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SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSPLAN
Als liberaal progressief partij geloven we dat elke burger een tweede kans verdient.
Formele kaders, voorwaarden en richtlijnen dienen te worden samengesteld welke
elke burger de mogelijkheid biedt om op de arbeidsmarkt te re-integreren. Accion21
gelooft in de uitrusting van elke burger met de instrumenten waarmee hij/zij het beste
uit zich kan halen c.q. de beste versie van zichzelf kan bereiken.
Onderhavig document maakt deel uit van het totale partijprogramma van Accion21 en
is toegespitst op Sociale Zaken en Arbeid.
Dit document wordt onderscheiden in vijf aandachtsgebieden:
1. Nationale Sociale Actieplan
2. Aanpassing van de LIM en ontkoppeling van het 'Ministerie van Jeugdzaken'
van het Ministerie van Volksgezondheid
3. Uitbreiding van de sociale zorgstructuur
4. Belangrijke rechten
5. Actieplan Arbeid
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NATIONALE SOCIALE ACTIEPLAN
SOCIALE ZAKEN ALS EEN ZAAK VAN
NATIONALE URGENTIE VERKLAREN

er onderzoek te worden verricht waarbij
resultaten van eerdere onderzoeken
in acht dienen te worden genomen.
Transparantie speelt in dit geheel een
rol ter ontwikkeling van onze ‘Sociale
Vooruitgang Index’ (Social Progress Index).

Met de verklaring van sociale zaken als
een zaak van nationale urgentie wordt
de ernst van onze sociale problemen
benadrukt. De sociale sector dient in zijn
geheel grondig te worden doorgelicht.
De basis van deze doorlichting is een
nulmeting. In dit kader dienen alle
wetten gerelateerd aan sociale zaken waarvan de meeste zeer verouderd zijn
- dienen te worden geactualiseerd. Waar
er regelgeving ontbreekt dient deze te
worden gemaakt. Bovendien dienen de
activiteiten voortvloeiend uit de sociale
Crisis plan onder de loep te worden
genomen om na te kunnen gaan in
hoeverre doelen zijn bereikt en waar de
financiële middelen aan zijn besteed.

Naast eerder genoemde activiteiten, die
de nodige tijd in beslag zullen nemen, is
het noodzakelijk direct te starten met een
actieplan voor acute sociale problemen.
Een systeem dat begeleiding en steun
biedt aan elke burger dient tot stand te
worden gebracht.

BUURTCENTRA
Gezien onze precaire financiële situatie
is er geen andere optie om te gebruiken
wat we al hebben. Om deze reden wordt
in onze Nationale Sociale Actie Plan,
bestaande buurtcentra een centrale rol
toegeschreven. Aruba beschikt over negen
buurtcentra gevestigd in Oranjestad, San
Nicolas, Noord, Savaneta, St. Cruz, Tanki
Leendert, Brasil, Dakota en Ayo.
Met de herintroductie van OSEBA kan een
duurzaam fonds worden toegewezen aan
elke buurtcentrum. Hierdoor kunnen de
buurtcentra het eerste contactpunt worden
van de overheid met buurtbewoners ten
aanzien van diverse (sociale) diensten.

Accion21 wenst bij de nulmeting een
onderscheid te maken in de volgende
doelgroepen:
- Prenataal / baby's / peuters
- Kinderen / kleuters
- Pubers / tieners
- Jong volwassenen
- Volwassenen
- Gepensioneerden

Het voornemen van Accion21 is om de
buurtcentra infrastructureel uit te breiden
om de buurtbewoners de gelegenheid te
bieden meerdere diensten dicht bij huis te
regelen en zodoende de buurt beter ten
dienste te staan.

