
 
 

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een: 

 

 Maatschappelijk Werker/Raadsonderzoeker 
 

Doelstelling en organisatie: 
Veiligheid en de openbare orde zijn essentiële beginselen in de samenleving. Bij het ministerie van Justitie zijn 
wij van mening dat elke individu en organisatie binnen de samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid 
heeft in het bevorderen van deze aspecten en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van Sint Maarten en het 
welzijn van de bevolking. Onze missie is het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de 
veiligheid, orde, rust en de waarborging van het recht binnen de samenleving van Sint Maarten.  
 

Het ministerie bestaat uit een stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende diensten: 
De Gevangenis en het Huis van Bewaring, de Immigratie en Grensbewakingsdienst, de Douane, de Kustwacht, 
de Korpspolitie Sint Maarten, de Landsrecherche, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het Parket 
Officier van Justitie, het Parket Procureur Generaal en de Voogdijraad. 
 

Wie zijn wij? 
De dienst Voogdijraad komt op voor de Rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden 
bedreigd. De Voogdijraad schept hiervoor voorwaarden, om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. 
Hiervoor doet de Voogdijraad onafhankelijk onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen 
treffen om de bescherming en veiligheid van minderjarigen te waarborgen. 
 

Wie zoeken wij? 

 Je hebt een afgeronde HBO, MWD, SJD, opleiding/werkervaring en bent een gedreven en flexibele collega 
met een brede kennis, minimaal drie (3) jaar ervaring in het maatschappelijk werk;  

 Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken; 

 Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie; 

 Je bent in staat om vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te 
rapporteren; 

 Je beschikt over overtuigingskracht en bent besluitvaardig; 

 Je kunt goed plannen, organiseren, steun bieden en steun vragen; 

 Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te verrichten; 

 Je bent ook in staat om je zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels helder uit te 
drukken;  

 Kennis op het gebied van personen-familie- en het (jeugd) strafrecht zijn een pre; 
 
Wat bieden wij? 

Een boeiende en uitdagende functie tussen minimaal schaal 7 (ANG. 3.240, --) en maximaal schaal 9 (ANG. 
6.809,--) en secundair arbeidsvoorwaarden. Bent u woonachtig buiten Sint Maarten, dan worden de met de 
verhuizing verband houdende kosten volgens het instroom beleid vergoed. 
 
Wil je solliciteren? 
Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren door vóór 30 mei 2022 een motivatiebrief met 
C.V. en relevante diploma’s te sturen naar Voogdijraad, t.a.v. mw. K. Dort-Brown aan de W.G. Buncamper # 33, 
Philipsburg of per e-mail naar: kimberly.brown@sintmaartengov.org en myrna.lynch@justice.gov.sx.  
Voor meer informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Dort-Brown via 
telefoonnummer +1-721-542-4110/4115 of per email.   
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The government of Sint Maarten is looking for professionals who want to contribute to the development of 
the Country, in particular, the Ministry of Justice is looking for a: 
 

Social worker/Court of Guardianship Investigator 
 
Objective and organization: 
Security and public order are essential principles in society. At the Ministry of Justice, we believe that every 
individual and organization within society has an important responsibility to promote these aspects and thus 
contribute to the development of Sint Maarten and the well-being of the population. Our mission is to create 
preconditions for the maintenance of safety, order, tranquility and the safeguarding of law within the society 
of Sint Maarten. 
 
The ministry consists of a Staff Bureau of the Secretary-General, the Judicial Affairs Department and the 
following Executive Services: the Prison and House of Detention, the Immigration and Border Protection 
Service, the Customs, the Coast Guard, the Sint Maarten Police Force, the National Detectives Office, the 
Financial Intelligence Unit, the Public Prosecutor's Office, the Prosecutor General’s Office and the Court of 
Guardianship. 
 
Who are we? 
The Court of Guardianship protects the rights of children whose development and upbringing are threatened. 
The Court of Guardianship creates conditions for this, in order to eliminate or prevent this threat. To this end, 
the Court of Guardianship conducts an independent investigation, advises on legal proceedings and can take 
measures to guarantee the protection and safety of minors. 
 
Who are we looking for? 
• You have a completed HBO, MWD, SJD, education/work experience and you are a driven and flexible 

colleague with broad knowledge, at least three (3) years of experience in social work; 
• You are flexible, stress resistant and do not shy away from emotionally charged conversations; 
• You are skilled in collecting, analyzing and weighing information quickly and adequately; 
• You are able to arrive at an advice from different angles and to report this clearly; 
• You have persuasiveness and are decisive; 
• You can plan, organize, offer support and ask for support well; 
• You are prepared to provide on-call services; 
• You are also able to express yourself clearly both orally and in writing in Dutch and English; 
• Knowledge in the field of family law and (youth) criminal law is an advantage; 
 
What do we offer? 
An exciting and challenging position between a minimum of scale 7 (ANG. 3.240,--) and a maximum of scale 9 
(ANG. 6.809,--) and secondary employment conditions. If you live outside Sint Maarten, the costs associated 
with the move will be reimbursed according to the recruitment policy. 
 
Do you want to apply? 
Qualified candidates are invited to apply by submitting a motivation letter with CV before May 30th, 2022, and 
send relevant diplomas to the Court of Guardianship, attn. Ms. K. Dort-Brown at the W.G. Buncamper #33, 
Philipsburg or by email to: kimberly.brown@sintmaartengov.org and myrna.lynch@justice.gov.sx. 
For more information about the position, please contact Ms. K. Dort-Brown on telephone number +1-721-542-
4110/4115 or by email. 
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