaken uitkomen met als doel iedere medewerker te 

herinneren om een gezond, sportief en sociale leven te leiden.  

 

10. Trainingsprogramma / “updated informatie” 

Voor 2018 een Trainingsprogramma opzetten voor het Personeel van de Directie Sociale Zaken 

gericht op de laatste ontwikkelingen / circulaires / wetten etc. van de LMA maar ook wat 

betreft de rechten en plichten van een ambtenaar en/of gelijkgesteld. 

 

2019 – 2020: 

11. Uniforms voor het Personeel 

Als een Overheidsinstelling die hulpverlening biedt aan het gemeenschap is het van zeer belang 

om een goede imago aan de cliënten te geven en een vorm van deze imago is de kleding van een 

medewerker. En deze is te bereiken door Uniforms aan te schaffen voor het personeel. 

 

 

7.4. HUMAN DEVELOPMENT: HET PERSONEEL COACHEN, OPLEIDEN &BEGELEIDEN 

Het ontwikkelen van professionaliteit en competenties van professionals in een voortdurend veranderde 

samenleving is een continu leerproces en een uitdaging. In een snel veranderende samenleving met een 

toenemende complexiteit, worden steeds nieuwe eisen gesteld aan professionals in de sociale sector. De 

Arubaanse samenleving kent meer diversiteit, de maatschappelijke vraagstukken worden steeds 

complexer, de samenleving wordt steeds meer blootgesteld aan externe invloeden. 

DSZ heeft gekozen om zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Dit impliceert permanent bezig zijn 

met leren en verbeteren om de gewenste resultaten te kunnen bereiken en kwaliteit af te leveren.De missie 

en visie van DSZ is gericht op eigen ontwikkeling, duurzaamheid, partnerschap, participatieen zelfredzaamheid. 

Om in te kunnen spelen op de boven gesteldedoelen en op de ontwikkelingsbehoeften van onze 

samenleving aan te sturen wil DSZ ontwikkelingsgericht, participatief, vraaggericht en oplossingsgericht 

werken.  

Verder wil DSZ ook als organisatie ‘ het bewust bekwaam handelen en denken’ verder ontwikkelen door 

middel van de volgende kernwaarden: 1. Maatschappelijk bewust zijn als ambtenaar; 2. Samenwerking 

optimaliseren zowel intern als extern; 3. Klantgerichtheid en service minded stimuleren 

Investeren in het menselijk kapitaal 

Het optimaal functioneren van de organisatie is afhankelijk van de competenties van haar personeel en 

dit onderstreept het belang om op een structurele wijze daaraan te werken. De organisatie verwacht dat 

de kennis en kunde blijft aansluiten bij de eisen die gesteld worden vanuit het werk. In de nabije toekomst 

staat ook op de agenda het opstellen van een opleidingsplan voor medewerkers. Individuele 

scholingsbehoeften worden op basis van Pop gesprekken en analyses door leidinggevenden 
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geïnventariseerd. Het is noodzakelijk dat DSZ randvoorwaarden creëert vooraleen veilig leerklimaat, opdat 

deinteractie tussen competentieontwikkeling en kennisontwikkeling op verschillende niveaus binnen de 

organisatie plaatsvindt.  

 

Leertrajecten en diverse begeleidingsvormen worden ontwikkeld ter bevordering van deskundigheid van 

medewerkers van de DSZ vanuit de volgende uitgangspunten: 

 Van curatief naar preventief. Wij willen op een meer gestructureerde wijze dichter bij onze doelgroep 

zijn. Vroeghulp en vraaggericht, dat wil zeggen beter aansluiten op de behoefte van de cliënt. Preventie 

en hulp moeten, willen ze aanslaan, worden toegesneden op de behoeften en situatie van kansarme 

gezinnen, jongeren en kwetsbare doelgroepen. De doelgroep heeft de professional nodig om de “behoefte 

achter de vraag” te duiden(Pels et al, 2009). De professional zou vervolgens in staat moeten zijn, en door 

de organisatie in staat worden gesteld, om zelfstandig met aanpassingen in aanbod en werkwijze te 

komen. 

 We gaan uit van de kracht van de mens. Dit vergt een omslag in onze benadering als hulpverleners wat 

ook inhoudt een nieuwe visie op menselijk welzijn.  Van een probleemgerichte visie naar een 

oplossingsgerichte visie. Dit leidt tot een bepaalde manier van aankijken tegen groei en ontwikkeling. We 

gaan uit van kwaliteit, potentie en mogelijkheden. We willen veerkracht ontwikkelen bij de mensen. 

Veerkracht is het vermogen om bij tegenslagen niet in een dip te raken, maar juist nieuwe mogelijkheden 

te zien en daaraan vorm te geven ( L. de Wulf, 2014). 

