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 Dit plan van aanpak wordt opgedragen ter nagedachtenis aan: 

  

 Risandroh (5 jaar) en Eugene (3 jaar) ten gevolge  

   van zinloos geweld. 
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Verontwaardiging op Aruba over dood 5-jarige; broertje vermist 

Centro di Husticia op Aruba, zondag 26 november 2017      
 
KORPS POLITIE ARUBA 
Op Aruba is geschokt gereageerd op de dood van een vijfjarig jongetje, vermoedelijk aan de gevolgen van 
kindermishandeling. Het kind werd woensdag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De behandelend arts 
vertrouwde het verhaal van de moeder niet en schakelde de politie in. 

De vrouw had gezegd dat haar zoontje Risandroh gevallen was in een speeltuin. De artsen stelden een 
hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen breuken en tal van littekens vast. Ook werd ontdekt dat het kind 
marihuana had gebruikt. De jongen bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen. 

Zoekactie 
De moeder, stiefvader en oma van de jongen zijn gearresteerd op beschuldiging van kindermishandeling. Zijn 
broertje van drie wordt vermist. Van hem ontbreekt ieder spoor. Bij de zoektocht is de ME ingeschakeld. Agenten 
die geen dienst hebben, is gevraagd ook uit te kijken naar het jongetje. Burgeracties zijn op touw gezet om hem te 
vinden.De Arubaanse regering heeft de oprichting aangekondigd van een commissie die zich bezighoudt met 
kindermishandeling. 
 
Het 3-jarig jongetje dat op Aruba werd vermist is dinsdag, 28 november 2017 dood gevonden op het eiland. Het 
lichaam was ergens op het eiland begraven, zegt het Arubaans Openbaar Ministerie (OM). De stiefvader van de 
peuter heeft bekend hem te hebben begraven en betrokken te zijn geweest bij de dood van diens 5-jarige broertje. 
 
Naar de eventuele betrokkenheid van anderen wordt nu nader onderzoek gedaan, aldus het OM, dat niet wil 
zeggen hoe het 3-jarige kind om het leven is gekomen.  
Het vijf jaar oude broertje van de nu gevonden peuter overleed eerder, vermoedelijk door ernstige mishandeling. 
Hij werd op woensdag 22 november met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis in Oranjestad. Hij 
had een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen botbreuken en tal van littekens op zijn lichaam.Volgens de 
moeder was haar zoontje ongelukkig gevallen in een speeltuin. De arts geloofde dat niet en betrok de politie bij 
de zaak. 
 
Gezin 
De stiefvader wees maandag de plek aan waar hij de jongen heeft begraven, in de buurt van Savaneta aan de 
zuidwestkust van het eiland. Het gezin woont daar ook in de buurt. Op Aruba wordt door veel mensen heel 
heftig gereageerd op de zaak. Op sociale media en op radiostations zeggen mensen te hopen dat de ouders en de 
oma heel zwaar gestraft worden voor de dood van twee kinderen. Naast de stiefvader zitten ook de moeder en de 
oma van de kinderen vast. 
 
Zoektocht 
Sinds zijn broertje op woensdag werd opgenomen in het ziekenhuis, werd er op grote schaal gezocht naar de 
vermiste peuter. Onder andere eenheden van de Koninklijke Marine werden ingeschakeld om te 
zoeken.Dinsdagochtend vertelde minister van Justitie van Aruba Andin Bikker nog tijdens een persconferentie 
dat de ouders nauwelijks informatie gaven over de verblijfplaats van de 3-jarige. Buren van de ouders lieten 
eerder weten dat ze het jongetje al twee maanden niet hadden gezien. 
 
Door: NU.nl/ANP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Voorwoord 
 

Naar aanleiding van de recente gewelddadige gebeurtenissen op Aruba heeft de minister van Sociale 

Zaken en Arbeid, dhr. G. Croes op 28 november alle directeuren werkzaam in de jeugdketen bij elkaar 

geroepen om van hen te horen wat er gedaan dient te worden op sociaal gebied om de toenemende 

geweldsdelicten en gevallen van misbruik en mishandeling daadkrachtig aan te pakken en een halte 

toe te roepen. 

 

In opdracht van Minister Glenbert Croes van het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en in overleg 

met sociale organisaties op preventief, repressief en curatief terrein op Aruba werd dit plan van 

aanpak geschreven. Onderhavig rapport is een eerste aanzet om deze ernstige problematiek aan te 

pakken. In de bijlage treft u een overzicht van de relevante organisaties op dit terrein. 

 

Zinloos geweld en misbruik treffen niet alleen vrouwen, baby‟s, kinderen en tieners, maar ook in 

toenemende mate mannen, senioren en toeristen. Het is een nationale epidemie geworden, die op 

daadkrachtige wijze aangepakt dient te worden. Elke slachtoffer is er een te veel! 

 

Met dank aan het Arubaans publiek dat zinloos geweld niet meer accepteert en bij de overheid urgent 

aandachtvoor gepaste maatregelen vraagt! Echter dit besluit dient in alle lagen en niveaus van de 

samenleving door te klinken, op gezinsniveau bij het opvoeden van de kinderen, op buurtniveau, de 

instellingen en de overheid. 

 

Een woord van dank aan onze moedige dames en heer voor het meedenken en de inhoudelijke 

bijdrage. Deze zijn de volgende personen: 

 

- Magaly Maduro (coördinator) en Suzette Kock (voorzitter) Fundacion Hende Muhe Den Dificultad  

(FHMDD); 

- Daphny Tecklenborg, directeur van Bureau Sostenemi; 

- Aisca Berkemeyer, directeur Voogdijraad; 

- Quilin Arends, directeur Casa Cuna; 

- Natalia Hernandez, directeur Imeldahof; 

- Sacha Geerman, beleidsmedewerker Jeugd DSZ; 

- Dynia Abath Muller, directeur Ortho Pedagogisch Centrum; 

- Anneke Nicolaas Lucas, directeur Fundacion Guia mi; 

- Janice St Jago, Hoofd Advies & Onderzoek KIA; 

- Gino Goeloe, directeur Wit Gele Kruis; 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Glenda Hernandez 

Directeur Sociale Zaken Aruba. 

1 december 2017 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Aruba is op sociaal terrein in crisis 

Een groot aantal Arubaanse gezinnen zit momenteel in crisis1. De geleidelijke economische 

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

van sociale problemen tot gevolg. Deze gezinnen kloppen in meerdere mate aan bij diverse instanties, 

zoals bij de Directie Sociale Zaken, hetzij omdat ze in een crisis zitten of met een crisis bedreigd 

worden.  

 

Problemen waarmee cliënten bij de DSZ geconfronteerd worden zijn: werkloosheid en geen inkomen, 

(onrechtmatig) ontslag, hulp nodig bij schuldsanering, afsluiting van water en elektriciteit, 

huisvestingsproblemen en dakloosheid, echtscheiding- en gezinsproblemen, (extreem) geweld tegen 

partners en kinderen, problemen in de opvoeding, mishandeling en isolatie van senioren, drank en 

drugsproblemen waardoor psychische en psychiatrische aandoeningen zich eerder manifesteren. 

Andere instanties of organisaties op het eiland, zoals het bureau Sostenemi, de Voogdijraad,het Ortho 

Pedagogisch Centrum, de Politie, Casa Cuna, Imelda Hof, Stichting Vrouwen in levensmoeilijkheden 

(FHMDD), andere sociale organisaties, de zorgsectoren en scholen worden eveneens overspoeld met 

allerlei sociale crisissituaties, sociale vraagstukken, signalen van misbruik en kindermishandeling 

en/of verwaarlozing en crisissituaties in gezinnen waaraan men het hoofd moet bieden. 

 

Het overheidsbeleid in de afgelopen twee decennia zorgde ervoor dat m.n. de economische sectoren van 

toerisme en aanverwante sectoren, zoals het hotel- en het restaurantwezen een ongekende groei 

doormaakten en aandacht kregen om de primaire bron van inkomsten op Aruba veilig te stellen. Dit is 

een positieve zaak, die zeker erkenning en waardering verdient.  

 

Echter de andere kant van de medaille is een verdubbeling van de populatie op Aruba met kansarme 

migranten („cheap labourers‟ ) m.n. afkomstig uit de regio in combinatie met een tekort aan sociale, 

huisvesting-, juridisch- en zorgbeleid gericht op de gerichte opvang van kansarme doelgroepen op het 

eiland. De vraag is ook of er onder de eerste doelgroep een gedegen screening heeft plaatsgevonden, 

aangezien sommige van deze kansarme groepen van verharde milieus afkomstig zijn.  

 

Op de terreinen van onderwijs, sociaal, huisvesting,zorgbeleid en het milieu op Aruba is het tekort 

aan sociaal beleid over twee decennia over de gehele linie duidelijk zichtbaar! Duidelijk is dat de 

sociale impact van de ongekende economische groei en bevolkingsgroei onvoldoende door de overheid 

en private sector is doordacht of ingeschat. Deze ongebreidelde groei in de economie en in de 

bevolkingsgroei heeft sterke negatieve sociale gevolgen voor de samenleving met zich meegebracht 

waarop nu gehandeld dient te worden. Er is sprake van een ernstige sociale onbalans aanwezig op het 

eiland. 