- Ouderen / bejaarden
- Personen met een beperking
- Jongeren zonder geldig verblijfstitel
De nulmeting is gericht om de
daadwerkelijke sociale situatie op het
eiland in kaart te brengen. Hiertoe dient
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Vanuit
de
buurtcentra
kunnen
opbouwwerkers en sociale werkers hun
werkzaamheden ten behoeve van de
buurt uit te voeren. Zo kunnen ze helpen
bij familieproblemen, bij het vinden van
een baan etc. De opbouwwerkers zijn de
personen die de buurt en haar sociale
problemen het best kent. Zij zijn daarom de
aangewezen persoon om de sociale kaart
van de buurt te compileren.
De introductie van een sociaal vangnet zal
ervoor zorgdragen dat niemand buiten de
boot valt. Via de buurtcentra zal een Centraal
Sociaal Databank worden ontwikkeld.
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AANPASSING LIM (ONTKOPPELING 'MINISTERIE VAN
JEUGDZAKEN' VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID

MINISTERIE VAN JEUGDZAKEN

talenten tentoonstellen en hun creativiteit
verder ontwikkelen.

Met de herintroductie van de portefeuille
van het ministerie van Jeugdzaken
wordt op overheidsniveau daadwerkelijk
een stem gegeven aan de jeugd. De
belangrijkste taak verbonden aan deze
portefeuille is het opkomen voor de
rechten van het kind zoals vastgelegd in
het Kinderrechtenverdrag. UNESCO is de
afdeling van de VN die speciaal belast is met
de bescherming van het kind en toeziet
dat zijn rechten niet worden geschonden.
Onderzoek dient antwoord te geven op de
vraag: Op welke terreinen voortvloeiend
uit het Kinderrechtenverdrag schiet Aruba
tekort? Wanneer duidelijkheid hierin is
verkregen dient er een plan te worden
gemaakt van hoe de tekortkomingen
worden weggewerkt.

Het Jeugdparlement (Parlamento Hubenil)
is het instrument om onze toekomstige
leiders op te leiden c.q. voor te bereiden.
Het stimuleren van jongeren om lid te
worden van het Jeugdparlement, dient
prioriteit te genieten en dient gestimuleerd
te worden. Naar onzerzijds mening dient
een zogenaamde Jeugdadviesorgaan
te worden opgericht waarin zitting
hebben leden van de verschillende
sociale stichtingen/instanties belast met
jongerenaangelegenheden die advies
kunnen leveren op concept-wetten die
direct van invloed zijn op de jeugd.
Tot slot denkt Accion21 aan een soort
coördinatieorgaan die belast wordt met
de (financiële) ondersteuning van diverse
sociale, sportieve of schoolse verenigingen
zoals Key Club, Interact Debatclub. Het
uiteindelijke doel is de ‘empowering’ van
de jeugd via naschoolse activiteiten.

Het ministerie van Jeugdzaken dient in zijn
actieplan op te nemen, het gebruik van
buurtcentra om de volgende activiteiten
te
stimuleren:
sport,
tekenkunst,
schilderkunst, dichtkunst, muziek, zang,
dans, toneel etc.

Het ministerie van Jeugdzaken kost de
overheid helemaal niets aangezien het
geld bestemd voor jeugdzaken deel
uitmaakt/opgenomen is in de begroting
van de Directie Sociale Zaken. Accion21
is van mening dat voor een doelgerichter
en efficiënter financieel beheer voor
wat betreft jeugdzaken, de financiële
middelen
en
alle
werkzaamheden
hieraan verbonden, ontkoppeld dienen
te worden van de Directie Sociale Zaken
en neergelegd in een op te richten
dienst/orgaan uitsluitend belast met
jeugdaangelegenheden.

Zodoende kan via de buurtcentra de
mogelijkheden van de jeugd om te
participeren aan constructieve, gezonde
activiteiten, worden uitgebreid. Accion21
wenst zelf dat bij elk buurtcentrum, een
jeugdcentrum wordt opgericht.
Accion21 wenst dat bij elke buurtcentrum
een Jeugdcommissie wordt ingesteld die
als taak heeft het organiseren van sociale
projecten ter ‘empowering’ van de jeugd.
Gedacht wordt aan projecten waarbij
competities worden georganiseerd tussen
de jeugd van de verschillende buurtcentra
op het gebied van sport, dans, dichtkunst
(poëzie) e.d. Op deze wijze kan de jeugd zijn
7