 

Cultuurverandering 

Er dient aan een omslag gewerkt te  worden, een cultuurverandering van ‘ zorgen voor u’  naar  

‘ondersteunen van u, om uw eigen kracht in te zetten’, naar zelf ontwikkeling en zelfredzaamheid voor 

een menswaardig bestaan. Om dit concept in de organisatie te verankeren is het cruciaal om te 

investeren in ons menselijk kapitaal om het potentieel van ieder medewerker zo optimaal mogelijk in te 

zetten ter realisering van de organisatiedoelen. De lerende organisatie vraagt om het juiste leerklimaat 

waarbinnen een aanspreekcultuur, zelf reflectie, feedback geven en nemen, taakvolwassenheid,eigen 

verantwoordelijkheid en samenwerking onontbeerlijk zijn. Een cultuur waarin medewerkers eigen 

verantwoordelijkheid nemen vraagt een coachende rol van de leidinggevenden.  

 

Het belang van Coachend Leidinggeven in dit proces 

Coachend leidinggeven is gebaseerd op het mensbeeld, dat medewerkers in staat en bereid zijn 

zelfstandig te functioneren en daar ook de volle verantwoordelijkheid voornemen. Een coachend 

leidinggevende zal de medewerker daarbij ondersteunen. Dit komt tot uiting in zijn/haar gedrag: de 

concrete uitwerking van het leidinggeven in de dagelijkse praktijk. Het is een basishouding van de 

leidinggevende. 

Leidinggevenden hebben een cruciale taak om vanuit de omschreven visie van DSZ  kaders op te zetten 

en binnen die kaders kan zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap hun werk doen.Het 

werken aan toenemende bewustzijn onder de leidinggevenden binnen DSZ over hun leidinggevende 

stijl en het aanwakkeren van het bindingsvermogen binnen hun team is een continu leerproces. 

Gedurende de verschillende trajecten die de afgelopen jaren voor de secties werden gehouden werd 

deze behoefte nog zichtbaarder.Het is de vraag of de leidinggevenden een overzicht hebben  op het hele 

veld van kennis  binnen hun team/ de organisatie en als zij dat al lang niet meer hebben, dient hierin 

verandering te komen. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig  bij het vinden van hun rol.  
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Leertrajecten op maat 

                      

KPI-1 

Leidinggevenden middenkader van DSZ, verbeteren hun leiderschapstijl door het 

ontwikkelen van competenties op het gebied van coachend leidinggeven. 

 

Periode 2017 – 2018 

Met ingang van oktober 2017 tot en met mei 2018, gaat van start een op maat ontwikkeld 

leertraject voor leidinggevenden. De cursus houdt in zeven studiebijeenkomsten van een 

keer per maand inclusief midden- en eindevaluatie. 

 

Periode 2018 – 2019 

Na afronding van de cursus zal geëvalueerd worden met leidinggevenden en directeur. 

Ter bevordering van integratie van theorie, praktijk en reflectie op eigen ervaringen met 

het toepassen van de opgedane nieuwe kennis en kunde, krijgen de leidinggevenden 

ondersteuning d.m.v. drie of vier individuele coachingsessies. 

 

Periode 2019- 2020 

Een totale evaluatie van de cursus vanuit praktijksituatie. 

De verkregen feedback zal verwerkt worden met eventuele aanpassingen in de opzet van 

de cursus. 

KPI-2 Binnen een jaar implementeert DSZ beleidsnota “leren en ontwikkelen” gericht op het 

inbedden in de organisatie van diverse begeleidingsvormen ter bevordering van 

deskundigheid van medewerkers op alle lagen van de organisatie. 

 

Periode 2017 – 2018 

Het document wordt geschreven en aangeboden aan de directeur. 

Periode 2018 – 2019 

Beleidsnota wordt gepresenteerd, afgehandeld en implementatie wordt geformaliseerd. 

Periode 2019- 2020 

Jaarevaluatie en mogelijke aanpassingen 

 

KPI-3 Medewerkers van DSZ volgen leertrajecten gericht op zelfreflectie, zelfsturing, 

samenwerking, functioneel gedrag en contact voor het verder ontwikkelen van 

competenties om beter aan te kunnen sluiten op behoeften van cliënten en samenleving. 

 

Periode 2017 – 2018 

Voortzetten van leertrajecten die gedurende jaren al worden gefaciliteerd zoals; 

 Traject “ Self-awareness” 

 Traject “ Ken mi ta como colega”, Traject “ para keto ..djis un rato..pa sigi crese y 

desaroya”, Traject “Feedback geven en ontvangen”, Traject “ Omgaan met 

verandering” 

Jaarlijkse evaluatie. 