 

De sectoren voor sociale zaken, huisvesting en de gezondheidssector, de gesubsidieerde instellingen 

groeiden qua voorzieningen niet mee, maar werden juist geconfronteerd met forse inkrimpingen ten 

gevolge van grote bezuinigingen op deze sectoren in de afgelopen decennia.  

 

Dit had tot gevolg dat het rendement in het voortgezet en tertiair onderwijs laag bleef, daar het aan 

kapitaal ontbrak om de kwaliteit van dit onderwijs te handhaven. Het rendement bleef ook laag door 

een stoïcijns vasthouden aan o.a. de hantering van het Nederlands als instructietaal op de Arubaanse 

                                                      
1Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017 
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scholen, de relatief weinig remedial teaching voorzieningen die worden gecreëerd bij dreigende 

schooluitval, onvoldoende tweede kans onderwijsmogelijkheden voor jongeren, die uit het 

onderwijssysteem zijn uitgevallen of met uitval dreigen. 

 

Het huisvestingsbeleid wordt gekenmerkt door een ondoorzichtige, sociaal huisvestingsbeleid, waarbij 

gericht sociaal beleid en planning nagenoeg afwezig is en waarbij bij FCCA een lange wachtlijst voor 

sociale huurwoningen bestaat waarbij 10 jaar wachten op een woning geen uitzondering vormt. 

Noodwoningen zijn nagenoeg verdwenen. 

 

Het gevoerde arbeids- en migratiebeleid m.n. vanaf 2010 was gericht op de invoer van „cheap labor‟ en 

„een opendeur beleid‟ voor kansarme migranten, waar het Swiss model op een zeer laag pitje werd 

gezet, een zwak cao-beleid werd gevoerd om de lage en minimum lonen te handhaven voor 

werkgevers en om veel werkuren en zes werkdagen intact te houden. In het gevoerd loon- en 

inkomensbeleid is de kloof tussen arm en rijk steeds groter geworden en is het vermogen van een 

kleine groep onevenredig toegenomen.  

 

Ook de zorg sector staat zwaar onder druk door de verdubbeling in populatie, het beroep dat op het 

AZV- voorzieningenstelsel wordt gedaan en het nijpend tekort aan medici en specialisten op het 

eiland. Overal zijn er lange wachtlijsten en een kind met een psychisch/psychiatrisch probleem moet 

nu 1 jaar lang wachten voor een afspraak met een psychiater. Ook zijn er onvoldoende gesloten 

voorzieningen op het eiland voor gedwongen psychische en psychiatrische begeleiding en 

behandeling van jongeren. Dit is over de jaren heen veelvuldig bij de overheid aangekaart. Ook is er 

een nijpend tekort aan jeugdpsychologen die jongeren en hun gezinnen begeleiden. Hier is er een 

wachtlijst van zes maanden. Daardoor verergeren en escaleren problemen van ernstig naar zeer 

ernstig voordat instanties kunnen ingrijpen door het nijpend tekort aan voorzieningen en onnodig 

lange bureaucratische procedures bij de overheid.  

 

Onze conclusie is dan ook dat de economie van Aruba een ongekende groei in de toeristische en 

aanverwante sector in de afgelopen 10 jaar heeft meegemaakt, maar dat het overgrote deel van de 

Arubaanse bevolking heeft hiervan niet geprofiteerd. Gecombineerd met een verdubbeling in de 

populatie binnen een decennia door de massa import van kansarme migranten en waarin de 

benodigde sociale, zorg en andere relevante voorzieningen niet evenredig zijn meegegroeid resulteren 

in een zeer scheve verhouding en disbalans in de samenleving. Escalaties en spanningen op sociaal terrein 

zijn de logische gevolgen.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017 
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Hoofdstuk 2: Sociale Analyse Aruba 
 

Op basis van de sociale analyse van de Directie Sociale Zaken3 komen we tot de volgende prioritieten 

en constateringen op sociaal terrein „what is the problem or opportunity?‟. Hieronder volgt een 

samenvatting van onze belangrijkste bevindingen. 

 

Economische groei 

Aruba maakte in de negentig jaren een opmerkelijk, sterke 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 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. 

 

 

 

                                                      
3Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017 
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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 Afls 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 

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. 
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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 geboren, een 

bacheloropleidingsniveau of hoger.Dit impliceert dat het kennis- en opleidingsniveau van Arubanen op 

HBO- niveau op circa 4% is blijven steken. 

 

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% voortijdigmet hun studie 

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

afgebroken, waardoor er een ernstige verspilling van geld en potentieel wordt geconstateerd. 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 eilanden 

in het Caribische gebied en vele malen hoger dan in meer ontwikkelde landen, zoals België, 

Denemarken, Finland en Duitsland. Vele internationale onderzoeken hebben reeds gewezen op de 

weinig effectiviteit van de maatregel „zittenblijven‟. Het vele zittenblijven in zowel het basis- als in het 

secundair onderwijs wijzen op verspilling van talent en beschikbare budgetten en zijn de 

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 (werk)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 

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

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

datzelfde jaar.  

 

Op basis van bevolking- en huisvestingscensus data steeg de werkeloosheid van 16,3 procent in 

2000naar 28,9 procent in 2010. Volgens Arbeidsonderzoeken is de werkeloosheid onder jongeren in 2011 
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gedaald tot 23,5 procenten was er in 2014 een dalende trend naar 22,8 procent en 18,2 procent in 2015.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 en structurele 

werkeloosheid op de lange termijn. 

 

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 negatief 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 urgent aan de orde of er niet een meer een restrictief beleid op arbeidsmigratie hieromtrent geboden. 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 

uitsluitingmechanismen 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 

worden4. 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. 

 

Huiselijk geweld, kindermisbruik en kindermishandeling 

Als het gaat om hulpverlening in een niet gedwongen kader betreffende gevallen van 

kindermishandeling, kindermisbruik en huiselijk geweld heeft Bureau Sostenemi  - een meldpunt 

voor kindermisbruik en kinderhandeling - aan dat zij op basis van de registratie in 2014, 2015 en 2016 

jaarlijks gemiddeld 282 casussen binnen krijgen - waarvan: 197 meldingen (vermoedens van 

kindermishandeling, die verder onderzocht moeten worden);48 adviesverzoeken (vragen 

van instanties) en 36 registraties (zaken ter registratie).Het aantal meldingen nemen de meeste 

tijd in beslag. Het onderzoek van een melding en het opgang brengen van de hulp kost ruim 20 uur 

per casus. Dat betekent dat Sostenemi op jaarbasis ruim 3.940 uur hiermee belast is. 

                                                      
4Bron: AWS-2009 data 
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De meldingen die gemaakt worden bij Bureau Sostenemi zijn concrete zorgen van professionals uit 

verschillende sectoren (onderwijs, volksgezondheid, sociaal, justitie) en bezorgde burgers 

(familieleden, buren, etc.). De risicogezinnen, ouders of verzorgers worden opgeroepen en dienen 

naar Bureau  Sostenemi te komen. Soms gaat het personeel van Bureau Sostenemi op huisbezoek. 

Indien er sprake is van enige vorm van mishandeling en indien de risicogezinnen, ouders of 

verzorgers meewerken, dan brengt Sostenemi de hulpverlening binnen het vrijwillige kader op gang. 

Mochten de risicogezinnen, ouders of verzorgers niet meewerken dan kan Sostenemi de casus 

opschalen naar het justitieel kader (Voogdijraad). 

 

Gedurende de laatste drie jaar kreeg Bureau Sostenemi de volgende soorten meldingen binnen: 

1. Emotionele verwaarlozing: 138 casussen (52%); 

2. Lichamelijke mishandeling:  47 casussen (18%);  

3. Huiselijk geweld: 30 casussen (in veel de hier genoemde vormen van verwaarlozing en  

mishandeling is eveneens sprake van huiselijk geweld (11%);  

4. Lichamelijk verwaarlozing:22 casussen (8%);  

5. Emotionele mishandeling: 18 casussen (7%);  

6. Seksueel misbruik: 10 casussen (In 2015, 26 casussen (4%).  

 

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 (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 cliënten 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 
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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%  
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Hoofdstuk 3: Gezinnen en jongeren in crisis 
 

Zoals reeds eerder aangegeven valt een scala aan activiteiten onder de eerste kolom (zie bijlage 2) van 

andere overheidsdepartementen waarbij DSZ steeds een pleidooi voert voor een sociale 

ontwikkelagenda gericht op de volgende doelen: 

 

 betere output in het secundair en tertiair onderwijs van jongeren bij het behalen van een 

diploma, vakopleiding of startkwalificatie; 

 bij schooluitval en/of schoolproblemen 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 en noodwoningen voor  

              crisisgezinnen en gevallen; 

 een inkomen die meer in balans is met de kosten van het levensonderhoud en prijscontrole op 

primaire levensbehoeften; 

 betere werkcondities in het hotelwezen en cao ‟s bedingen waardoor „cheap labour‟ en lange 

dagen en uren beperkt blijven; 

 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 helpen. 

 

De DSZ participeert actief aan de agenda van de Verenigde Naties (Social Development Goals) voor wat 

betreft twee hoofddoelen. De ontwikkelagenda wordt bepaald 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.  