SOCIAAL WERKERS
De eerder vermelde verklaring van nationaal
urgentie, betekent dat er meer sociaal
werkers geworven dienen te worden. In het
kader van de Nationale Sociale Actieplan
kan gedacht worden aan de oproeping
van werkloze of gepensioneerde sociaal
werkers voor de dienst om de capaciteit
te verhogen, ten behoeve van tijdswinst
en het verkorten van de wachtlijst. Ook de
Universiteit van Aruba kan gestimuleerd
worden om opleidingen op hoger niveau
te verzorgen op het gebied van sociaal
werk om op de middellange termijn meer
verlichting in de werkdruk te bieden. In
overleg met de Directie Onderwijs kunnen
de mogelijkheden voor een uitbreiding
van opleidingen op sociaal gebied op alle
onderwijsniveaus worden overwogen.
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UITBREIDING EN VERSTERKING
SOCIAAL ZORGSTRUCTUUR
INTRODUCTIE SOCDAB

ontbreken om de adequate zorg te bieden.
In ieder geval dienen alle activiteiten met
betrekking tot tienermoeders te worden
gericht op het bieden van ondersteuning/
begeleiding op zodanige wijze dat de
tienermoeders
hun
studie
kunnen
combineren met hun zwangerschap en de
geboorte van hun baby’s.

SOCDAB staat voor ‘Sociaal Data Base’ en
betreft een geautomatiseerd centraal data
systeem waarin alle sociale probleemzaken
worden geregistreerd en bijgehouden. Alle
betrokken diensten/instanties/stichtingen
op het sociale gebied dienen aan dit
systeem verbonden te zijn en toegang te
verkrijgen tot alle informatie om een betere
dienst aan hun klanten te verlenen. Via de
SOCDAB kan de samenwerking tussen
alle betrokken organisaties beter worden
gestroomlijnd en gestimuleerd.

OUDERZORG
In samenwerking met het ministerie van
Volksgezondheid dient de (kwaliteit van
de) ouderenzorg te worden verbeterd. Om
dit te bereiken wordt op de eerste plaats
voorgesteld om in de Landsverordening
zorginstellingen, de ouderenzorg een
aparte paragraaf toe te schrijven. Verder
behoeven de volgende zaken de aandacht:

Een verbinding tussen het systeem van
de Directie Arbeid en Onderzoek en de
SOCDAB is van belang om een ruimer beeld
van bepaalde personen te krijgen voor wat
betreft arbeid(on)geschiktheid. Zodoende
kan er betere controle plaatsvinden en
het besluit iemand door te verwijzen
naar het ‘sociale vangnet’ beter worden
verantwoord. Vermeldenswaardig is dat
dit vangnet een tijdelijk karakter draagt en
bedoeld is om mensen tot de arbeidsmarkt
te helpen re-integreren. SOCDAB is ook
een middel voor buurtcentra om de
sociale kaart van hun betreffende buurt, te
inventariseren en bij te houden.

- intensiever/frequenter controle door de
Inspectie Volksgezondheid op (de
kwaliteit van) de bejaardentehuizen;
- betere toezicht op ouderenmishandeling
en een meer gestructureerd procedure
voor de aanpak en oplossing hiervan;
- uitbreiding van het aantal tehuizen
vanwege vergrijzing;
- verruiming van de werktijden van het
Wit Gele Kruis (langer gedurende de
week en introductie weekenddiensten).

BEGELEIDING EN STEUN
TIENERMOEDERS

MENSEN MET EEN BEPERKING

De
tienermoedersproblematiek
dient
integraal te worden benaderd dus in
samenwerking met het onderwijs en
relevante stichtingen (Familia Planea).
De effectiviteit en efficiency van het
tienermoederhuis dienen te worden
geëvalueerd. Op deze wijze kan er een
beter beeld gevormd te worden van
de tekortkomingen en welke middelen