Verkregen feedback verwerken en aanpassen in opzet van de trajecten 

Periode 2018 – 2019 

Naarmate de behoeftes, het voortzettend van leertrajecten die gedurende jaren al worden 

gefaciliteerd zoals; 

 Traject “ Self-awareness”, Traject “ Ken mi ta como colega”, 

 Traject “ para keto ..djis un rato..pa sigi crese y desaroya” 

 Traject “Feedback geven en ontvangen”,Traject “ Omgaan met verandering” 
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Jaarlijkse evaluatie. 

Verkregen feedback verwerken en aanpassen in opzet van de trajecten 

Periode 2019- 2020 

Uit inventarisatie van nieuwe leerbehoeften worden er nieuwe leertrajecten op maat 

ontwikkeld met focus op kwaliteiten, talenten en inzetten van het menselijk potentieel 

gericht op de lange termijn doelen van de organisatie. 

 

Om aan te kunnen sluiten op de telkens veranderende maatschappelijke uitdagingen en het bevorderen 

van het ontwikkelingsgerichte mensvisie en het realiseren van duurzame oplossingen, is het voorts 

essentieel dat de focus niet uitsluitend gericht is op prestaties, maar ook of tegelijkertijd op reflectie, 

leren en ontwikkeling(proces). Voor een optimaal presteren van de medewerker moet naast kennis en 

vaardigheden, ook aandacht zijn voor de rechtszekerheid, veiligheid en gezondheid, arbeidssatisfactie 

en ontplooiingsmogelijkheden van het personeel. 

Samenvattend is gesteld dat de rol van directie en begeleiding deskundigen in het ontwikkelen van het 

leertraject “Coachend Leidinggeven” binnen DSZ één van de grootste uitdaging is. En we spreken dan 

niet over leiderschap vanuit een (management-) functie maar leiderschap in de breedste zin van het 

woord, namelijk een energie en ‘ state of mind’ binnen alle geledingen van de organisatie. 

 

7.5.  Het Public Relations beleid 

Digitale representatie op het internet is in deze tijd onmisbaar. Vooral als men tot doel stelt om de  

burgers van Aruba goed te informeren. Jong en oud zoeken hun algemene informatie en dagelijkse 

nieuws via het internet. Ouderen die niet op socialmedia zijn beluisteren de lokale radiostations voor het 

ochtend nieuwsen kijken naar Tele Aruba voor de dagnieuws. Vooraf was de neiging om alleen nieuwe 

services in kaart te brengen via de media, maar het is ook belangrijk om het publiek te blijven informeren 

over alle basis servicesen voorzieningen van DSZ, die misschien niet in het nieuws zijn, maar toch 

belangrijk voor hen zijn. Door herhaling kan iemand die nog onvoldoende bekend is met de service van 

DSZ dit alsnog benutten.  

 

Public Relations Plan 

Het PR plan van DSZ is in 2017 ontworpen met het doel specifieke resultaten te behalen, zoals een 

website, een set geanimeerde infomercials voor TV en socialmedia, een socialmedia presentie, een 

vernieuwde DSZ logo  en een digitale nieuwsbrief. 

 

Website 

In 2018 zal voor DSZ een website in gebruik worden genomen. Op de website zal de bezoeker kennis 

maken met de diverse services van DSZ en waar deze services voor staan.Op de website zal steeds een 

korte beschrijving staan van de visie en missie van DSZ,DSZ publicaties, de sociale kaart, een foto galerij 

met een bijbehorende Youtube Channel voor het publiceren van evenementen en actuele projecten en  

activiteiten. 

 

Infomercial 

Er wordt in 2017/2018 een infomercial van DSZ gemaakt met als doel focus op continuïteit en 

duurzaamheid, zodat de inhoud voor lange periode gebruikt kan worden. Deze website wordt 

ondersteund met 11x geanimeerde infomercials en een socialmedia beraming aangepast aan DSZ 

behoeften. Infomercials geven een goede ondersteuning van socialmedia en TV.  
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Na de realisatie van de gehele website zal een socialmedia plan ingevoerd worden met de bijbehorende 

infomercials, artikelen, interviews. 

 

Voor de verdere invoering van DSZ op socialmedia komt er een planning met een seizoen van twee 

maanden. Idem dito voor het publiceren van artikelen, nieuws, interviews en activiteiten. Via het DIA 

systeem wordt er een modelvorm documenten geïnstalleerd dat behulpzaam kan zijn voor het verder 

plannen van een samenhangende informatieve socialmedia presentie bij het publiek. In 2018 en verder 

zal het Public relations aspect van DSZ verder aandacht krijgen zodat continuïteit gewaarborgd wordt. 
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HOOFDSTUK 8: DE WERKVERDELING 2017-2020 

Taakverdeling beleid 2017/2020 

Procestrekker 

Procestrekkerschap wordt in de periode 2017-2020 in het beleidsproces van DSZ voorgesteld om 

samenwerking en peer review mogelijk te maken. Procestrekker zijn is een rol en geen hiërarchische 

functie of taak. 