 

Uit het sociaal meerjarenbeleidsplan2017-2020 van DSZ (2017)5,dat op 15 november 2017 is afgerond 

beschrijft en formuleert DSZ op basis van een sociale analyse van betrouwbare en beschikbare 

gegevens op Aruba een meerjarig sociaal beleidsplan voor de komende drie jaar (2017 t/m 2020) een 

aantal beleidspeerpunten en een aantal gerichte maatregelen en beleid gericht op een aantal kwetsbare 

doelgroepen in de samenleving, zoals de groep alleenstaande moeders, de groep werkloze jongeren 

die geen middelbare opleiding hebben genoten, de groep gehandicapte burgers en de groep senioren.  

 

Doel van dit beleidsplan is beleid en gerichte aanpak van sociale problemen voor te stellen teneinde 

de onevenwichtige nadruk op de economische groei in balans te brengen met een ontwikkeling naar 

meer sociale welvaart en welbevinden van de Arubaanse burgers op midden en lange termijn.  

 

 

 

                                                      
5Het meerjarenbeleidsplan 2017-20202, Directie Sociale Zaken, G. Hernandez, 2017 
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Kwetsbare gezinnen 
 

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

 

   Quality of life and wellbeing in Aruba 

 

 
 

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. 

 

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 

categories.< Afl. 
2000 

p.m.Women: 
42%Men: 25% 

High

About half of the 
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 

clientleare 
single parents
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 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, 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, 
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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 

einddiploma op de middelbare school en/of een startkwalificatie behaalt, betekent dat deze in hun 

later leven de aansluiting met de arbeidsmarkt zullen missen.6 

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, 

                                                      
6Social Analysis, Directie Sociale Zaken, februari 2017. 

Arubaanse 
jongeren zijn 

in crisis

Hoge 
werkeloosheid 

jongeren (18%) en 
45% jongeren i/d 

bijstand  geen 
werkervaring 

Lage output i/h 
onderwijs

Meer jongeren 
betrokken bij 
criminaliteit & 

geweld

Relatief hoge 
fertiliteit, o.a. 

tiener-
zwangeschap.
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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.    

 

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: Behavioral issues/problematisch gedrag 

 

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. 
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Hoofdstuk 4: het Integraal Sociaal Plan ‘Transforming lifes’ 
 

De meeste instellingen op Aruba bevinden zich in een ketenverhouding tot elkaar. In het 

meerjarenbeleidplan aan de DSZ wordt in bijlage 2 kort geïllustreerd. 

 

Doel van dit plan van aanpak. 

Het doel van dit plan is een samenhangend pakket van voorstellen te doen voor gerichte (beleid)-

maatregelen op korte termijn (crisis), middellange en lange termijn op diverse niveaus en ten aanzien van 

diverse doelgroepengericht op voorkoming van toenemende escalaties en verergering van sociale problemen te 

voorkomen en de weg vrij te maken voor herstel van de disbalans op sociaal terrein. 

Het plan van aanpak tracht dit doel te realiseren door de disbalans op sociaal terrein meer in balans te 

brengen door gerichte aandacht - op het brede vlak van preventie, curatie en repressie - voor alle 

kwetsbare groepen in onze samenleving. 

 

Een sociaal beleid dat gedurende 20 jaar lang in ernstig disbalans is geraakt, krijgt de overheid en 

de samenleving niet snel weer op orde! Hieraan zal iedereen ook de samenleving, de burgers en de 

overheid hun steentje moeten bijdragen. 

 

Opvoeding: de eerste verantwoordelijkheid van ouders 

Ouders en alleenstaande ouders dienen bewust te worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid als 

belangrijkste opvoeders, om kinderen en jeugdigen te vormen en te begeleiden naar volwassen burgers, 

die optimaal kunnen functioneren in de Arubaanse gemeenschap. Het bewust worden van dit 

gegeven is een proces op zich. 

De overheid is faciliterend in de opvoeding en creëert - waar nodig - de voorwaarden, om het welzijn 

van het gezin te bevorderen. Directie Sociale Zaken, als overheidsinstantie, formuleert beleid op 

nationaal niveau. DSZ is gericht op de familie als doelstelling naast andere instellingen die op de een 

of andere wijze, aandacht aan het gezin en de familie besteden. Deze instellingen zijn onder anderen: 

Buro Sostenemi, CEDE, Guia Mi, Fundacion Hende Muhe Den Dificultad, CasaCuna, Imeldahof, Wit 

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

pa nos comunidad en Fundacion Respeta Mi.  

A lifecycle approach7 in de Social Justice Aanpak: ‘Transforming lives’ 

„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’. 

                                                      
7 Social Justice: „ Transforming lives‟,  Social Justice Division, United Kingdom, 2013 
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Deze aanpak bekijkt integraal alle fasen in het menselijk 

leven en bekijkt per fase de habitat, de vindplaatsen per 

fase en de mogelijke risico‟s per levensfase.Bekeken wordt 

ook welke strategieën effectief kunnen worden ingezet om 

deze risico‟s tijdig aan te pakken.  

 

De levensfasen zijn: baby/peuter en kleuterfase, kind fase, 

tienerfase, volwassen fase en senior fase. Ook de 

samenleving als geheel dient meegenomen te worden. 

 

Socialisatieprocessen 

Socialisatie is het proces waarbij de mens leert en concepten, normen en waarden van de cultuur 

internaliseert en in de loop van zijn levende culturele elementen van zijn omgeving integreert, de 

structuur van zijn persoonlijkheid, onder de invloed van ervaring en belangrijke sociale personen. Het 

doel is aanpassing aan de sociale omgeving waarin men leeft. Ook wordt verondersteld dat men het 

bewustzijn van de sociale structuur krijgt waarin een individu wordt geboren en leert een individu 

om het acceptabele te leren onderscheiden van het niet acceptabel gedrag dat socialisatie wordt 

genoemd. Socialisatie kan worden ingedeeld in drie fasen die zijn: de primaire, secundaire en tertiaire. 

 

Socialisatie is mogelijk dankzij de sociale partners, zoals het gezin,  de  „ extended‟  family, school, 

collega's en de media. Ze zijn ook representatieve instellingen en particulieren met een capaciteit voor 

het verzenden en voor het opleggen van de juiste culturele elementen. De meest representatieve 

sociale personen zijn de familie, omdat het een belangrijke rol heeft als het eerste sociale niveau 

waarop we toegang hebben en de school, als drager en voor de overdracht van kennis en waarden. 

Ook in het socialiseren van een persoon internaliseert deze de cultuur van een bepaalde samenleving. 

Er zijn verschillende socialiserende  invloedgroepen,zoals het  gezin,de  school, peer groups, het werk  

en politieke groepen. 

 
Belangrijke uitgangspunten bij dit plan: 

 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.  
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 Bied een tweede kans aan een risicojongere of risico kind die is afgeweken. In dit kaderis de 

samenwerking met KIA en Reclassering 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. Ook het beiden van tweede kans onderwijs als jongeren uit het 

schoolsysteem uitvallen is een must!;  

 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); 

 Introductie van 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 een interdisciplinaire invalshoek aan dit traject worden gewerkt; 

 Iedere partij heeft zijn/haar verantwoordelijkheid en dient deze ook actief op te pakken in de 

effectieve aanpak van risico‟s bij het kind en de jongere.  

 

A. Levensfase: Baby/Peuter en Kleuter (0- 4 jaar) 

 
In deze fase is de baby/peuter en kleuter 

geheel afhankelijk van de zorg en opvoeding 

van de ouders (primaire socialisatie fase). In 

deze fase zijn belangrijke actoren: de ouders, 

de familie, kennissen, buren en vrienden, 

kerk, natale zorginstanties en 

opvanginstanties. 

 

 

 

 

 

 

Habitat & 

Vindplaats 

 

 

Risico’s 

 

Mogelijk Oplossing Strategieën 

 

 

1. Ouders 

Gezin 

 

Geweld, misbruik, alcohol- & 

drankmisbruik, stress door te veel lange 

uren werken in privé sector of door 

werkeloosheid, echtscheiding,  

armoede, kansarme migranten uit 

verharde milieus, huiselijk geweld, 

levensstijl „la vida loca‟ (veel feesten en 

uitgaan), weinig gericht op het gezin, op 

zelf ontwikkeling en 

 

- de partners herkennen signalen van 

misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld 

tegen baby; 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

Justitie voor onderzoek; 

- Ouders begeleiden in de opvoeding van 

baby; 

- Opvoed skills van ouders versterken 

bijvoorbeeld door thuisbezoek van ervaren 
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zelfverantwoording nemen. 

Als kind ook hard aangepakt en 

geslagen. 

Harde &autoritaire opvoedstijl. 

 

opvoeders of preventieve aanpak. 

- leren meer structuur en grenzen stellen in de 

opvoeding! 

 

 

 

2. Familie - Ondersteunen onvoldoende,  

- structurele armoede en werkeloosheid, 

- disfunctionele familie,  

- gangfamilie/verkoop van drugs,  

- weinig opvoed skills,  

- zien en zwijgen 

- afkomstig van verharde ouderlijke  

milieus  

- als kind ook hard aangepakt en  

  Geslagen.  

- harde & autoritaire opvoedstijl. 

- Levensstijl „la vida loca‟ (veel feesten 

en uitgaan) 

- Steun in de opvoeding baby/kind; 

- Geven goede voorbeeld & tips; 

- Geven signalen tijdig door aan  

   Instanties/politie; 

- Herkennen signalen van misbruik en  

huiselijk geweld tegen baby/kinderen; 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

   Justitie. 

