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Inleiding
Voor u ligt het functieboek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur. Het functieboek bestaat uit:
1. een overzicht van het totale formatieplan, onderverdeeld naar de verschillende
dienstonderdelen;
2. per dienstonderdeel een functieboek bestaande uit een formatieplan met
daarachter alle functiebeschrijvingen in dezelfde volgorde als in het formatieplan.
De functieboeken worden elektronisch beschikbaar gesteld als samengevoegde pdfdocumenten met een elektronische zoekoptie en bookmarks. De beschrijvingen zijn
ook individueel beschikbaar. Door deze wijze van samenstellen heeft het Functieboek
in zijn papiervorm echter geen bladnummering.
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SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI/ Stafbureau
Secretaris-generaal
Secretaris-generaal
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie van Sint Maarten. Binnen
de functie worden de onderstaande werkzaamheden verricht.
3. Resultaatgebieden
3.1. Integraal management van een ministerie
geeft leiding aan de organisatie ten aanzien van personele, financiële en materiële
aspecten van beheer en bedrijfsvoering en is als hoofd van de ambtelijke organisatie
verantwoordelijk voor de integriteit, kwaliteit, dienstbaarheid, de aanspreekbaarheid,
de effectiviteit en de continuïteit van de ambtelijke organisatie van het ministerie als
geheel;
implementeert en bewaakt de integrale planning en controlefunctie, overlegt
hierover met de concerncontroller en bevordert en bewaakt de toepassing van het
overige managementinstrumentarium;
bewerkstelligt als voorzitter van het ministerieel overleg het strategisch management
van het eigen departement en de afstemming en coördinatie tussen de afdelingen en
diensten, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van het management voor
vakinhoudelijke aspecten en het dagelijkse beheer van de eigen afdeling of dienst;
stelt het (meerjaren) strategisch beleids- en beheersplan van het ministerie op,
draagt zorg voor de uitvoering ervan en rapporteert hierover;
sluit uitvoeringscontracten (SLA’s) af met de diensthoofden van uitvoerende
organisatie-onderdelen en ziet toe op de uitvoering hiervan;
draagt zorg voor en begeleidt voortdurende optimalisatie van de organisatie door het
realiseren van veranderingen in werkprocessen en werkwijze en het creëren van een
duidelijke bevoegdheden- en besluitvormingsstructuur;
geeft leiding aan de vergaderingen van het ministerieel overleg, formuleert de
bedrijfscultuur en draagt deze uit, bevordert de interne communicatie en coacht en
begeleidt management bij het doorvoeren van veranderingen;
voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afdelings- en diensthoofden
en besluit over voorstellen inzake rechtspositionele aangelegenheden.
3.2. Integrale beleidsadvisering aan de minister en de regering
adviseert en informeert als eerste adviseur en eindverantwoordelijke van de
ambtelijke organisatie van het ministerie de minister, de staten en commissies over
(strategische en gevoelige) politiek-bestuurlijk onderwerpen, standpuntbepaling,
interventiemogelijkheden, prioritering van departementale beleidsthema’s en
fungeert als klankbord;
coördineert een departement overstijgende beleidsadvisering, bevordert en
bestuurlijk/ambtelijke relaties (brugfunctie) en werkt nauw samen met de
bestuurder(s);
levert een bijdrage aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het
strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de landsregering en bewaakt
de uitvoering daarvan;
coördineert de totstandkoming van geïntegreerde management- en
bestuursrapportages.

3.3. Strategisch beleid van een ministerie
vertaalt de politieke uitgangspunten van het regeerakkoord naar de strategische
beleidsuitgangspunten voor het gehele departement, waarin op hoofdlijnen de
doelstellingen voor de lange termijn worden vastgelegd;
volgt en becommentarieert externe ontwikkelingen en de effecten ervan gerelateerd
aan de doelstellingen van het ministeriebeleid;
vertaalt de gewenste maatschappelijke effecten naar concerntaken en (strategische)
projecten;
zorgt als hoofd van het ambtelijk apparaat voor een integrale, strategische
beleidsontwikkeling, -uitvoering, monitoring en -evaluatie, conform de bestuurlijke
uitgangspunten en de begroting van het departement, waarbij onderwerpen kunnen
worden gedepolitiseerd (bufferfunctie);
stimuleert nieuw beleid en nieuwe producten op de beleids- en uitvoeringsterreinen
van het departement en draagt zorg voor een optimale (beleids)afstemming,
prioriteitsstelling, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het ambtelijk en
bestuurlijk apparaat en tussen de ministeries onderling;
treedt namens de minister op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd
onderhandelaar in uiteenlopende (inter)nationale gremia waar politiekmaatschappelijk gevoelige onderwerpen aan de orde zijn;
initieert en bevordert de integrale beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie.