 

Het doel is dat beleidsmedewerkers meer met elkaar gaan samenwerken, elkaar versterkenen bevragen. 

Hierbij zal de trekker het initiatief nemen om het proces in gang te brengen en te zorgen voor continuïteit 

in het proces. Procestrekkerschap zal periodiek en roulerend gedaan worden. 

 

De beleidsthema’s benoemd in dat subteam worden inhoudelijk besproken en ondersteund. Zo is Sacha 

Geerman verantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van de secties Guia Social en Bida & Famia, 

maar de overige teamleden in dat subteam mogen haar ondersteunen en van feedback /hulp voorzien.  

 

Projectbeschrijving 

Voorgesteld wordt ook om van elk nieuw project een korte projectdefinitie te geven alvorens met de 

werkzaamheden te starten. Er dient nog een temporisering en opdrachtformulering plaats te vinden. Voor 

alle nieuwe projecten komt een opdracht formulering. 

 

Publieksvoorlichting 

Als beleidsmedewerker is informatie geven aan publiek over je beleidsdomein onderdeel van je 

werkzaamheden en dient dit systematisch te worden gedaan.  

 

Taakafbakening & samenwerking met diensten/organisaties 

Voorstellen om te komen tot betere taakafbakening en samenwerking met het veldmet als doel efficiëntie 

en effectiviteit van DSZ te bevorderen behoren eveneens tot de structurele taak van de 

beleidsmedewerker. 

 

Alle projecten die met rood en cursief zijn aangegeven zijn nieuwe voorstellen van DSZ. 

Rood&cursief = nieuw 

Team 1 Beleidsthema’s Primaire processen 
 

1A. Celia Thiel  
 
Procestrekker 
subteam 1. 
 
 

Gezinsbeleid integraal formuleren. 
________________________ 
Monitoring Internationale 
verdragen, zoals ILO, 
gehandicapten, etc. 
_________________________ 
Juridische zaken en algemeen 
beleid. 
__________________________ 
Nieuwe wetsaanpassingen 
voorstellen bij DWJZ om de 
diverse domeinen en secties te 
verbeteren. Informatieverstrekking 
aangaande de uitvoering en 
naleven van wetten. 

Sectie Kosteloze Rechtsbijstand 
________________________ 
Organisaties: 8 Centros di Bario, 
FundashonMuhernan den Dificultad, 
Fundashon pa noscomunidat, CEDE, 
Mary Jane Foundation, Respetami & 
WMCY. 
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1B. Sacha Geerman 

Integraal Jeugdbeleid 
implementeren. 
_______________________ 
Projecten vernieuwing didactiek en 
aanpak SB&F en Maatschappelijk 
werk. 
_________________________ 
Voorzitter Commissie Rechten van 
het Kind en voorzitter Commissie 
Taskforce Kinderrechten. 

Nieuw project: onderzoek en opzetten 
nieuwe sectie Jeugdpreventie, 
Vroeghulp en  Jeugdzorg. 
(Glenda/Sacha & Celia) 
______________________________ 
SeccionBida&Famia (Psychologische 
Hulp) 
______________________________ 
Guia Social (Maatschappelijk werk)  
______________________________ 
Projecten vernieuwing didactiek en 
aanpak SB&F en GuiaSocial met als 
doel: zowel 1:1 aanpak als 
preventieve en vroeghulp 
ontwikkelen. 
_____________________________ 
Sacha: Casa Cuna, Imeldahof, Telefon 
pa hubentud, ParlamentoHubenil, 
ATHA,Fundashon pa nos muchnan. 
 

1C. Chanin 
Boekhoudt 

Bijstandsbeleid  
________________________ 
Projecten gericht op doelgroepen 
i/d Bijstand  
_________________________ 

Sectie Bijstand 
______________________________ 
Nieuwe projecten bijstand & werk, 
zoals “Bijstandsjongeren aan het 
werk” tot uitvoering brengen. 
_____________________________ 
Pleegkinduitkering via 
subsidieregeling regelen 
_____________________________ 
 

Team 2 
 

Beleidsthema’s Primaire processen 

2A. Gino Marchena:  
 
Procestrekker 
subteam 2. 
 