3. Vrienden 

/kennissen 

- Niet bemoeien, komen niet thuis,  

- zwijgcultuur en taboe; 

- ieder huisje heeft zijn kruisje  

   mentaliteit; 

- als kind ook hard aangepakt en 

geslagen; 

- harde & autoritaire opvoedstijl. 

- Levensstijl „la vida loca‟ (veel feesten 

en uitgaan) 

 

- Herkennen signalen van misbruik en  

huiselijk geweld tegen baby/kinderen. 

- Geven signalen tijdig door aan  

   Instanties/politie bij gegronde  

   vermoedens; 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

Justitie voor onderzoek. 

 

4. Buurt/ 

Omgeving/ 

Samenleving 

Onveilige buurt, geen 

bemoeienis/buren kennen elkaar 

niet/vertrouwen elkaar niet/geen 

uniform/politie op straat/veel alcohol 

en drugsverkoop en -gebruik/veel 

geweld op straat/psychiatrische mensen 

op straat/verslaafden op straat/ 

openlijke dronkenschap en geweld op 

straat/onhygiënische 

buurten/prostitutie in de wijk/ 

veel illegale verhuur woningen en 

kamers/aanwezigheid van gangs en ex- 

gedetineerden/louche buurt/veel 

overvallen en huisinbraken/ onveilige 

sociale woningwijken/aanwezigheid 

van kansarme migranten uit verharde 

criminele thuismilieus 

zwijgcultuur/taboe/ ieder huisje heeft 

zijn kruisje mentaliteit/geen vuile was 

- aanpak gangvorming en drugsverkoop in 

buurten; 

- FCCA werkt samen met relevante instanties 

om (sociale) buurten veilig te krijgen; 

- bij het plannen van buurten preventief 

veiligheid meenemen! 

- Aanpak onveilige buurten en aanpak risico’s in 

wijken, zoals de aanpak ‘Communities that care’; 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

Justitie voor onderzoek en vervolging; 

- doorbreek de cultuur van taboe; 

- constructieve discussie- cultuur in samenleving 

starten; 

- Meer Super Nanny programma‟s in huizen 

brengen en bespreken; 

- Doorbreek teveel nadruk in Aruba op 

constant feestcultuur. Je hebt de toeristische 

industrie, maar je bent zelf niet constant op 

vakantie! 
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buitenhangen 

Als kind ook hard aangepakt en 

geslagen;  

- Cultuur teveel gericht op feesten en 

gebruik van alcohol hoog; 

- Normen en waarden vervagen en 

misbruik en huiselijk worden 

getolereerd en niet afgewezen door de 

cultuur.- Levensstijl „la vida loca‟ (veel 

feesten en uitgaan) 

5. 

Hobbyclubs/ 

Kerk 

 

- zwijgcultuur/taboe; 

- ieder huisje heeft zijn kruisje 

mentaliteit; 

- harde & autoritaire opvoedstijl / 

‟ laissez faire „ opvoedstijl  wordt  

 gedoogd 

 

- Verslaafde/risico-ouders herkennen en 

signaleren en kind in veilige omgeving laten 

brengen; 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

Justitie voor onderzoek. 

 

 

6. Huisarts/ 

(Pre)natale 

zorg 

- beroepsgeheimcode handhaven; 

- ieder huisje heeft zijn kruisje 

mentaliteit; 

- zwijgcultuur/taboe; 

- teveel stress en te weinig tijd voor 

signalering; 

- te weinig mankracht en voorzieningen. 

- onverschilligheid. 

- (Pre) natale zorg instanties, zoals WGK dient 

deze signalen op te vangen en door te geven 

aan relevante instanties;  

- Huisartsen en ziekenhuizen; 

- Herkennen van verslaafde/risico -ouders 

signaleren en laten behandelen en baby in 

veilige omgeving brengen. 

- Mogelijke daders aangeven bij Politie & 

Justitie of relevante instanties. 

- Meer Super Nanny programma‟s in huizen 

brengen en bespreken; 

7. Kinder- 

opvang 

Opvang- 

instantie 

Pleegouders 

Peuter- 

speelzaal 

Scholen 

- beroepsgeheimcode strikt handhaven; 

- ieder huisje heeft zijn kruisje 

mentaliteit; 

- zwijgcultuur/taboe; 

- onkunde en onwetendheid t.a.v. 

signalen van misbruik, mishandeling en 

verwaarlozing en hoe deze op te 

pakken; 

- protocol voor herkenning en 

signalering kindermisbruik, 

kinderverwaarlozing en 

kindermishandeling. 

 

- Verslaafde/risico- ouders opsporen en 

signalen doorgeven over ouders aan relevante 

instanties; 

- baby in een veilige omgeving brengen/ 

bieden; 

- baby door deskundigen laten onderzoeken bij  

tekens van geweld en bij vermoedens, 

- protocol voor kindermisbruik, 

kindermishandeling en verwaarlozing 

ontwikkelen; 

- alert als instantie voor de omgeving van 

potentiële daders pedofilie.  

-- Meer Super Nanny programma‟s in huizen 

brengen en bespreken; 

8.  

DSZ 

Sostenemi 

Voogdijraad

Casa Cuna 

(baby, 

- allerlei contra indicaties opwerpen; 

- onvoldoende mankracht/ 

(noodopvang) voorzieningen om tijdig 

op te pakken; 

- teveel bureaucratische regelgeving en 

bij aanname personeel overheid; 

- Elektronisch dossiers van sociale risico-

dossiers baby‟s, kleuters en peuters in kaart 

brengen, bijhouden en monitoren; 

- Op basis van signalen risico- gezinnen in 

kaart brengen, monitoren en bijhouden; 

- signalen van ouders, partners, familie, 
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kleuter en 

peuters) 

Imeldahof 

(kind en 

adolescent) 

Ortho 

Pedagogisch 

Centrum 

(tiener ) 

Guia Mi 

(Pleegkind 

Organisatie) 

- onvoldoende noodvoorzieningen voor 

gezinnen in crisis; 

- door een naarstig gebrek in deze sector 

worden allen de superrode dossiers 

opgepakt waardoor hulpverlening 

ineffectief wordt! 

- meer preventie en vroeg hulp want dat 

is effectiever! 

vrienden, buren en alle relevante instanties 

thuisonderzoek op urgentie en opschalen 

/oppakken met andere instanties indien hoog 

risicogroep; 

- Meer Super Nanny programma‟s in huizen 

brengen en bespreken; 

- aanpak die op basis van signalen ( door WGK 

of huisarts) op huisbezoek gaan en het gehele 

gezin intensief gaan ondersteunen 

(outreachend & systeem aanpak) & monitoren; 

- Eventueel kinderen uitplaatsen naar 

instanties of pleegouders; 

- baby in een veilige omgeving brengen/ 

bieden; 

- Meer interdisciplinair escaleren en monitoren bij 

hoge risico- signalen op directeuren en 

ministersniveau om een tijdige oplossing te 

forceren. 

9. Politie & 

Justitie  

 

 

- verhard/onverschilligheid door te veel 

crisisgevallen; 

- herkennen onvoldoende signalen van 

huiselijk geweld, misbruik en hoge 

risico gezinnen; 

- signaleren niet en werken onder te veel 

stress waardoor signalen verloren gaan. 

- ieder huisje heeft zijn kruisje 

mentaliteit; 

- zwijgcultuur/taboe; 

- onkunde en onwetendheid t.a.v. 

signalen van misbruik, mishandeling en 

verwaarlozing en hoe deze op te 

pakken; 

- teveel stress en te weinig tijd voor 

aanpakken en behandelen van alle 

casussen; 

- te weinig opvangfaciliteiten als een 

„first offender‟ of misbruik wordt 

geconstateerd in een gezin. 

- Verslaafde/risico- ouders herkennen, 

signaleren en baby in veilige omgeving laten 

brengen. 

- Mogelijke daders aangeven bij relevante 

instanties, zoals Sostenemi, Voogdijraad en Veilig 

Thuis. 

- hoor en wederhoor toepassen bij verdenking 

en vermoedens. Zorgvuldigheid betrachten!; 

- onmiddellijk vervolgen van daders, snelrecht 

toepassen en lik op stuk beleid onmiddellijk 

toepassen en geen uitstel tolereren! 

- Ombudsman/vrouw inzetten t.b.v. kinderen; 

- Speciale politieteam maken voor deze 

risicogezinnen en data bijhouden en doorgeven aan 

relevante instanties. 

- patrouilleren en de schoolomgeving 

controleren op volwassen drugsverkopers en 

pedofielen die zich rondom de school 

bewegen. 

 

10. Bezorgers 

van 

goederen & 

Diensten, 

zoals WEB, 

Elmar, 

FCCA. 

 

- onverschilligheid; 

- niet kunnen herkennen; 

- ieder huisje heeft zijn kruisje 

mentaliteit; 

- zwijgcultuur/taboe; 

- ik ben er niet van/ „ not my bussiness‟  

- Herkennen van verslaafde/risico -ouders 

signaleren en laten behandelen en baby in 

veilige omgeving brengen. 
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B. Levensfase: het (jonge) kind (5-12 jaar)

 
 

- In deze fase start de secundaire socialisatiefase en worden vriendjes en de school voor een jong kind  

naast de ouders en familiebelangrijk. 