3.4. Projectleiding omvangrijke strategische projecten
geeft sturing aan omvangrijke strategische (inter)nationale en/of eilandelijke
project-/werkgroepen en overlegkaders en bewaakt de realisatie van de
doelstellingen;
bepaalt de strategische uitgangspunten, kaders en instrumenten voor de
besluitvorming binnen het project.
4. Speelruimte
de secretaris-generaal neemt beslissingen over de inhoud van de bijdrage aan de
integrale strategische sturing van de landsorganisatie als geheel, over de richting en
onderbouwing van de adviezen, bij het vertalen van de strategische koers naar de
eigen organisatie, over de vernieuwing, ontwikkeling, uitvoering van en prioritering
binnen het eigen departementaal beleidsveld, bij het vertegenwoordigen van de
minister, het leiden van omvangrijke strategische projecten en bij de uitvoering van
het integraal management;
politieke uitgangspunten, het regeerakkoord richtinggevende politieke uitspraken en
bestuurlijke concepten vormen het kader;
de secretaris-generaal legt (hiërarchisch) verantwoording af aan de minister over de
realisatie van de afgesproken strategische doelstellingen, over de bijdrage aan de
integrale sturing van de landsorganisatie als geheel en over de wijze waarop vorm
wordt gegeven aan het integraal management.
5. Kennis en vaardigheden
kennis op hoofdlijnen van het beleidsterrein van het ministerie en van de door de
regering geformuleerde strategische uitgangspunten en doelstellingen;
algemene kennis van en inzicht in alle, op strategisch niveau relevante politiekbestuurlijke, financieel-economische en technische aspecten van de aangrenzende
beleidsterreinen;
kennis van en vaardigheid in het behartigen van het integraal management van een
overheidsorganisatie met een samengesteld werkterrein dat een grote mate van
politieke gevoeligheid en bestuurlijke complexiteit kent;
kennis van management- en planningsmodellen en technieken;
diepgaand inzicht in de politieke en bestuurlijke verhoudingen op eilandelijk en
hoger niveau;
inzicht in de relevante wet- en regelgeving, beleids- en begrotingscyclus en
bedrijfsvoering;
inzicht in de relevante beleidsgebieden van ministeries waarmee moet worden
samengewerkt;

vaardigheid in het hanteren van veelal politiek-bestuurlijk tegengestelde belangen
en aantoonbaar bestand tegen het functioneren onder de druk van het
spanningsveld tussen politiek, ambtenarij en samenleving;
vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van het departementaal beleid en het
beïnvloeden van politieke bestuurders inzake voorgestelde of gekozen strategische
oplossingsrichtingen;
vaardigheid in het onderhandelen met verschillende overlegpartners waarbij een
diversiteit aan (tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële
belangen een belangrijke rol kunnen spelen;
vaardigheid in het omgaan met soms gevoelige of tegengestelde politieke en
maatschappelijke belangen (in- en extern) en in het aansturen van overlegkaders op
hoog bestuurlijk niveau;
vaardigheid in het integraal managen van het ministerie.