Gehandicaptenbeleid 
_________________________ 
Beleidsmaatregelen gericht op 
bevordering maatschappelijke 
participatie van senioren. 
_________________________ 
Analyse breed aanbod sociale 
organisaties a.d.h.v. sociale doelen 
en outputdoelenen adviseren 
aangaande nodige ombuigingen/ 
aanpassingen bij maatschappelijke 
organisaties.  
__________________________ 
Samen met Aaron mede 
coördineren van 
beleidsmedewerkers en 
maatschappelijke organisaties op 
dit terrein. 
_________________________ 
Onderzoek & Monitoring 
_________________________ 
Procesfacilitator voor productie 
white paper Huiselijk 

Social analysis Aruba 2017-2021 
______________________________ 
Monitoring Sociaal Beleid SoZa 
______________________________ 
UNDP Social Development Goals 
monitoring Armoede op 
Arubaimplementeren. 
______________________________ 
Gino/Merl: alle gehandicapte 
organisaties:SGVA, Funari, etc. 
___________________________ 
Meldpunt klachten ouderen 
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Geweld/DomesticViolence 
Beleidi.s.m. Cedem. 
____________________________ 
Voorstel voor Algemeen 
Veiligheidsbeleid Sociale Zaken 
formuleren. 
___________________________ 
Aandacht functionarisHuisvesting 
Sociale Zaken  
 

2B. MerlSerrant 
 

Gehandicaptenbeleid 
implementeren. 
 

Aansturen op uitvoering 
gehandicaptenbeleid 
______________________________ 
Cursus Budgetteren 
______________________________ 
Gehandicapte organisaties 
coördineren. 

2C. Aaron Wernet 
Beleidsmedewerker 
Financiën inclusief 
sectie Financien. 

Financieel beleid min- en 
onvermogende gezinnen 
formuleren. 
________________________ 
Financieel Beleid SoZa op AO- 
processen en hoofdprocessen 
(Bijstand e.a.) controleren en 
aansturen:  

Subsidiebeleid aansturen en 
coördineren op efficiency en 
effectiviteit uitvoering door 
maatschappelijke organisaties. 
______________________________ 
Sectie Financiën aansturen 
______________________________ 
Nieuwe Sectie:onderzoeken en 
opzetten Subsidies sociale 
organisaties aansturen en coördineren 
i.s.m. beleidsmedewerkers. 
______________________________ 
Bisaruba i.s.m. Mark Uchtmann 
coördineren bij de sociale 
organisaties. 
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Bijlage 1: Organisaties die werken met mensen met beperkingen (mmb) 

 

 

 Organisatie Aantal cliënten  
(per dec’14) 

Subsidie 
Overheid 

Subsidie in 
Afls. 

1 Stichting voor Verstandelijke 
Gehandicapten Aruba/Fundacion 
pa Esnan Mentalmente Incapacita 
(SVGA) 
 

Pasa dia Bebito Pin:        
48 
Skol Dunan Man:            
60 
Pasadi Briyo di Solo:       
60 
Centro Man na Obra:      
75 
Cas Sjabururi:                  
23 

Ja,  

2 Centro Sonrisa – Asociacion di 
Mayor, Famia y Amigonan de 
personann cu Limitacion 
Mental/Vereniging van 
Mantelzorgers van personen met 
Geestelijke Beperking 

60  
(Sonrisa - 
Traimerdia:  30 
Grupo Scout:  12 
Kiwanis Action Club: 15) 

Ja,  

3 Ambiente Feliz                                          22 Ja,  
4 Ambiente Nobo                                          25 (projectsubsidie)  
5 Fundacion Autismo Aruba                                           ? Nee  
6 Centro di Educacion Special 

Aruba (CEDES) 
                                         18 
(Early stimulation: 8 
Homeschooling: 2 
Naschoolse opvang 
1xp/w: 8) 

  

7 Brighter Future                                           10 Nee  
8 Emma School                                         154 DPS  (MLK)  
9 Paso pa Futuro                                         163 DPS  (MLK)  
10 Caiquetioschool                                         110 DPS  (MLK)  
11 Multi-disciplinaire Centrum 

(MdC) 
                                           ? Overheidsinstantie 

ter ondersteuning in 
primair onderwijs 

 

12 Fundacion Arubano di Esnan 
Visualmente Incapacita /Stichting 
voor Blinden en Slechtzienden 
(FAVI) 
 

                                        250 
(meerendeels 60+, 
25 kinderen) 

Ja,  

13 Fundacion Biba Bou Guia                                          18 
(Verstandelijke beperking 
= 8, te Sta., Psychiatrische 
diagnose = 10, te Noord) 

Ja,  

14 Sociaal Psychiatrische Dienst 
(SPD) 

                                    ± 500 Overheidsdienst  

15 Psychiatrische Algemeen 
Arubaanse Ziekenhuis (PAAZ) 

                                         56 
(Opnameafd – 10 
Vervolgafd – 10 
Verblijfsafd – 21 
Dagbehandeling – 15) 

Overheidsstichting  

16 Fundacion pa Esnan cu Problema 
di Oido/ Stichting voor Doven en 
Slechthorenden (FEPO) 
 

±   2000 Ja,  

17 Fundacion pa Esnan cu 
Deficiencia Auditivo Aruba 
(FEDAA)  

45 Nee   
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18 Scol Scucha Nos/School voor 
Doven en Slechthorenden 

                                           7 Dienst Publieke 
Scholen 

 