In overleg met het ministerie belast
met Infrastructuur dienen alle openbare
gebouwen (zowel publiek als privaat)
gereconstrueerd of gebouwd te worden
met in achtneming van de Arbowetten
gerelateerd aan mensen met een
lichamelijke
beperking
(met
name
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personen in een rolstoel). Gedacht
dient te worden aan de plaatsing van
blauwe parkeervakken, plaatsing van
hellingen naast trappen, introductie van
gehandicapten wc-ruimtes en liften in
gebouwen met meer dan één etage.
Deze aanpassingen zijn van urgent
belang aangezien het aantal personen
die afhankelijk is van een rolstoel, snel
toeneemt. Ook deze groep is opgenomen in
ons Arbeidsplan - welke later in onderhavig
document aan bod komt - waardoor zij
ook in aanmerking komen voor het sociaal
vangnet.

aan zeer jonge kinderen over de risico’s van
drugsgebruik en de negatieve gevolgen
van verslaving.

GEESTELIJKE GEZONDHEID
In samenleving met het ministerie
van Volksgezondheid en de Directie
Volksgezondheid dient een inventarisatie
plaats te vinden van alle faciliteiten die
geestelijke
gezondheidszorg
bieden.
Gezien de toename van het aantal
mensen met een mentaal probleem en
het tekort aan psychiaters/psychologen
dient de geestelijke gezondheidszorg,
infrastructureel en personeelsdeskundig
te worden uitgebreid. Via voorlichting
dient het stigma dat bestaat dat een
bezoek aan een psycholoog betekent dat
je gek bent, te worden opgeheven.

CENTRUM VOOR VERSLAVINGSZORG
Accion21 gelooft in de participatie c.q.
bijbetrekking van alle burgers in de
maatschappij waaronder ook verslaafden.
Hierbij gaat het om
allerlei soorten
verslavingen namelijk drugs, gokken,
seks, eten etc. Er dient geïnvesteerd
te worden in de infrastructuur van de
centra voor behandeling van personen
met verslavingsproblemen oftewel de
centra ter rehabilitatie. Belangrijk hierbij
zijn de zogenaamde ‘halfway houses’
om een tussenstation te bieden in de
rehabilitatie van de verslaafden en hun
voor te bereiden op de re-integratie in de
maatschappij waaronder het vinden van
een baan. In de meeste gevallen is er naast
verslaving ook sprake van psychische
problemen waardoor behandeling door
een psycholoog of een psychiater gevergd
is. Heel belangrijk is ook het bieden van
nazorg om te voorkomen dat verslaafden
niet terugvallen op hun destructief gedrag.
Tot slot dient zorg aan onze ambulante
verslaafden te worden verleend in de
vorm van eten, douchen en kortstondig
onderdak. De preventie voor wat betreft
drugsverslaving is nog steeds voorlichting

RECLASSERING EN KORRECTIE
INSTITUUT ARUBA
Accion21 is van mening dat gedetineerden
tijdens hun gevangenschap allerlei
mogelijkheden dienen te krijgen om
zich bij te scholen om hun re-integratie
in de maatschappij te vergemakkelijken
en recidive te voorkomen. Het feit dat
90% van gedetineerden lijden aan een
mentale ziekte, dient de geestelijke
gezondheidszorg binnen de KIA (Arubaanse
gevangenis) te worden geïntensiveerd.
Het voornemen van onze partij is het
‘empoweren’ van gedetineerden met de
adequate middelen (scholing, training)
om bij re-integratie in de maatschappij
een correct leven op te kunnen bouwen.
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MISHANDELING

en onderzoekkamers. Ten aanzien van
de minderjarige slachtoffers dient een
speciale afdeling te worden ingericht
die 24 uur per dag en 7 uur per week
bereikbaar is. Deze afdeling dient bemand
te worden met:

De Directie Sociale Zaken dient op zo’n wijze
te worden versterkt dat directe aandacht,
hulp en ondersteuning aangeboden
kunnen worden aan slachtoffers van
mentaal en/of fysiek geweld. De hieraan
onderliggende
(justitiële)
processen
dienen te worden gedigitaliseerd om
de mate en ernst van de mishandeling
in kaart te brengen. Directe hulp dient
het slachtoffer te worden geboden doch
de dader dient ook (psychologische)
behandeling te ondergaan om het
geweldspatroon op te heffen.