6. Contacten
met de ministerraad en de staten om fundamentele discussies aan te gaan en
besluiten voor te bereiden over de visie en de strategische uitgangspunten die
sturend zijn voor het eiland op de lange termijn;
met de ministers en de staten over (strategische) beleidsaangelegenheden, om
fundamentele (politieke) beslissingen te realiseren en draagvlak te creëren voor
grensverleggende nieuwe ideeën, alternatieve oplossingsrichtingen e.d.;
met ministers, andere secretarissen-generaal en afdelings- en diensthoofden over de
visie en de strategische beleidsconcepten en de vertaling daarvan naar de planning
& controlecyclus om de strategie te implementeren rekening houdend met het
spanningsveld tussen politiek en bedrijfsvoering;
met vertegenwoordigers van andere overheden, (inter)nationale overleggremia,
regionale bestuurders, bedrijfsleven en belangengroeperingen, om richtinggevend
invloed uit te oefenen ten gunste van strategische of vernieuwende
beleidsvoorstellen en -keuzen, om deze in te passen in het departementale beleid en
om beleidsstandpunten uit te dragen en te verdedigen.
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1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
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Functiebeschrijving:
Salarisschaal:
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Beleidsadviseur
Beleidsadviseur
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsontwikkeling en –coördinatie op een multidisciplinair beleidsterrein of
meerdere brede en complexe beleidsterreinen
volgt en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en
middellange termijn en beziet de gevolgen daarvan voor het beleidsterrein(en) op
departementaal niveau;
initieert en verricht (literatuur) onderzoek naar deze ontwikkelingen en doet voorstellen
voor de beleidsvorming waarbij fundamentele beleidswijzigingen aan de orde zijn;
initieert, verricht of coördineert multidisciplinaire onderzoeken, stelt complexe
onderzoeksvoorstellen op en begeleidt onderzoeken door derden;
signaleert en analyseert knelpunten in het bestaande beleid, formuleert
beleidsalternatieven, en stelt beleidsnota's, -adviezen, -rapporten, plannen,
risicoanalyses, scenario's, plannen van aanpak, projectvoorstellen, e.d. op;
het behandelen van vraagstukken met een groot bestuurlijk afbreukrisico;
draagt zorg voor productontwikkeling en kwaliteitszorg;
coördineert en stemt binnen het departement de verschillende beleidsterreinen op
elkaar af en draagt zorg voor de integrale samenhang van het overkoepelende
departementale beleid;
ontwikkelt modellen, beleidskaders en instrumenten voor de implementatie,
kwaliteitsborging en evaluatie van het beleid en doet voorstellen voor (aangepaste)
wetgeving;
ontwerpt voorschriften en systemen naar aanleiding van beleidswijzigingen of past deze
aan;
voert overleg met relevante instanties en organisaties binnen en buiten het
organisatieonderdeel en draagt beleidsstandpunten uit;
onderhoudt een contactennetwerk.
3.2. Implementatie en evaluatie van het betreffende beleid
ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en
geeft voorlichting;
adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens en het oplossen van
knelpunten op het betreffende beleidsterrein;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en
veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan;
controleert en toetst aan de hand van verantwoordingsrapportages de
beleidsuitvoering;
stelt ‘terms of references’, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak,
e.d. op, beoordeelt offertes, stelt gunningadviezen op en voert voorbereidende
contractbesprekingen en beheert contracten;
stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en
verordeningen op;
voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de
voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming;

draagt zorg voor een gestructureerde evaluatie van het beleid, toetst de effectiviteit
van de beleidsmaatregelen en adviseert over continuering of aanpassing van beleid
of regelgeving;
levert een inhoudelijke bijdrage aan managementrapportages.
3.3. Advisering over complexe en gevoelige bestuurlijk-juridische
aangelegenheden
adviseert de regering of organisatieonderdelen bij complexe en gevoelige
bestuurlijk-juridische vraagstukken;
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich
voordoen in de betreffende beleidsterreinen van de overheid;
stelt bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke voorstellen op (bijv.
aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
coördineert en participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van
het beleid;
vertegenwoordigt de ambtelijke organisatie bij complexe geschillen, complexe
gerechtelijke procedures, schadeclaims en voert correspondentie met derden;
stelt complexe verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en
convenanten op en voert onderhandelingen daarover met betrokken partijen;
adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en stelt complexe wet- en
regelgeving op;
stelt nota's op ten behoeve van de dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld
overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over complexe juridische
aangelegenheden;
anticipeert op majeure wetswijzigingen met als doel een adequate advisering van
het overheidsapparaat;
verzorgt juridische inbreng in zwaardere, organisatiebrede projecten of
beleidsonderwerpen.