- Dezelfde tabel in de baby/peuter/kleuter fase is van toepassing met toevoeging habitat/vindplaats  

   School (omgeving), leerplichtambtenaar en vriendjes. Dit treft u hieronder. 

 

 

Habitat & 

Vindplaatsen 

 

Risico’s 

 

Strategieën 

 

11. School - lange tijd van school wegblijven en 

niet opgemerkt worden door 

ontbreken schoolbeleid; 

- school heeft geen veiligheidsbeleid; 

- school meldt te laat of niet  

afwezigheid kind op school; 

- school onbekend met wetten en  

regels omtrent afwezigheid; 

- onverschilligheid schoolhoofd; 

- afwezigheid wordt door  

schoolhoofd onvoldoende 

gemonitord en op afwezigheid  

sturen gestuurd; 

- signalen van huiselijk geweld, 

verwaarlozing en misbruik worden 

onvoldoende/ niet herkend noch 

doorgegeven; 

- door scheiding kan de school niet 

goed monitoren als het fout gaat bij 

ouders; 

- scholen zijn niet de ouders en dus 

hoofd verantwoordelijke, maar zijn 

wel „in loco parentis‟ d.w.z. 

(wettelijk) regelen dat als kinderen 

op school zijn de school deze 

verantwoordelijkheid van de ouders 

formeel hebben; 

- De wet rondom ‘in loco parentis’ voor scholen: 

is dit geregeld? 

- risico gezinnen opsporen ene een bank aanleggen 

die verbonden is met alle relevante instellingen; 

- skills en kunde van alle relevante 

schoolbetrokkenen om deze signalen te herkennen, 

te signaleren en op te pakken; 

- schoolbesturen dienen schoolhoofden hierop aan te 

spreken en hierop te sturen; 

- een afwezigheid en schooluitval coördinator 

aanstellen die dit alles monitort en bijhoudt en bij 

het schoolhoofd. Schoolmanagement team neerlegt 

en signaleert; 

- in hun jaarverslag dienen schoolbesturen dit soort 

crisis- gevallen en afwezigheidcijfers openbaar te 

maken; 

- Veilige scholen creëren zoals het concept 

‘vreedzame scholen’ of ‘veilige scholen’; 

- Veiligheidsbeleid voor scholen maken en vanuit 

Departement en Ministerie van Onderwijs 

wettelijk regelen; 

- Scholen dienen beleid tegen agressie, pesten, 

geweld etc. op te stellen en deel te laten maken van 

een veiligheidsbeleid en dit beleid ten uitvoer te 

brengen; 

- Schoolmanagementteam heeft dit item (kinderen 

waarvan de leerkrachten/docenten/ 

mentoren/conciërges/schoolmaatschappelijk 
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- scholen zijn onveilige vindplaatsen 

door lage kwaliteit, veel risico-

leerlingen kansarme buurten en 

wijken; 

- veel schoolverzuim leerkrachten en 

dus veel wisseling van invalkrachten 

die de leerlingen onvoldoende 

kennen. 

- als school voldoende oog hebben 

voor slechte cijfers en prestatie bij 

een kind. 

- ook regelmatig kinderen met 

honger naar school sturen zodat het 

kind zich niet kan concentreren, stil 

en terug getrokken gedrag, 

flauwvallen op school, overmatig 

druk wijzen vaak op 

misbruik/mishandeling/ 

verwaarlozing. 

- monitoren van achterstand op 

school en eventueel schooluitval. 

 

werk/mede leerlingen/ouders) signalen krijgen van 

kindermisbruik, mishandeling en verwaarlozing) 

als vaste agendapunt en bespreekt de individuele 

casussen regulier en onderneemt tijdig acties naar 

relevante instanties; 

- mentoren moeten toezien dat de ouders actief 

betrokken blijven bij het onderwijs van hun 

kind en bijv. steeds beide ouders bij 

schoolrapportuitreiking oproepen en daarmee 

in gesprek te gaan of schoolgesprekken 

inlassen bij vermoedens van misbruik; 

- Medezeggenschapsraden en ouderraden 

dienen ook deze gegevens op te vragen en te 

monitoren; 

- Politie dient regelmatig te patrouilleren en de 

schoolomgeving te controleren op drugsverkopers 

en pedofielen die zich rondom de school bewegen; 

-Kinderen volgen door middel van een kind dossiers 

conform wettelijke bepaling; 

- Op school aandacht voor doelen als leerlingen 

weerbaar maken tegen invloeden van buiten; 

- dreigende achteruitgang en/of schooluitval actief 

oppakken met remedial teaching zodat het kind weer 

bij gestuurd wordt en niet uitvalt. 

 

12. Leerplicht 

ambtenaren/ 

Schoolmaat- 

schappelijk 

werk/ 

Departement 

van Onderwijs 

 

 

- onvoldoende mandaat voor het 

daadkrachtig oppakken van 

afwezigheid op school; 

- schoolmaatschappelijk werk is 

alleen voor schoolse zaken en 

signalen dat het thuis worden 

onvoldoende opgepakt! 

 

- leerplichtambtenaren wettig verankeren en 

voldoende mankracht inzetten, zodat ze 

daadkrachtig hun taken kunnen oppakken. Bij het 

Departement van Onderwijs neerzetten. 

- Strikte regels m.b.t. afwezigheid wettelijk regelen, 

bijv. boetes aan ouders opleggen als een kind 

verzuimt; 

- Leerplicht ambtenaren dienen dagelijks een lijst 

door te krijgen van leerlingen die op de scholendoor 

de ouders afwezig zijn gemeld; 

Ouders zijn verplicht een schriftelijk verzoek tot 

verzuim op specifieke data aan te vragen en 

schoolhoofd dient dit te accorderen. Op sommige 

data mag niet verzuimd worden; 

- in het zorgbeleid van scholen dienen de 

schoolmaatschappelijk werkers ook niet schoolse 

zaken, maar ook sociale zaken in hoog risico 

kinderen op te kakken i.p.v. van alleen 

doorverwijzen; 

- indien een ouder zo’n schriftelijk verzuim niet 

heeft geaccordeerd gekregen krijgt deze een boete 

opgelegd door de leerplichtambtenaar; 

- Bij ziekte dient het schoolhoofd dit nauwlettend in 

de gaten te houden. Langdurig ziekteverzuim dient 

schriftelijk aangevraagd te worden door 
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ouders/verzorgers en een doktersverklaring te 

hebben.  

- Leerlingvolgsysteem introduceren: kinderen 

volgen door middel van een kind dossiers. Dit 

wettelijk regelen; 

- Voor de relevante instanties, zoals Directie 

Onderwijs, Schooldirecteur, 

Schoolmaatschappelijke Werk, DSZ, Sostenemi: 

Meer interdisciplinair escaleren en monitoren bij 

hoge risico- signalen op directeuren en 

ministersniveau om een tijdige oplossing te 

forceren. 

- dreigende achteruitgang en/of schooluitval actief 

oppakken met remedial teaching zodat de jongere  

kind weer bij gestuurd wordt en niet uitvalt! 

 

13. Vriendjes 

 sport 

 recreatie 

 

- ouders hebben onvoldoende zicht 

op het thuis milieu van „vriendjes‟ 

- in aanraking komen met vriendjes 

die uit families die drugs, alcohol 

en/of behoren tot ene gang. 

- als ouder dient u nauwlettend de 

vriendenkring van uw kind te monitoren en na 

te gaan hoe deze families wonen; 
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C. De adolescente levensfase (Adolescent/Tiener): 13-18 jaar. 
In de adolescente levens fase (tertiaire resocialisatie) wordt de omgeving steeds belangrijker, zoals 

vrienden, hobbyclubs, sportclubs, social media en pers, uitgaan en feesten met vriendjes. Er wordt 

door deze jongeren minder een beroep gedaan op de (regels van de) ouders en tegen de ouders wordt 

vaak afgezet om de eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De ouders dienen in deze fase goed op te 

letten en hun tieners goed te monitoren en duidelijke grenzen te stellen. 

 

 
 

Habitat & 

Vindplaatsen 

 

Risico’s 

 

Strategieën 

 

11. Overgang 

naar de 

middelbare 

school / 

 

Middelbare 

school 

- de overgang van een kleine naar een 

grote massale school kan een groot risico 

voor ene leerlingen vormen; 

- lange tijd van school wegblijven en 

niet opgemerkt worden door 

ontbreken schoolbeleid; 

- school heeft geen veiligheidsbeleid; 

- school meldt te laat of niet  

   afwezigheid kind op school; 

- school is onbekend met wetten en  

   regels omtrent afwezigheid; 

- onverschilligheid schoolhoofd/ 

schoolteam/schoolbestuur; 

- afwezigheid wordt door  

  schoolhoofd onvoldoende  

 gemonitord en op afwezigheid  

  gestuurd; 

- signalen van huiselijk geweld, 

verwaarlozing en misbruik worden 

onvoldoende/ niet herkend noch 

doorgegeven; 

- door scheiding kan de school niet 

goed monitoren als het fout gaat bij 

ouders; 

- scholen zijn niet de ouders en dus 

hoofd verantwoordelijke, maar zijn 

- De wet rondom ‘in loco parentis’ voor scholen: is 

dit geregeld? 