19  Fundacion Arubano pa esnan 
Invalido (FUNARI) 

                                         24 Ja,  

20 Fundacion Mi Por                                          23 Nee  
21 FARVa                                          25 Nee  
22 Horses of Hope                                          10 Nee  
23 CVA Aruba                                           ? Nee  
24 Stichting Trampolin pa Trabou                                          10 Nee  
25 Fundacion Siña Mi Paso a Paso 

(FSPP) 
                                      ± 50 Nee  

 Totaal mmb die bij een org 
geregistreerd zijn: 

Ruim                      3.846   
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Bijlage 2: KPI’s beleidsplan gehandicapten 2017-2020 

Tabel 3 is een schematische weergave van de acht beleidsdoelen en hun desbetreffende subdoelen, 

SMART omschreven in KPI’s en concreter weergegeven in activiteiten die voor elke subdoel moet 

plaatsvinden.  

1 GUNS-cliënten versterken (empoweren) Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Data verzameling GUNS-cliënten voor O’Stad, Noord 
en Sta.Cruz 
 
KPI:DSZ beschikt over de data van GUNS-clienten 

O’Stad, Noord, StaCruz 
 
S  -  DSZ beschikt over de data van GUNS-cliënten 

O’Stad, Noord,StaCruz.  
M-  Gebruik draaiboek eerste fase 
A -Ja, onderzoek is bekend  
R-Ja, in samenwerking met UA 

T-Onderzoek is eind feb ’18 uitgevoerd. 
 

 Zoek draaiboek 1ste fase onderzoek 

 Stel op verzoekbrief aan UA voor stagiaires. 

 Stel vast aantal GUNS-cliënten voor 
onderzoek. 

Stel vast datums voor voorbereiding, uitvoering 
interviews, uitwerking en analyse data 

 b) Projecten op wijkniveau 
 
KPI:Projecten op wijkniveau staat op de agenda van alle 

stakeholders en een aanzet is gemaakt om minimaal 
1 project voor minimaal 1wijk te omschrijven en vast 
te leggen. 

S  -  DSZ beschikt over een project dossier voor minimaal 
1 project voor minimaal 1wijk.  

M-  Ja, 1 dossier 
A -Ja, PPL denkt mee 

R-Ja, Voorbereidingsfase moet niks/weinig financiële 
middelen vragen 

T-Voorbereidingsfase eindigt midden 2018. 
 

 Na gaan aantal mmb per wijk, per type 
beperking 

 Breng in bij intern overleg om na te denken 
over integratie en priorisering. 

Breng in bij ppl overleg om draagvlak te 
creëren/versterken  

2 Verbeterde samenwerking DSZ en instellingen voor 
gehandicaptenzorg 

Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Sociale kaart 
 
KPI:Sociale kaart PPL is updated 
 
S  -  Sociale kaart PPL is updated.  
M-  Ja,  
A -Ja, PPL werkt samen hier aan. 
R-Ja, Ieder doet eigen aandeel 
T-Eind maart 2018. 
 

Bespreek behoefte voor update huidige kaart 
PPL ‘Hey, mi tambe t’ey, 2014’  
Revisie/plaatsing instanties in Org.aw 

 b) Verbeterde onderlinge samenwerking 
KPI:Onderlinge samenwerking staat als vaste agendapunt 

bij PPL en concrete samenwerkingspunten zijn 
omschreven door PPL- leden. 

 
S  -Onderlinge samenwerking staat als vaste agendapunt 

bij PPL en concrete samenwerkingspunten zijn 
omschreven door PPL- leden. 

M-  Ja, Minimaal 1 punt 
A -Ja, PPL werkt samen hier aan. 

 Agendapunt bij overleg ppl:  

 ‘Hoe stand v zaken samenwerking met DSZ en 
onderling?’ 

 ‘Hoe samenwerking verbeteren?’ 
‘Waaraan is het waarneembaar?’ 
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R-Ja, Ieder doet eigen aandeel 
T-Eind maart 2018. 
 

 c) Introductie indicatie commissie 
 
KPI:Er bestaat een indicatiecommissie 
 
S  -   Er bestaat een indicatiecommissie 
M-  Ja, volgens intern vastgestelde bepalingen wordt 

proces doorlopen om commissie op te stellen en leden 
aan te wijzen 

A -Ja, wordt opgenomen in PPL voor draagvlak en input. 
R-Ja, behoefte hiervoor is al uitgesproken. 
T-Eind juni 2018. 
 

 Intern bespreken. 

 Welke instanties in commissie? 
Met nieuw commissie de variabelen voor 
indicatie formulier vaststellen? Welke procedure 
voor plaatsing hanteren? 

 d) Uitvoering nieuwe subsidie beleid 
 
KPI: Alle gesubsidieerde instellingen voor mmb zijn 

geinstrueerd en volgen het nieuw beleid. 
          (Met Gino bespreken) 
 
S  -   Alle stichtingen volgen de indtructies. 
M-  28 stichtingen 
A -Ja, het is te doen 

R-Ja, beperkte aantal 
T-Per eind 2017 
 

Intern bespreken. 