3.4. Leiding van omvangrijke of gevoelige multi-disciplinaire projecten
ontwikkelt het projectplan, geeft prioriteiten aan, stelt de projectplanning op en
draagt zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de bijdrage van de verschillende disciplines, de onderlinge afstemming
van deelprojecten en de inzet van de projectmedewerkers;
lost knelpunten in de uitvoering op;
bewaakt kwaliteit, tijdigheid, budget, organisatie en informatievoorziening;
neemt deel aan projecten.
3.5. Advisering van de departementale top
volgt, analyseert en beoordeelt ontwikkelingen op het beleidsgebied, regionaal en
landelijk, op (middel)lange termijn en formuleert aan de hand daarvan
beleidsvoorstellen voor de departementale top en/of commissies;
beoordeelt de politieke haalbaarheid van voorstellen;
analyseert en becommentarieert beleids- en adviesnota's, stelt adviesnota's op en
draagt beleidsalternatieven aan.
3.6. Dagelijkse aansturing van medewerkers
bereidt werkzaamheden voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op
de voortgang van de werkzaamheden;
ondersteunt en coacht de medewerkers bij de dagelijkse vakinhoudelijke uitvoering
van de werkzaamheden;
fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor de medewerkers.
3.7. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte
de beleidsadviseur neemt beslissingen bij het binnen de overheidsorganisatie
afstemmen van de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein, bij
het opstellen en controleren van de naleving van complexere vergunningen,
subsidietoekenningen, verordeningen, e.d. en bij het opstellen van rapportages, het
controleren van de beleidsuitvoering en het adviseren van de departementale top
ten behoeve van de beleidsbepaling;
beleidsuitgangspunten van de departementale top, strategische beleidslijnen,
wetgeving en (inter)nationale regelingen, formeel juridische aangelegenheden van
algemene aard vormen het kader;
de beleidsadviseur legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
coördinatie van voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het
beleid op het betreffende beleidsterrein, de bruikbaarheid van de beleids- en
juridische adviezen en de advisering van de departementale top ten behoeve van de
beleidsbepaling.
5. Kennis en vaardigheden
diepgaande kennis van het betreffende brede en complexe beleidsterrein van
overheidszorg en van alle relevante aanverwante aandachtsgebieden en
beleidsterreinen;
specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en
staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
inzicht in de beleidsterreinen en de gevoeligheden daarbinnen, binnen het
departement inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de
overheidsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en
gevoeligheden;
vaardigheid in het coördineren tussen en integreren van multidisciplinaire
beleidsvraagstukken en het daarbij houden van overzicht ten aanzien van alle
actiepunten;
vaardigheid in het door afstemming en overtuiging komen tot
(maatschappelijke) resultaten;
vaardigheid in het opstellen van adviesnota's, processtukken, wetswijzigingen,
beleidsvoorstellen, verzoeken, plannen, e.d.;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van (gevoelige) adviezen of
voorstellen.
6. Contacten
met beleidsmedewerkers van andere organisatieonderdelen en andere eilanden over
de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten
te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te lossen en/of te komen
tot afstemming en draagvlak bij de beleidsontwikkeling;
met het bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen in de regio over de
ontwikkeling en afstemming van beleid en activiteiten om overleg te plegen en
draagvlak te creëren;
met (inter)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en
verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het overheidsstandpunt
toe te lichten en te verdedigen en voorlichting te geven;
met vertegenwoordigers van overheden en instellingen, advocatuur, rechtelijke
colleges, over juridische aangelegenheden om te komen tot oplossingen voor
juridische problematieken.