- skills en kunde van alle relevante 

schoolbetrokkenen om deze signalen te herkennen, 

te signaleren en door te geven; 

- schoolbesturen dienen schoolhoofden hierop aan te 

spreken en hierop te sturen;  

- een afwezigheid en schooluitval coördinator 

aanstellen die dit alles monitort en bijhoudt en bij 

het schoolhoofd, het schoolmanagement team 

neerlegt en signaleert; 

- in hun jaarverslag dienen schoolbesturen dit soort 

crisisgevallen en afwezigheids cijfers openbaar te 

maken; 

- Veilige scholen creëren zoals het concept 

‘vreedzame scholen’ of ‘veilige scholen’; 

- Veiligheidsbeleid voor scholen maken en vanuit 

Departement en Ministerie van Onderwijs 

wettelijk regelen; 

- Scholen dienen beleid tegen agressie, pesten, 

geweld etc. op te stellen en deel te laten maken van 

een veiligheidsbeleid en dit beleid ten uitvoer te 

brengen en erop sturen; 

- Schoolmanagementteam heeft dit item (kinderen 

waarvan de leerkrachten/docenten/ 

mentoren/conciërges/schoolmaatschappelijk 

werk/mede leerlingen/ouders signalen krijgen van 
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wel „in loco parentis‟ d.w.z. 

(wettelijk) geregeld dat als kinderen 

op school zijn de school deze 

verantwoordelijkheid van de ouders 

formeel hebben; 

- scholen zijn onveilige vindplaatsen 

door lage kwaliteit, veel risico-

leerlingen en kansarme buurten en 

wijken; 

- veel schoolverzuim docenten en 

dus veel wisseling van invaldocenten 

die de leerlingen onvoldoende 

kennen. 

- als school voldoende oog hebben 

voor slechte cijfers en prestatie bij 

een kind. Monitoren van achterstand 

op school en eventueel schooluitval. 

- de jongere gaat met honger naar 

school en kan zich niet goed 

concentreren, is stil en terug 

getrokken, valt flauw op school, is 

overmatig druk/ tegendraads/ 

opstandig en wil zich niet aan 

schoolregels binden. 

- de ouders vinden dat de school teveel 

schoolregels heeft en wil ze niet naleven. 

kindermisbruik, mishandeling en verwaarlozing) 

als vast agendapunt en bespreekt de individuele 

casussen regulier en onderneemt tijdig acties naar 

relevante instanties. Er wordt gestuurd en 

gemonitord; 

- mentoren moeten toezien dat de ouders actief 

betrokken blijven bij het onderwijs van hun 

kind en bijv. steeds beide ouders bij 

schoolrapportuitreiking oproepen en daarmee 

in gesprek te gaan of schoolgesprekken 

inlassen bij vermoedens van misbruik; 

- Medezeggenschapsraden en ouderraden 

dienen ook deze gegevens op te vragen en te 

monitoren; 

- Politie dient regelmatig te patrouilleren en de 

schoolomgeving te controleren op drugsverkopers 

en pedofielen die zich rondom de school bewegen; 

- Voorlichting aan kinderen over het illegaal 

gebruik van medicijnen, drugs en alcoholmisbruik; 

-Jongeren volgen door middel van een jonger- 

dossiers conform wettelijke bepaling; 

- sluit een contract met ouders en maak alle 

schoolregels bekend en laat de ouders hiervoor 

tekenen en dat ze zich hieraan houden; 

- Op school aandacht voor doelen als leerlingen 

weerbaar maken tegen invloeden van buiten. 

- risico gezinnen opsporen een centrale bank 

aanleggen die verbonden is met alle relevante 

instellingen; 

- sex voorlichting en zwangerschapspreventieve 

programma’s. 

 

12. Leerplicht 

ambtenaren/ 

Schoolmaat- 

schappelijk 

werk/ 

Departement 

van Onderwijs 

 

 

- onvoldoende mandaat voor het 

daadkrachtig oppakken van 

afwezigheid van leerlingen op 

school; 

- het schoolmaatschappelijk 

werk/het zorgbeleid is uitsluitend 

voor schoolse zaken en signalen dat 

het thuis worden onvoldoende/niet 

opgepakt! 

 

- leerplichtambtenaren wettig verankeren en 

voldoende mankracht inzetten, zodat ze 

daadkrachtig hun taken kunne oppakken. Bij het 

Departement van Onderwijs neerzetten. 

- Strikte regels m.b.t. afwezigheid wettelijk regelen, 

bijv. boetes aan ouders opleggen als een kind 

verzuimt; 

- Leerplicht ambtenaren dienen dagelijks een lijst 

door te krijgen van leerlingen die op de scholen door 

de ouders afwezig zijn gemeld; 

Ouders zijn verplicht een schriftelijk verzoek tot 

verzuim op specifieke data aan te vragen en 

schoolhoofd dient dit te accorderen. Op sommige 

data mag niet verzuimd worden; 

- in het zorgbeleid van scholen dienen de 

schoolmaatschappelijk werkers ook niet schoolse 

zaken, maar ook sociale zaken in hoog risico 

kinderen op te pakken i.p.v. van alleen 
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doorverwijzen; 

- indien een ouder zo’n schriftelijk verzuim niet 

heeft geaccordeerd gekregen, krijgt deze een boete 

opgelegd door de leerplichtambtenaar; 

- Bij ziekte dient het schoolhoofd dit nauwlettend in 

de gaten te houden. Langdurig ziekteverzuim dient 

schriftelijk aangevraagd te worden door 

ouders/verzorgers en een doktersverklaring te 

hebben; 

- voorlichting aan kinderen over het illegaal gebruik 

van medicijnen, drugs en alcoholmisbruik; 

- op school aandacht voor doelen van weerbaarheid 

als jongere; 

 

- Crisis: Voor de relevante instanties, zoals 

Directie Onderwijs, Schooldirecteur, 

Schoolmaatschappelijke Werk, DSZ, Sostenemi: 

Meer interdisciplinair escaleren en monitoren bij 

hoge risicosignalen op directeuren en eventueel 

ministersniveau om een tijdige oplossing te 

forceren. 

- Melding Misbruik en Huiselijk Geweld: Bureau 

Sostenemi voldoende juridische verankering, 

mankracht en middelen geven om daadkrachtig te 

kunnen optreden voor meldingen over alle 

doelgroepen. Plan uitwerken om Sostenemi om te 

vormen tot een Veilig Thuis aanpak. 

 

13. De jongere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de jongere gaat deviant gedrag 

vertonen, zoals spijbelen, wegblijven, 

roken tegen de schoolregels in, 

geweld gebruiken, bezit van wapens, 

opstandig gedrag vertonen, omgang 

met gangs, omgang met verdachte 

vriendjes buiten de school, gaat 

inbraken plegen in gangs, 

verhandelen drugs op de 

schoolplein, slechte schoolresultaten, 

ouder verschijnen nooit op school. 

- vertonen promiscue gedrag, doe 

aan onveilig seks en raken zwanger 

op jonge leeftijd; 

- gaat tot laat op feestjes en zijn vaak 

weg van huis. Ouders hebben 

onvoldoende vat op het kind of 

hebben dezelfde cultuur van feesten 

en uitgaan waardoor er geen zicht is 

op de jongere; 

- ouders zijn te weinig betrokken met 

- voorzieningen zoals het hebben van life coach die 

deze jongeren een structuur bieden en leren 

omgaan met regels aanleert zijn effectieve 

programma’s. 

- voor jonge en/of first offenders een goede life 

coach aanstellen zodra deze vrijkomen; 

- Veiligheidshuis instellen waarbij deze jongeren 

gecoacht en begeleid worden alvorens zij verharden 

 

Als ouder: :  

- sex voorlichting geven en zorg vor preventie 

tienerzwangerschappen op jonge leeftijd!!!  
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de vriendenkring en vrije tijd van het 

kind; 

- jongere raakt verwikkeld in 

criminaliteit en komt met politie en 

justitie in aanraking. 

 

14. Vriendjes 

 sport 

 recreatie 

 

- ouders hebben onvoldoende zicht 

op het thuis milieu van „vriendjes‟ 

- in aanraking komen met vriendjes 

die uit families die drugs, alcohol 

en/of behoren tot een gang; 

- vriendjes worden met risico jongeren en 

hun ‘normen en regels’ gaan overnemen; 

 

Rol van de ouders: 

- als ouder dient u nauwlettend de 

vriendenkring van uw kind te monitoren en na 

te gaan hoe deze families wonen; 

- jongeren bewust maken hoe ze gezonde 

keuzes in vriendschap kunnen maken; 
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Hoofdstuk 5: Crisisbeleid en crisismaatregelen 
Op basis van de sociale analyse, de analyse van risicofactoren in iedere levensfase en de 

mogelijke effectieve strategieën die kunnen worden ingezet om bepaalde risico‟s aan te 

pakken worden in het onderstaande stuk een aantal crisismaatregelen en beslispunten aan 

de Ministerraad voorgelegd. 