- politiefunctionarissen
- psychologen
- vertrouwensartsen
- verpleegkundigen
- slachtofferhulpmedewerkers
Accion21 wenst echter dat een centrum
wordt ingesteld speciaal voor minderjarige
slachtoffers van seksueel misbruik waar
zij zich zeker, veilig en beschermd voelen
om vrijelijk over het misbruik te praten.
Er dient meer medisch personeel (artsen,
verpleegkundigen etc.) dienen te worden
opgeleid in de aanpak en omgang van
deze doelgroep waaronder bijvoorbeeld
de toepassing van de zogenaamde
‘rape kit’ om bewijslast te vergaren ter
veroordeling van de dader(s). Naast de
veroordeling (straffen) van de dader,
dient hij tijdens zijn gevangenschap
een psychologische behandeling te
ondergaan om te voorkomen dat hij
bij zijn vrijlating weer terugvalt op zijn
normafwijkend gedrag. Accion21 wenst de
eventuele introductie van het chemisch
castreren te onderzoeken ten aanzien van
onbehandelbare daders, om herhaling van
hun seksueel misbruik te voorkomen.

SOCIALE WONINGEN
In overleg met de Fundacion Cas pa
Comunidad Aruba (FCCA) dient het tekort
aan sociale woningen in kaart te worden
gebracht. De opheffing van dit tekort
dient integraal te geschieden. Nieuwe
sociale woningen dienen gebouwd te
worden rekening houdende met het
milieu en duurzaamheid. Bijvoorbeeld:
sociale woningen met zonnepanelen. Ook
dakloze mensen die in de knoek wonen
dienen geholpen te worden. Zij komen
in aanmerking voor het sociaal vangnet
welke hun helpt bij hun re-integratie op
de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

SEKSUEEL MISBRUIK

De activiteiten en resultaten van het
‘Justice Family Center’ dienen te worden
geanalyseerd om dubbelwerk of het
langs-elkaar-heen-werken te vermijden.
Nagegaan dient te worden of onze plannen
onder het ‘Justice Family Center’ kunnen
worden voortgezet.

Een aanhoudend probleem dat door de
jaren heen niet effectief is aangepakt is
seksueel misbruik. Er dient een centraal
meldpunt voor slachtoffers van seksueel
misbruik, te worden geïntroduceerd.
Dit meldpunt dient gevestigd te zijn in
een gebouw bevattende verhoorkamers
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VEILIGHEIDSHUIS

OUDERLIJKE VERVREEMDING

Veiligheidshuis
betreft
een
samenwerkingsverband tussen de actoren
op sociaal-zorggebied en actoren op
veiligheidsgebied. Samen wordt er gewerkt
aan de integrale aanpak van problemen
met een multi sociaal karakter. Multi sociale
problemen betreft personen of families met
een accumulatie van sociale problemen.
Bijvoorbeeld: wanneer in dezelfde familie
sprake is van werkloosheid, huiselijk
geweld en drugsverslaving. Het doel van
het Veiligheidshuis is om te werken aan
de verbetering van de veiligheid door het
voorkomen van criminaliteit en overlast en
ook het terugbrengen van recidive.
De actoren op het sociaal-zorggebied zijn
onder andere: de Directie Sociale Zaken,
Voogdijraad, Respaldo, Slachtofferhulp,
Reclassering, FCCA. De actoren op
veiligheidsgebied zijn onder andere: het
Korps Politie Aruba, het Korrectie Instituut
Aruba, Openbaar Ministerie). Accion21
ondersteunt de integraal aanpak van het
Veiligheidshuis om zodoende sociale en
veiligheidsproblemen effectief aan te
pakken.

Enkele wetten op het gebied van voogdij
dienen inhoudelijk strenger te worden
gemaakt zodat het kind in zijn/haar
behoeften wordt voorzien. Het groot
probleem ten aanzien van vaders die
nalaten alimentatie te betalen, dient met
striktere regels te worden gehandhaafd.
Kinderen mogen niet meer de dupe zijn
van destructieve echtscheidingen van hun
ouders. De Voogdijraad dient ervoor zorg te
dragen dat te allen tijde aan de belangen
van het kind tegemoet wordt gekomen.