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Controlewerkzaamheden
controleert en stimuleert de doelmatigheid van het aan de begroting ten grondslag
liggende beleid;
volgt periodiek en analyseert de begrotingsuitputting, beoordeelt en analyseert (te
verwachten) budgetoverschrijdingen en houdt een verantwoording bij van de besteding
van de (meerjaren) budgetten en kapitaalskredieten;
bespreekt het financieel-economisch beleid, de begroting, de tussentijdse rapportages,
de jaarrekening en de meerjarenbegroting met het management;
voert onderzoeken en audits uit, beoordeelt de rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid van (voorgestelde) (beleids) producten en onderkent en analyseert
(financiële) risico’s;
stelt voorschriften en richtlijnen op, doet aanbevelingen ter verbetering van interne
processen en ziet toe op de implementatie en naleving daarvan;
houdt toezicht op de administratie van de planning, de administratieve
organisatie/interne controle en geeft afwijkingen en aandachtspunten door aan het
management;
levert een bijdrage aan het opstellen van managementcontracten en SLA’s;
levert gegevens en managementinformatie aan voor de (staf)directie en
concerncontroller en adviseert naar aanleiding van deze informatie;
verricht continu en gericht onderzoek binnen het organisatiedeel naar de doelmatigheid
en doeltreffendheid van de bedrijfsprocessen en adviseert het lijnmanagement over
verbeteringen en prioriteiten;
bewaakt de samenhang van de bedrijfsvoerings- en informatievoorzieningsprocessen en
coördineert de managementrapportages.
3.2. Begroting en jaarrekening
verzamelt en analyseert begrotingsgegevens, toetst dit aan de meerjarenbegroting en
stemt de gegevens uit de algemene begroting, de meerjarenraming en jaarrekening op
elkaar af;
toetst en beoordeelt de beleidsvoornemens op financieel-economische en budgettaire
gevolgen en de inpasbaarheid binnen de begroting en op personele -en
inrichtingsconsequenties;
geeft alternatieven aan en doet aanbevelingen aan het management;
coördineert en stelt de begroting van het organisatiedeel op;
bewaakt verschillende budgetten en controleert en fiatteert bestellingen;
doet voorstellen over bijstelling van het beleid of tussentijdse reallocatie van financiële
middelen;
coördineert bijdragen voor de toelichting op de concernrekening;
levert een bijdrage aan projecten.

3.3. Bijdrage ontwikkeling en sturing Planning&Control cyclus
peilt de informatie- en stuurbehoefte van het management en stelt kengetallen,
indicatoren en maatstaven op;
ontwikkelt P&C kaders en modellen (bijv. departementale-, afdelings- of dienstplannen,
werkplannen) en draagt zorg voor de realisatie daarvan;
doet voorstellen voor de opzet en inrichting van de administratieve organisatie, stelt
procedures en richtlijnen op voor de administratieve processen en houdt deze up to date;
onderzoekt de integriteit en kwaliteit van de administratieve processen en de opvolging
van aanwijzingen en aanbevelingen door de verantwoordelijke leidinggevenden;
stuurt het kwaliteitsmanagement en de informatievoorziening binnen het organisatiedeel
aan, om een inzichtelijk beheer en bedrijfsvoering binnen te waarborgen en ondersteunt
bij de invoering daarvan;
neemt deel aan het controlleroverleg.
3.4. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden.
4. Speelruimte
de controller neemt beslissingen bij het maken van analyses en het uitvoeren van
onderzoeken, bij het adviseren van het management over verbeteringen en prioriteiten,
bij het bewaken van de samenhang van de bedrijfsvoerings- en
informatievoorzieningprocessen binnen het organisatiedeel, bij het opstellen van de
(meerjaren)begroting en het aangeven alternatieven en bij het aansturen van de
ontwikkeling en implementatie van de P&C cyclus;
het geformuleerde centrale P&C beleid, relevante wet- en regelgeving en beleidsplannen
vormen het kader;
de controller is hiërarchisch verantwoording schuldig aan de leidinggevende over de
kwaliteit en bruikbaarheid van de onderzoeken en adviezen, van de voorschriften en
procedures, de tijdigheid en kwaliteit van de ministeriebegroting en over de bijdrage aan
de P&C cyclus.