 

Beslispunten Ministerraad: 

Crisismaatregel 1: interdisciplinair escaleren, bureaucratische regels versoepelen en versnellen, 

oplossen en monitoren! Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 

Daar problemen veelvuldig complex, intersectoraal en interdisciplinair van aard zijn, en het 

besluitvormingsproces afhankelijk is van vele partners, dient een systeem/werkwijze te worden 

afgesproken tussen een aantal relevante partners om belangrijke signalen van hoge risico voor de 

persoon/kind/jongere of zijn/haar omgeving snel en tijdig interdisciplinair te escaleren. Deze 

escalatie zal m.n. op initiatief van de relevante directeuren plaatsvinden. Dit escalatiemodel zal op 

directeursniveau gedurende de crisistijd blijven plaatsvinden voor urgente gevallen. Indien er 

onvoldoende oplossing gevonden wordt door bureaucratie of door het tekort aan samenwerking van 

relevante ministeries kan de directeur of de betrokken directeuren dit naar het ministersniveau 

opschalen. 

Voor de relevante instanties, zoals Directie Onderwijs, Schooldirecteur, Schoolmaatschappelijke Werk, 

DSZ, Sostenemi betekent dit meer interdisciplinair escaleren en monitoren bij hoge risicosignalen in 

eerste instantie op directeurenniveau en mocht dit onvoldoende zijn dan opschalen naar 

ministersniveau om een tijdige oplossing te forceren. Deze escalaties worden nauwkeurig bijgehouden 

en de resultaten via anonieme periodieke rapportages aan de Ministerraad aangeboden voor evaluatie 

van het escalatiemodel. 

 

Gevraagd besluit wordt: Instemmen met de escalatie procedure en met de invoering van deze 

procedure tot de periode dat de crisis genormaliseerd is.  

 

Crisismaatregel 2: iedere directeur van de relevante Departementen van Sociale Zaken, Onderwijs, 

Juridische Zaken en Infrastructuur benaderen hun relevante partners, organisaties, netwerken en 

vindplaatsen en zorgen ervoor dat ieder op korte termijn, uiterlijk eind januari 2018de hierboven 

beschreven maatregelen en adviezen op hun vakgebied (zie tabellen hoofdstuk 5. Deze zijn niet 

uitputtend)met hun gremia bespreken, verder uitwerken in SMART doelen en met een planning 

voor de uitvoering komen. Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 

De voorgestelde Plannen van aanpakken: „Huiselijk Geweld, Verwaarlozing en Misbruik‟ worden 

z.s.m. op de Ministerraad ingepland en geagendeerd, toegelicht, besloten en uitgevoerd en steeds 

gemonitord. Dit betekent dat ieder betrokken directeur zoals beschreven hierboven een interdisciplinair 

planvoor zijn sector maakt met zijn relevante partners in het veld en haar netwerk, zodat op ieder 

niveau gepaste maatregelen voorgesteld worden om huiselijk geweld, verwaarlozing en misbruik 

tegen te gaan.  

De Directe Sociale Zaken zal i.s.m. de relevante partners op preventief, repressief en curatief kind- en 

jeugdgebied voor eind december 2017 met een plan van aanpak komen, die aan de Minister(raad) 

wordt voorgelegd. Dit plan is een integrale uitvoeringsplan, smart geformuleerd, waarin de noodzaak 

voor (nood) opvangplekken en noodwoningen, de behoefte aan een flexibel pool voor 

maatschappelijke werkers in crisisgevallen, verbetering en versoepeling van bureaucratische 

procedures en regels, de behoefte aan veiligheidscode en voorschriften, multidisciplinaire 
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overlegvoorstellen tussen instanties, interne organisatorische verbeteringen om multidisciplinaire 

zaken te behandelen, verbetering deskundigheid personeel op begeleiding van interdisciplinaire en 

complexe zaken en de behoefte aan mankracht en middelen inzichtelijk worden gemaakt.  

Het Departement van Onderwijs maakt een plan voor de vindplaats „School‟ en schoolomgeving alle 

relevante maatregelen die op korte en middellange termijn dienen plaats te vinden in SMART 

formulering.  

Idem dito voor de Ministeries van Justitie en Infrastructuur. De Ministerraad bespreekt alle plannen 

van aanpakken en de Ministers en hun directies dienen een verantwoording periodiek hierover af te 

leggen over de uitvoering en deze te monitoren. 

Voor Sociale Zaken is de deadline: voor eind 2017. Voor de overige Departementen is de deadline: eind januari 

2018!  

Gevraagd besluit wordt: hiermee akkoord gaan. 

Crisismaatregel 3: Naast de plannen van aanpakken komt per Departement voorstellen 

(businesscases) voor het oplossen van alle relevante hiaten in het systeem of voor het verbeteren 

van het bestaande. Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 

Hiaten in het systeem betekent het uitwerken van concept naar een plan van aanpak, zoals  een 

onderzoek en advisering omtrent een gefaseerde invoering en ombouwen van Sostenemi naar een     

Veilig Thuis‟, inzetten van een „Veiligheidshuis‟, veilige buurtaanpakken bekijken, zoals„ 

Neighbourhood watch‟, integrale en best practices op wijk- en buurtniveau, zoals het programma van 

10 jaar voor veilige buurten, zoals „Community that cares‟ programma of integrale buurt aanpakken, 

zoals „It takes a village to raise a child‟, „Vreedzame wijken‟ of Schoolveiligheidsplannen, invoering 

Leerling dossiers of „Vreedzame scholen‟, het concept van een Ombudsman of –vrouw en een 

Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Ook vernieuwing, verankering of verbetering van vernieuwingen en aanpassingen in de bestaande 

wetten dienen in een concreet voorstel uitgewerkt te worden zodat de Ministerraad hierover een 

besluit kan nemen. Alle voorstellen dienen een kostenplaatje mee te nemen en te betrachten zo laag 

mogelijk in kosten te blijven. 

Gevraagd besluit wordt: hiermee akkoord gaan voor agendering uitgewerkte businesscases van de 

hiaten in februari en maart 2018. 

Crisismaatregel 4: Installeer met onmiddellijke ingang een ministerieel interdisciplinair overleg 

onder verantwoordelijkheid van de minister president met als waarnemende coördinatie, het 

Ministerie van Sociale zaken met de Ministeries van Justitie, Onderwijs en Infrastructuur en zorg 

waarbij men periodiek bij elkaar komt om de plannen van aanpakken, de business cases voor 

hiaten en verbeteringen en urgente, onoplosbare knelpunten en zaken te bespreken en op te 

lossen. Doel is hierbij: continuïteit en vinger aan de pols houden. Focus op risicogezinnen en hun 

kinderen! 

Gevraagd besluit wordt: instemming hiermee. 

Crisismaatregel 5: de Ministerraad lostin 2018 na een discussie over de diverse plannen van 

aanpakken de bureaucratische procedures en regels, zodat procedures binnen overheden versneld 

kunnen worden, zorgt voor voldoende noodopvangplekken en noodwoningen voor crisissituaties, 

zorgt voor de planning van voldoende mankracht en middelen voor het verlenen van 

hulpverlening en zorgt dat de relevante instellingen voldoende bemenst en bemiddeld zijn om de 

urgente zaken snel en accuraat te kunnen oppakken. Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 
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Gevraagd besluit wordt: instemming met dit voorstel. 

Crisismaatregel 6: Er komt een meldcode voor alle relevante zorginstellingen, zoals huisartsen, 

specialisten, opvangvoorzieningen en scholen om bij gerede of ernstige vermoedens deze signalen 

bij Bureau Sostenemi te melden. Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 

Gevraagd besluit wordt: instemming met dit voorstel. 

Crisismaatregel  7: Er komt een massamediale campagne in gang door land Aruba om de zero 

tolerance omtrent  geweld/misbruik en mishandeling uit te dragen. Hiervoor kan DSZ i.s.m. BUVO 

eventueel zorg dragen. Burgers worden aangemoedigd om bij gerede en onderbouwde vermoedens 

dit te melden bij Bureau Sostenemi. Focus op risicogezinnen en hun kinderen! 

In de communicatie duidelijk maken dat: Geweld/misbruik en mishandeling worden in deze 

samenleving niet meer getolereerd! Zero Tolerance hiervoor ontwikkelen en dit steeds in berichtgeving 

vanuit overheid en gesubsidieerde instellingen naar buiten toe uitdragen! 

Crisismaatregel 8: Bureau Sostenemi wordt op korte termijn voldoende juridisch verankerd, krijgt 

voldoende menskracht en middelen om daadkrachtig te kunnen optreden bij meldingen onder in 

eerste instantie de doelgroep: baby, kind en jongeren. DSZ zal tijdelijk inspringen om voor de  

doelgroepen volwassenen en senioren de melding te registreren. 

Gevraagd besluit wordt: instemming met dit voorstel. 

Crisis maatregel 9: Voor het monitoren en evalueren van al deze vernieuwingen wordt voorgesteld 

kennis en expertise van buitenaf in te winnen, zoals van het Ministerie van VWS, UNICEF of 

Movisie/Nederlands Instituut voor kennis overdracht en voor evaluatie. ‘Vreemde ogen dwingen’.  

Zo blijkt uit een inventarisatie begin 2016 van Bureau Sostenemi8 dat de preventieketen 

geherstructureerd dient te worden en bekeken dient te worden op efficiency en effectiviteit. De 

aanbevelingen van een inventarisatie van het Bureau Sostenemi in 2016 worden hierbij meegenomen.  

Gevraagd besluit wordt: instemming met dit voorstel. 

Crisismaatregel 10. 

Het verdrag van Istanbul ratificeren en ervoor zorg dragen dat dit nageleefd wordt. Idem dito voor 

het verdrag van de rechten van het kind. Inventarisatie welke andere verdragen in dit kader ook 

nageleefd moeten worden. 

