
 

SINT MAARTEN 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 
De Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (VSA) is actief op het gebied 
van de gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, arbeidsomstandigheden en geneesmiddelen en omvat zes (6) 

inspectie divisies: 
 
 Inspectie Gezondheidszorg 

 Inspectie Geneesmiddelen 

 Arbeidsinspectie 

 Inspectie Milieuhygiëne 

 Inspectie kinderdagverblijven 

 Inspectie Voedselveiligheid  

 

De Inspectiedienst VSA oefent op efficiënte en effectieve wijze toezicht uit. Het toezicht wordt uitgevoerd op 
personen en plaatsen waarop de aan de Inspectie opgedragen wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Door te 
handhaven bevordert de Inspectie dat algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften op het 
toezicht gebied worden nageleefd. 
 
De Inspectiedienst VSA opereert binnen de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid en vervult haar 

kernactiviteiten van toezicht en handhaving op onafhankelijke wijze. Bij het vaststellen van nationaal beleid heeft 
zij een adviserende rol, daarnaast wordt in het kader van haar wettelijke taken uitvoerend beleid ontwikkeld. De 
Inspectie VSA is als orgaan van Openbaar Bestuur transparant. 
 
Arbeidsinspectie 
De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op en het bevorderen en waarborgen van de naleving van wettelijke 

regelingen op het gebied van de arbeidsveiligheid en gezondheidsrisico’s voor werknemers, zelfstandige 

aannemers en het publiek, arbeidstijden en -voorwaarden, minimumlonen, vakantieregelingen en arbeid door 
vreemdelingen. Tot het toezichtdomein horen bedrijven en bouwplaatsen, alle ondernemingen, commerciële en 
niet commerciële (private en publieke) instanties. 
 
De Inspectiedienst VSA heeft een vacature voor de volgende functie: 
 
 

Controleur (arbeidsinspectie) 
Functiebeschrijving 
Als controleur arbeidsinspectie controleert u of bedrijven en overheidsinstanties de wetgeving naleven voor 
veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidstijden en -voorwaarden, minimumlonen, vakantieregelingen en 
arbeid vreemdelingen. Dit dient soms ook buiten kantooruren. Verder controleert u arbeid verricht door jongeren, 

kinderen en vrouwen. Waar noodzakelijk wordt handhavend opgetreden. 
 
De werkzaamheden houden ook in: 
 Het verrichten van controles op noodzakelijke vergunningen, bepalingen, voorwaarden of voorschriften en de 

bestrijding van illegale tewerkstelling; 

 Het onderzoeken en afhandelen van klachten; 

 Het informeren en adviseren van werkgevers en werknemers van bedrijven op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn. U verricht ongevalsonderzoek; 

 Bevindingen worden gerapporteerd aan de hoofdinspecteur;  
 Gebreken en misbruik niet gedekt door bestaande wettelijke bepalingen worden geïdentificeerd, beschreven 

en gerapporteerd aan de hoofdinspecteur; 
 Bijdragen aan de maand-, kwartaal- en jaarrapportages van de arbeidsinspectie; 
 Het leveren van een actieve bijdrage aan het realiseren van programma-, team- en organisatiedoelstellingen. 

 
 
 

 



Functie-eisen 
 MBO opleidings- en denk- en werkniveau, in een technische of chemische richting met aanvullende succesvol 

doorlopen trainingen op het gebied van de arbeidsveiligheid en gezondheid en welzijn in een 
arbeidsomgeving; 

 Praktische en theoretische kennis van arbeidswet- en regelgeving, voorschriften, vergunningen, bepalingen, 

voorwaarden op het gebied van arbeid en veiligheid;  

 Bij voorkeur ervaring met het werken binnen de overheid en kennis van de relevante administratieve en 
juridische procedures. U bent in staat om maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen het domein 

van het Ministerie VSA te vertalen naar je eigen taak; 

 Vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en het opstellen van een proces-verbaal;  

 Vaardigheid in het adviseren en bemiddelen bij klachten; 
 Goede technische inzichten, oog voor detail en zorgvuldig om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie; 
 In staat zelfstandig en in teamverband te werken en graag samen met collega diensten; 
 Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, mondelinge en schriftelijke vaardigheden en bent 

digitaal goed onderlegd. Verder bent u analytisch en nauwkeurig, maar ook daadkrachtig en besluitvaardig; 
 Je kunt goed inspelen op onverwachte situaties, toont lef en initiatief. En je levert een actieve bijdrage aan 

het realiseren van programma-, team- en organisatiedoelstellingen. 
 

 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Earl Best, Hoofd Inspectiedienst VSA van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, via email earl.best@sintmaartengov.org. 

 
Sollicitatie 

Uw digitale sollicitatie kunt u tot en met 31 december 2021 sturen aan de volgende personen: 

earl.best@sintmaartengov.org 

annan.benjamin@sintmaartengov.org  
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