REVISIE BASISPAKKET PRIMAIRE
PRODUCTEN
De Covid-pandemie heeft een verhoging
van de armoede c.q. een nieuw type
armoede veroorzaakt. Gezinnen waarvan
één van de ouders of beide ouders hun
baan zijn verloren was de orde van de dag.
Mensen die hier niet aan gewend zijn,
zagen zich geconfronteerd met het feit dat
zij zijn aangewezen op voedselbonnen voor
hun overleving. Het is belangrijk om het
‘basispakket primaire producten’ (Canasta
Basico) te reviseren. Accion21 wenst een
campagne met betrekking tot gezonde
voeding te introduceren en wenst dat
deze producten in het basispakket worden
toegevoegd. Zodoende geeft Accion21
tevens invulling aan zijn voornemens voor
de accentuering van preventieve zorg
om chronische ziektes te verminderen of
voorkomen.

BIJSTAND / ONDERSTAND
Het
bijstand/onderstand-beleid
dient
geanalyseerd te worden om na te gaan
of dit rechtvaardiger en efficiënter kan
worden samengesteld. Accion21 wenst de
vermindering van het aantal mensen dat
afhankelijk is van bijstand/onderstand,
door ze op te nemen in het sociaal vangnet
ter re-integratie op de arbeidsmarkt en in
de maatschappij.
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BIJZONDERE RECHTEN
LEGALISERING HOMOHUWELIJK

- die medische zorg biedt aan LGBT+
personen (PrEP, HIV);

Als een liberaal progressief partij staat
Accion21 achter alle rechten van de mens.
Elk persoon heeft het recht te leven,
liefhebben en een familie te vormen met de
persoon van zijn/haar keuze ongeacht de
sekse. Het verbieden van homohuwelijken
is discriminatoir. De LGBT+ gemeenschap
dient dezelfde rechten te verkrijgen als
heteroseksuele personen inclusief het
recht op huwelijk. In samenwerking met
het ministerie van Oderwijs en de Directie
Onderwijs dient een schoolprogramma
te worden samengesteld om jongeren
bewust te maken van het bestaan en de
rechten van LGBT+ personen. De creatie
van een meer inclusieve maatschappij
verrijkt onze cultuur en identiteit.
Gelijkheid is vastgelegd in ons Statuut en
Accion21 is van mening dat deze rechten
niet alsnog via een referendum dienen te
worden geformaliseerd.

- die psychologische zorg verleent aan
LGBT+ personen;
- die jaarlijks de Pride-activiteiten
organiseert;
- die ondersteuning biedt aan
familieleden van LGBT+ personen;
- die seksuele voorlichting verzorgt op
scholen;
- die zich sterk maakt in de bestrijding
van discriminatie van LGBT+ personen;
- die bewustzijnsprogramma’s
ontwikkeld
voor
politieagenten,
docenten en andere relevante actoren
met betrekking tot LGBT+ personen.

LEGALISERING ABORTUS
Als een liberaal progressief partij staat
Accion21 geloven wij dat een vrouw
het recht heeft zelf over haar eigen
lichaam te beslissen. Het probleem is dat
tegenwoordig abortussen op illegale wijze
geschieden en in sommige gevallen door
ondeskundigen, welke een bedreiging
vormt de volksgezondheid.
We zijn ons ervan bewust dat abortus een
zeer gevoelig kwestie is. Daarom wenst
Accion21 dat elke vrouw die met abortus
te maken krijgt, de adequate medische,
psychologische en sociale ondersteuning/
begeleiding ontvangt in haar beslissing
om abortus te plegen.

