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Voor de Veiligheidsdienst van Sint Maarten zoeken wij: 

 

 
Hoofd Veiligheidsdienst 

 

Taken van de dienst 

In gebondenheid aan de wet en ondergeschikt aan de Minister van Algemene Zaken het 

verrichten of doen verrichten van onderzoek naar mensen en groeperingen die door de 

doelen die zij nastreven, of door hun activiteiten vermoedelijk een gevaar vormen voor 

het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar 

bestuur, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van Sint Maarten.  

 

De dienst verricht veiligheidsonderzoeken binnen de wettelijke kaders en bevordert 

maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door de nationale 

veiligheid van Sint Maarten die naar het oordeel van de Minister van Algemene Zaken van 

vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven. 

 
De functie 

Als Hoofd Veiligheidsdienst zorgt u zowel voor de nadere inrichting en opbouw van de 

Veiligheidsdienst Sint Maarten, als voor het geven van leiding aan een organisatie die 

bestaat uit een kleine groep professionals. U treedt tevens op als het gezicht van de dienst 

naar buiten.  

Uit hoofde van uw functie, vertaalt u de beleidsstrategie van de dienst naar concrete 

werkzaamheden en bent u verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en stimuleren 

van nieuw en passend beleid op gebied van nationale veiligheid. 

U zorgt daartoe voor de totstandkoming en uitvoering van het jaarlijkse dienstplan en de 

diverse uitvoeringsprogramma’s. Een belangrijk element van uw functie betreft verder de 

communicatie met externe contacten op landelijk niveau, maar ook met internationale 

collega’s en met zusterdiensten binnen het Koninkrijk. 

Het hoofd van de dienst informeert de Minister van Algemene Zaken bij voortduring over 

de uitkomsten van de werkzaamheden van de dienst en stelt haar in kennis van al hetgeen 

voor haar in de uitoefening van haar functie van belang kan zijn. 

Uw profiel 

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde HBO of WO 

opleiding op het gebied van integrale veiligheidskunde, politiekunde, rechtswetenschap, 

politicologie of een vergelijkbare studie. U beschikt tevens over ruime 

managementervaring in een vergelijkbare functie. Naast een gedegen inzicht in 

staatsrechtelijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen kunt u probleemloos 

schakelen met bewindspersonen, politici, ambtelijke leiding en de top van het 

bedrijfsleven. U heeft voldoende kennis van de wettelijke kaders om effectief en efficient 

op te kunnen treden. U hebt duidelijk de inhoudelijke kennis en ervaring die voor de functie 

benodigd zijn. 

U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en u hebt bewezen politiek-

bestuurlijke ervaring. U hebt affiniteit met Sint Maarten. 

U hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, en bij voorkeur 

ook kennis van het Frans of het Spaans. 



National Security Service St. Maarten 

 

 

U bent van onbesproken gedrag, zowel als het gaat om uw persoonlijke levenswandel als 

uw maatschappelijke carrière.  

Solliciteren 

Stuur dan vóór 30 september 2019 uw sollicitatiebrief voorzien van cv en andere relevante 

bescheiden in, aan de Minister van Algemene Zaken, Mw. Leona Romeo-Marlin, p/a 

Administration Building, Soualiga Road #1, Pond Island, Philipsburg, via email  

nathalie.lambriex@sintmaartengov.org. 

 

 Gezien de aard van de dienst, dient u rekening te houden met een uitgebreid referentie-, 
medisch- en veiligheidsonderzoek. Daarnaast maakt ook een psychologisch assessment deel 
uit van de procedure. 
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