 

De Tweede Kamer stemde op 10 juni 2015 in met het de goedkeuring van het Verdrag van de Raad 

van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

(Verdrag van Istanbul). Vier moties zijn aangenomen bij de goedkeuringswet. 

 

Gevraagd besluit wordt: instemming met dit voorstel. 

 

 

 

 

                                                      
8
De aanwezige basisinfrastructuur gericht op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling op 

Aruba, Bureau Sostenemi,maart 2016 
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Bijlage 1: Opvoedvisie van ouders in Aruba 
 

Bij het ontwikkelen van een opvoedvisie is het belangrijk rekening te houden met de wijze waarop 

ouders hun kinderen opvoeden, maar ook waar ze het meest tegen aanlopen. In 2010 heeft er een 

kleinschalig onderzoek plaatsgevonden naar de perceptie van de moeder over opvoeden.9 

In 2016 is door de commissie Kinderrechten van DSZ i.s.m. de Taskforce kinderrechten 118 ouders 

benaderd met de vraag “Wat vindt u het moeilijkst in het opvoeden van uw kind?” Daarnaast zijn ook 

76 professionals benaderd door middel van een enquête om informatie te vergaren over de meest 

voorkomende opvoedvraagstukken van ouders binnen hun praktijk. Welke opvoedstijlen worden 

toegepast, hoe disciplineren, straffen en/of belonen ouders hun kind thuis. 

Er zijn verschillende organisaties op Aruba die opvoedingsondersteuning aan ouders geven. De meest 

voorkomende opvoedingsvragen die bij organisaties zoals Directie Sociale Zaken, Tienda di 

Educacion, Fundacion pa Nos Muchanan en Stichting Wit Gele Kruis Aruba binnen komen zijn: 

omgaan met karakter, gedrag en emoties van het kind, communicatie tussen de ex-partners m.b.t. de 

opvoeding, kennis over ontwikkelingsfasen en seksuele educatie. Van de 76 professionalsdie 

benaderd zijn middelseen enquête blijkt dat een combinatie van opvoedstijlen binnen het gezin wordt 

toegepast, waarvan de autoritaire opvoedstijl het meest voorkomend is. Ook bij deze groep gaatde 

meest voorkomende opvoedvraag over het omgaan met karakter, gedrag en emoties van het kind. 

Vragen omtrent het bieden van structuur en consequent zijn met regels komen regelmatig voor. 

Professionals geven aan dat ouders het kind corrigeren met een alleszeggende blik, een gesprek of met 

schreeuwen. 

Bij opvangcentra en consultatiebureaus liggen de behoeften anders dan bij de ambulante 

hulpverlening, namelijk meer gericht op verzorging en lichamelijke ontwikkeling. De meest gestelde 

vragen gaan hier over eten, slapen en spraakontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straffen en belonen 

Bij het straffen van kinderen tussen 0-4 jaar wordt de time out en het afnemen van iets het meest 

gebruikt. Bij de kinderen tussen 5-12 jaar vindt er een verandering plaats, waarbij het afnemen van iets 

het meest gebruikt wordt, gevolgd door time out en naar de kamer sturen. Opvallend is dat tot 12 jaar 

slaan met de hand ook gebruikt wordt als straf.Bij de tieners tussen 13-19 jaar wordt gestraft door een 

verbod te geven om het huis uit te gaan, naar de kamer sturen en iets af te nemen.  

 

                                                      
9Sterkenburg, C. (2010). De perceptie van de moeder over opvoeden, welbevinden van het kind en 

onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning op Aruba 

Top vier vraagstukken Arubaanse ouders 

1. Hoe ga ik om met het karakter, gedrag en emoties van het kind? 

2. Hoe balanceer ik werk en gezin? 

3. Hoe ga ik om met de invloed van buitenaf (vrienden en internet)? 

4. Hoe ga ik om met ruzie tussen broers en zussen? 
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Natuurlijk worden kinderen ook mede opgevoed door bijvoorbeeld kinderopvangleiders en 

groepsleiders bij internaten. Bij de 48 beroepsopvoeders die benaderd zijn, passen de meesten (69.6%) 

een autoritaire opvoedstijl toe. De meest voorkomende opvoedvragen vandeze beroepsopvoeders is 

ook het omgaan met het karakter, gedrag en emoties van het kind en het bieden van structuur en 

consequent zijn met regels. Straffen gebeurt met een time out, iets afnemen en een verbod om buiten 

te spelen. Corrigeren doen ze met een gesprek of een alleszeggende blik. Belonen binnen de 

verschillende groepengebeurt door middel van complimenten, kusjes, knuffels en “high five” geven.  

 

Een dialoog met 14 jongeren in de leeftijd van 15-21 jaar levert informatie over hoe zij hun opvoeding 

thuis beleven.  

Wat deze jongeren als goed in hun opvoeding ervaren, is dat: 

 ze allemaal hun moeder als eerste opvoeder zien; 

 de meesten van mening zijn dat ze door hun ouder(s)begeleid worden; 

 ze zich gehoord en gesteund voelen; 

 ze feedback en een compliment krijgen als ze iets goed doen; 

 de meest voorkomende opvoedstijl autoritair/democratisch is. 

 

Wat deze jongeren als minder goed in hun opvoeding ervaren, is dat: 

 ze niet altijd de ruimte krijgen om hun mening te uiten; 

 er eerst geschreeuwd wordt en dan uitgelegd wordt wat ze verkeerd doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score moeder 

Beloningssystemen:  

0-4 jaar: kusjes/knuffels, “High five” en Compliment geven. 

5-12 jaar: kusjes/knuffels, compliment en cadeau geven 

13-19 jaar: geld geven, compliment en cadeau geven 

 

 

8.

2 
7.

9 

Scorevader 

Gemiddelde score in opvoeding 

tussen moeders en vaders 
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Bijlage 2: Voorbeeld Keten Directie Sociale Zaken in een keten 

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 gezinnen, in bestaande maatschappelijke noden te voorzien, danwel dreigende 

maatschappelijke noden te voorkomen.”10 Financiële hulp bijvoorbeeld, wordt verleend in de vorm 

van gezinsbijstand.11 

Directie Sociale Zaken fungeert als eindvangrail in de keten van schooluitval en werkeloosheid, 

dakloosheid, ontslag en allerlei andere sociale crisis situaties op maatschappelijk terrein, die zich 

voordoen dan wel dreigen voor te doen.  

 

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 

vrijwillige 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 27 art. 1 
11 Landsbesluit bijstandsverlening, AB 1988 no. 88, art. 2 
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De keten rondom DSZ en gesubsidieerde instellingen. 

 

Bron: Sociaal meerjarenbeleidplan 2017-2020, Directie Sociale aken, 2017. 
 

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

 
Items op de ontwikkelagenda Uitvoering via beleid of subsidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De DSZ krijgt van alle instanties  
sociale problemen doorverwezen 
in Aruba, zoals scholen, FCCA, 
ziekenhuis, Sostenemi, PAAZ, 
KIA, PAAZ en burgers in 
crisis/vragen.  DSZ dreigt 
hierdoor te verzanden.  

Lange wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen FCCA en de 
toewijzing hiervan  ondoorzichtig.

Te weinig activerend 
arbeidsmarktbeleid voor  
gezinnen/specifieke doelgroepen 
door ontberken van gerichte 
incentives van overheid/ 
werkgevers. Veel werkelozen 
komen bijstand vragen.

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

Veel crisigevallen in gezinnen 
door hoog aantal echtscheidingen, 
werkeloosheid, geweld in het 
gezin door overnatig alcohol en 
drugsgebruik, lange wachtlijsten 
voor psychische en psychiatrische 
problemen.

Het minimumloon is geindexeerd 
en kwetsbare gezinnen hebben 
normaal bestaan en vervallen niet 
in crisis.  Armoede in kwetsbare 
gezinnen wordt opgeheven. 

Meer veilige buurten creeren.

Voldoende noodwoningen  voor DSZ 
zijn beschikbaar voor crisisituaties en 
onveilige situaties in gezinnen. 

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

DSZ spoort vroeg risico's in kwetsbare 
gezinnen op i.s.m. andere instanties in 
de vroege perventieketen, zoals WGK 
en Sostenemi en levert vroeghulp en 
begeleiding  bij signalering.

Een eigen DSZ loket, 'centrum voor 
Gezin' voor kinderen, jongeren en hun 
ouders waar vroeghulp en preventie 
i.s.m. allerlei instellingen en 
overheden gecentreerd zijn. 

Gezinnen dienen in de opvoeddskills 
versterkt  te worden.  

Bij (structurele) 
crisis/onveiligheid/gevaar in 
gezinnen met kinderen 
worden deze geplaatst in 
crisisopvangcentra zoals Casa 
Cuna, Imeldahof, 
Orthopdedsich Centrum.

Bij dakloosheid van 
kwetsbare gezinnen wordt 
gezocht naar noodwoningen 
of tijdelijke huisvesting bij 
familie of pensions. 

Knelpunt: er zijn geen 
noodwoningen beschikbaar.

Er zijn lange wachtlijsten in 
de (semi) intramurale zorg en 
in de dagbehandeling van 
jongeren met psychische en/ 
of met ernstige 
gedragsproblemen.  Hierdoor 
escaleren situaties zich.