INTRODUCTIE DIVERSITEITSHUIS
Accion21 gelooft in de introductie van een
Diversiteitshuis ten behoeve van de LGBT+
gemeenschap. Dit huis zal dienen als een
multifunctionele faciliteit:
- die een veilige omgeving biedt aan
LGBT+ personen om samen te komen;
- met een overkoepelend functie
namelijk het samenbrengen van
verschillende organisaties gericht op
mensenrechten zoals ALFA, Becoming
equals, Orguyo, Igualdad etc.;
- die een veilig en beschermd opvang
biedt aan LGBT+ personen die vanwege
hun seksuele geaardheid uit huis zijn
gezet;
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ACTIEPLAN ARBEID
INTRODUCTIE ARBOWET

de Directie Arbeid en neergelegd bij de
Dienst Technische Inspectie (DTI). De
keuring van de technische veiligheid
van voertuigen wordt uitbesteed aan
gecertificeerde private garagebedrijven.
Deze garagebedrijven betalen aan de
overheid een bepaald bedrag voor de
certificering en de keuring van voertuigen.

De Arbowet is het resultaat van een
tripartiete sociaal dialoog en de introductie
hiervan is van essentieel belang. De
Arbowet verplicht werkgevers om gezonde
en veilige werkomstandigheden te creëren.
Ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid
en de beroepsziekten kunnen daarmee
binnen de perken gehouden worden of
zelfs voorkomen worden. De Arbowet
zorgt voor een gezonde werkomgeving,
een betere sfeer en minder werkdruk.

Tot slot zal de introductie van de Arbowet
ernaar toe leiden dat Aruba zich kan
meten aan andere landen die inmiddels
voldoen aan de Arborichtlijnen van de ILO.
Aruba kan hierdoor in aanmerking komen
voor financiële steun van de ILO voor de
introductie van de wet. Naast financiële
steun kan Aruba een beroep doen op
ondersteuning van internationale (arbo)
deskundigen.

De introductie van de Arbowet zorgt er
dus voor dat werknemers veilig en gezond
kunnen werken. Dit leidt tot minder
gevaarlijke en ongezonde werksituaties
en daardoor tot minder ongevallen en
gezondheidsschade. Voor de werkgever
betekent dit dat hij met minder verzuim
te maken krijgt en dus met minder
verzuimkosten.

REVISIE ARBEIDSVERORDENING
De Arbeidsverordening die in 2016 is
geconcipieerd, is nog niet geformaliseerd.
Het is zaak om dit vijf jaar oud concept te
reviseren om te bepalen of dit concept
actualisering behoeft. Accion21 wenst in
dit kader twee zaken in het concept op te
nemen:

Een belangrijk onderdeel van deze wet is
arbeidsflexibilisering. Arbeidsflexibilisering
biedt de mogelijkheid tot deeltijdarbeid.
Studenten kunnen door middel van
deeltijdarbeid hun studie combineren met
werk. Deeltijdarbeid maakt het mogelijk
dat alleenstaande moeders hun werk
kunnen combineren met een betere zorg
voor hun kinderen. Arbeidsflexibilisering
zal naar gelang de tijd, het aantal mensen
dat afhankelijk is van de bijstand.

1. introductie van richtlijnen gericht op
minderjarigen. Aan de ene kant gaat
het om richtlijnen ter bescherming van
het kind op het (verplicht) verrichten
van arbeid. Hierbij gaart het dus
om het bestrijden van kinderarbeid
conform de richtlijnen van het
Kinderrechtenverdrag. Aan de andere
kant gaat het juist om richtlijnen die
jongeren de mogelijkheid geven om
naast hun studie te kunnen werken
om zo ervaring op te doen.

De introductie van de Arbowet zorgt
er ook voor dat Aruba voldoet aan
de internationale richtlijnen van de
‘International Labor Organisation’ (ILO).
Hiermee zal de Arbowet de zeer verouderde
veiligheidsverordening, vervangen. Ook
dient de Arbo-inspectie ten aanzien van
veiligheid te worden ontkoppeld van
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2. Introductie van richtlijnen gericht
op personen met een lichamelijke of
geestelijke beperking. Ons standpunt
is dat iedereen het recht heeft tot
toetreding tot de arbeidsmarkt en de
maatschappij. Hieronder vallen dus
ook personen met een lichamelijke of
geestelijke beperking. Richtlijnen die
de toetreding van deze doelgroep tot
de arbeidsmarkt vergemakkelijken,
dienen in de concept verordening te
worden opgenomen.

optimaal aan de arbeidsbehoeftes van de
lokale arbeidskrachten tegemoet wordt
gekomen. Het deskundigheidsgebrek
op de arbeidsmarkt dient de lokale
arbeidskrachten bijgebracht te worden
door middel van omscholing en bijscholing.