3 Meer mmb in de arbeid (betaald en vrijwillig) Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 Jobcoach project uitvoeren (evalueren en zonodig 
hanteren) 
 

(Met Chanin bespreken) 
 
KPI1:Er is bij de DSZ een persoon aangewezen die de 

functie van ‘Jobcoach bekleed’ 
KPI2:Er is een document waar in doorgelicht staat wat de 

mogelijkheden zijn tot het plaatsen van mmb in de 
arbeid. 

S  -    Er is bij de DSZ een persoon aangewezen die de 
functie van ‘Jobcoach bekleed’. 

 
Er is een document waar in doorgelicht staat wat de 

mogelijkheden zijn tot het plaatsen van mmb in de 
arbeid. 

M-  Ja 
A -  Ja 
R-   Afhankelijk van financiën. 
T-  Afhankelijk van financiën. 
 

 Gesprek met jobcoach van ‘Sonrisa’- 
voortgang jobcoach project. Mogelijk 
uitbreiding naar job-plaatsing van mensen met 
andere beperkingen naast de ‘geestelijke’. 

 Agenda punt bij overleg ppl. 

 Stand v zaken huidige plaatsingen en 
vaststellen van targets (benchmarking) 

Onderzoek naar betaald en onbetaald 
arbeidsplekken voor mmb.  

4 Verbeterde acceptatie van mmb in de maatschappij Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 PPL verricht bewustwordingscampagne 
KPI:  Er ligt en bewustwordingsplan klaar dat breed 

gedragen wordt door alle stakeholders. 
 
S  -Er ligt en bewustwordingsplan klaar om uitgevoerd te 

worden.. 

 Inbrengen in ppl overleg: 

 Gesprek met voorzitter ppl 

 PPL informeren over campagne als doel van 
DSZ, samenwerking met veld als doel, nieuw 
PR/voorlichting functionaris als middel 
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M-  Ja. Een beschrijving van de 
bewustwordingscampagne. 

A -Ja. Alle stakeholders dragen bij. 
R-Ja. Er is enige ervaring hiervan vanuit het veld. 
T-PR en Voorlichtingsmedewerker faciliteerd dit proces 

en spaart hier door tijd. 
 

In overleg nagaan welke instanties in verleden 
bewustwordingscampagnes hebben 
uitgevoerd.Hoe? Waar is de footage? Kan dit 
opnieuw gebruikt worden? 

5 Verbeterde ondersteuning mantelzorgers Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Er wordt een behoefte peiling verricht onder 
mantelzorgers. 
KPI: Vragenlijst en lijst van mantelzorgers licht klaar 
S  -Vragenlijst en lijst van mantelzorgers licht klaar 
M-  Ja.Vragenlijst wordt intern ontworpen naar  gelang de 

gewenste informatie. 
A -Ja. 
R-Werk uren /Bron mantelzorgers bereikbaar 
T-Ja, is te voorzien binnen geplande tijd. 
 

Opdracht::  

 Verzoekbrief aan UA voor samenwerking 
(stagiaires) Opdracht (klein onderzoek) 
formuleren voor UA 

 Nagaan: ‘Wie zijn de mantelzorgers?’(welk 
bestand?) 

 Voorbereiding 

 Uitvoering 
Uitwerking & analyse 

 b) Er worden supportgroepen georganiseerd voor 
mantelzorgers 
KPI:  Er licht een beschrijving van het type support dat 

gewenst is/nodig is voor elk type mantelzorger. 
 
S  -Er licht een beschrijving van het type support dat 

gewenst is/nodig is voor elk type mantelzorger. 
M-  Ja, Behoeftepeiling diendt als bron van informatie om 

te bepalen wat voor support. 
A -Ja, stakeholders zijn bewust van het belang 
van mantelzorgers in de zorg van mmb 

R-Ja.  
T-Ja, zie planning 
 

Afhankelijk van resultaat onderzoek 

6 Verbeterde persoonlijke mobiliteit Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Bijdragen aan verbetering diensten openbaar vervoer 
KPI:Er licht een voortgangsverslag waar in een 

rapportage van de betrokken publiek diensten. 
 
S  -  Stand van zaken AruBus, Autobus tav accesability 

van publieke transport. Er licht een document of 
voortgangsverslag van de betrokken publiek 
diensten. 

M-  Contact met betreffende directeur of dienst-
/directiehoofd. 