OPNEMING VAN SVB ONDER HET
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
ARBEID
De SVb dient naar onzerzijds mening te
worden ontkoppeld van het ministerie van
Volksgezondheid en gebracht onder het
ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. De
redenen zijn:

INVENTARISATIE ARBEID
Er dient een analyse plaats te vinden naar
de vraag naar arbeid en het aanbod van
werk op Aruba om zodoende te kunnen
bepalen op welke beroepsterreinen
vacatures bestaan. Met deze informatie
kunnen studenten beter worden begeleid
in hun studiekeuze en toekomstige (loop)
baan. Hierbij kunnen ook mensen die
gestagneerd zijn in hun carrière, worden
om- of bijgeschoold ter vervulling van
deze vacatures. Het ‘lifelong learning’ idee
speelt hierbij een belangrijke rol. Accion21
vindt dat in de 21e eeuw iedereen de
mogelijkheid dient te krijgen om zijn/haar
maximale potentie te behalen. Het sociaal
vangnet zal in dit kader een faciliterende
functie vervullen.

- Uitbetaling Cessantia door SVB
Wanneer een bedrijf failliet wordt
verklaard of iemand ontslag verleent,
komt deze persoon in aanmerking
voor
cessantia
(soort
oprotpremie,
werkloosheidsuitkering). Meestal dient
deze door een rechterlijke uitspraak te
worden uitgelokt. Voorgesteld wordt om
deze mensen in het sociaal vangnet te
incorporeren.
- Prognosekeuring bij
arbeidsongeschiktheid
De
prognosekeuring
bij
arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat
van elke arbeider kan worden bepaald voor
hoeveel procent betreffende arbeidskracht
zijn/haar werk nog kan verrichten; of dat
hij/zij helemaal iets anders dient te gaan
doen. Het prognose percentage geeft dus
aan of een bepaalde arbeidskracht zijn/
haar functie kan behouden. Indien blijkt
dat functiebehoud niet mogelijk is, wordt
overgegaan op ‘outplacement’ en zal de
SVb aangeven welke functie wel geschikt

AFNAME INFORMELE ARBEIDSMARKT
De informele arbeidsmarkt dient bestreden
te worden om de rechten van elke arbeider
te beschermen/waarborgen. Er dient
meer opleiding en training verzorgd te
worden aan de lokale arbeidskrachten.
Ook de procedure bij de DPL dienen te
worden geevalueerd om na te gaan of
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is. De betreffende arbeidskracht wordt
in dit geval opgenomen in het sociaal
vangnet om te voorkomen dat hij/zij een
beroep gaat doen op bijstandsuitkering.
In tegenstelling tot de bijstand, heeft
de arbeidskracht in het sociaal vangnet
de
verantwoordelijkheid
om,
met
ondersteuning van de DPL, te werken aan
zijn/haar re-integratie op de arbeidsmarkt.
Gedurende de sociaal vangnet periode
ontvangt de arbeidskracht 80% van het
laatstgenoten salaris.
De bovengeschetste procedure is beter
bekend als outplacement gecombineerd
met re-integratie gefaciliteerd door
het sociaal vangnet. Het doel is om
verzoeken om bijstandsuitkering en de
werkloosheid door middel van sociaal
vangnet te verlagen. Hiermee worden
ook de overheidskosten verminderd.
Onze visie is dus de verbetering van
sociale mobiliteit, investeren in het sociaal
vangnet en instellen van een efficiënt
sociaal-arbeidsstructuur die leidt tot de
vermindering van de overheidskosten.
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