A -Diensten ten behoeve van mmb zijn  
bekend. 
R-Ja 
T-Voor eind 2017 
 

Workshop: Om na te gaan binnen het ppl wat 
nodig is bij het publieke transport om gebruik er 
van door mmb mogelijk te maken. 

 b) Bijdragen verbetering toegankelijkheid openbare 
wegen/gebouwen 
KPI:De bijdrage vanuit de DSZ aan de ontwikkelingen tav 

toegankelijkheid openbare wegen/gebouwen is 
tegen midden 2018 concreet omschreven. 

S  -  In samen werking met de DOW de aanpassingen per 
publieke weg/gebouw in kaart brengen. 

M-  Ja, kwantitatief onderzoekje. 

Contact opnemen met DOW , bespreken en 
samen een voortgangsproces initiëren. 
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A -Ja, het is denkbaar/waarneembaar 

R-Ja, klein eiland 

T-Bij nader voorwerk wordt tijdsfactor helder. 
 

7 Verbeterde toegankelijkheid tot adequaat onderwijs Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Onderzoek verrichten naar toegankelijkheid tot 
adequaat onderwijs 
KPI:- Probleem is op de agenda van de PPL.  
          - Contact is gemaakt met Dir. Directie Onderwijs, 

probleem is aangekaart met verzoek tot het 
opstellen van een gezamenlijk actieplan. 

 
S  -  Het gaat hier om een aanzet om een samenwerking 

met Dir. Onderwijs op dit problematiek te initiëren. 
M-  Wat zijn de aspecten die maken dat adequaat 

onderwijs voor mmb ontoegankelijk wordt. 
A -Ja, Samen met ppl brainstormen en op een rijtje zetten 

wat de storingen knelpunten zijn. 
R-Ja, 
T-Voor eind 2017 
 

 Intern bespreken 

 Bespreking met Directeur Dir Onderwijs 
mogelijkheid tot gezamenlijk onderzoek. 

 Verzoekbrief aan UA voor samenwerking 
(stagiaires) Onderzoeksvraag formuleren voor 
UA 

 

 b) Beleid formuleren adhv resultaten onderzoek 
KPI:  Er is een samenwerking met Dir. Onderwijs. 
 
S  -  Dir. Onderwijs en DSZ overlegd structureel tav dit 

problematiek. 
M-  Ja, ahv beschikbare data worden de 

samenwerkingspunten geïdentificeerd en uitgezet in 
beleidspunten en een werkplan. 

A -Ja, het gaat om een hanteerbaar aantal  
        mmb.  
R-Ja 
T-Tweede helft van 2018 
 

Te zijner tijd. 

8 Verbeterde rehabilitatie Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Er is verbeterde (financiële) toegankelijkheid tot 
hulpmiddelen 
KPI:Er is eeninventarisatie van hulp middelen, waar/hoe 

deze op Aruba beschikbaar zijn. 
 
S  -  Er is een lijst van actuele hulpmiddelen beschikbaar 

op Aruba. Waar en hoe. 
M-  Ja 
A -Ja 
R-Ja 
T-Voor juni 2018 
 

Toegankelijkheid op Aruba in kaart brengen. 
Check AZV, WGK, Lions club, Labco prijskaart, 
etc. 
Informatie verspreiden 

 b) Verbeterde samenwerking met revalidatiecentrum 
Curaçao 
KPI:De omvang van de huidige samenwerking is in kaart 

gebracht.   
 
S  -  Van de AZV inzage grijgen over de huidige diensten 

van het Revalidatie Centrum Curaçao.  
M-  Informatie is er al. 
A-  Ja 

 Informeren over Revalidatiecentrum Curaçao. 

 Gesprek HOH revalidatie afdeling voor 
inzicht t en evaluatie sociale indicatie. 
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R-Ja 
T-Vanaf juli 2018 

 De Randvoorwaarden  Concrete Activiteiten 2017 - 2018 

 a) Opzetten van een ‘disability registry’ ism CBS Aruba 
KPI:Een aanzet is gedaan om dit product te onderzoeken. 
 
S  -  Er is een verslag waarin het doel, werkproces, 

meerwaarde en legale kaders omschreven zijn. 
M -  Ja. 
A  -  Ja 
R-Ja 
T-2018 

 Onderzoek doen naar het doel, werkproces, 
meerwaarde en legale kaders van een 
‘disability registry’. 

 Bespreken met CBS. 

 b) Verbetering van wet- en regelgeving ten behoeve van 
mmb in de arbeid 
KPI: Een verzoek tot wetsherziening licht bij DWJZ 
 
S  -  Document  
M-  Ja 
A -Ja 
R-Ja 

T-Tweede helft van 2018 

Advies tot wetswijziging ligt bij minister van 
Sociale Zaken en minister  van Arbeid. 

 c) Aruba medegeldig maken van het Verdrag 
KPI:Stand van zaken en criteria voor 

medeverantwoordelijkheid is in kaart gebracht 
S  -  Document 
M-  Ja 
A -Ja 

R-Ja 
T-2019 
 

Bijeenkomst van alle stakeholders initieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