5. Kennis en vaardigheden
brede kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën;
diepgaande kennis van integrale planning- en controlecyclus op het gebied van de
centrale (PIOFAC) middelen;
kennis van de beleids- en begrotingscyclus en van de bedrijfsvoering;
inzicht in de wet- en regelgeving;
inzicht in de organisatie en in de beleidsterreinen van het departement en de financieeleconomische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan;
inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen en in de
besluitvormingsprocessen;
vaardigheid in het onderkennen, analyseren van knelpunten en het uitbrengen van
adviezen;
vaardigheid in het opstellen van begrotingen en het adviseren over alternatieven.
vaardigheid in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van planning en
controle en in het optimaliseren en uitdragen van de planning en controlefunctie.
6. Contacten
met het lijnmanagement over de financiële beleidsontwikkeling, de voorbereiding,
uitvoering en verantwoording van de begroting, rekening en de meerjarenraming om de
begroting op te stellen en (soms gevoelig liggende) alternatieven door te spreken;
met andere decentrale controllers en de concerncontroller over de bijdrage aan de
planning- en controlecyclus, de uitwerking daarvan binnen het organisatiedeel, de te
implementeren kaders op P&C gebied om mee te denken en af te stemmen;
met de concerncontroller over het overall P&C beleid om te overleggen en af te
stemmen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Stafbureau
Juridisch Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsontwikkeling op een specifiek beleidsterrein
inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het
betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het beleidsterrein;
verricht daartoe (literatuur) onderzoek en doet voorstellen voor aanpassing van het
beleid;
initieert en verricht (statistische) onderzoeken, stelt onderzoeksvoorstellen op en
begeleidt onderzoeken door derden;
ontwikkelt (reken)modellen en scenario’s, waarbij de gevolgen inzichtelijk worden
gemaakt;
neemt deel aan (voor)overleg met andere departementen, eilanden en
vertegenwoordigers van bedrijfsleven over de afstemming van beleidsvoornemens;
stelt beleids- en adviesnota's, rapporten, notities, verslagen, prognoses, plannen
van aanpak, projectvoorstellen, e.d. op;
beoordeelt inhoudelijk de beleidsvoorstellen van derden vanuit de eigen discipline;
adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied;
onderhoudt een contactennetwerk.
3.2. Beleidsimplementatie
ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en
geeft voorlichting;
adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens op het betreffende
beleidsterrein;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en
veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan;
stelt terms of references, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak,
e.d. op, beoordeelt offertes, stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende
contractbesprekingen en beheert contracten;
stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en
verordeningen op;
voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de
voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming;
evalueert knelpunten bij de beleidsuitvoering, toetst de effectiviteit van de
beleidsmaatregelen en stelt voorstellen tot aanpassing van het beleid op.
3.3. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden
adviseert over bestuurlijk-juridische aangelegenheden en vraagstukken;
stelt juridische expertise beschikbaar aan andere afdelingen en diensten voor wat
betreft juridische aspecten van beleidsadviezen.
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich
voordoen in de betreffende beleidsterreinen, adviseert daarover en schakelt bij
complexe vraagstukken anderen in;

stelt voorstellen op op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijv.
aansprakelijkheid-stellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van het beleid;
behandelt interne bezwarenprocedures en levert een bijdrage aan de behandeling
van beroepsprocedures, schadeclaims en voert daarover correspondentie met
derden;
stelt verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten
op;
adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en levert een bijdrage
aan het opstellen van wet- en regelgeving;
stelt nota's op voor andere dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld
overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over juridische
aangelegenheden.
3.4. Geeft leiding aan projecten
ontwikkelt het projectplan, geeft prioriteiten aan, stelt de projectplanning op en
draagt zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de onderlinge afstemming van deelprojecten en de inzet van de
projectmedewerkers;
lost knelpunten in de uitvoering op;
bewaakt kwaliteit, tijdigheid, budget, organisatie en informatievoorziening;
neemt deel aan projecten.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de beleidsmedewerker B neemt beslissingen bij het inventariseren en analyseren
van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein
en het beoordelen van het belang ervan voor het beleidsterrein en bij het opstellen
van (pré-)adviezen en nota’s, stelt terms of references, financieringsverzoeken,
bestekken, plannen van aanpak, structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen alsmede over de inbreng
in projecten en overlegsituaties;
wet- en regelgeving alsmede beleids- of structuurplannen vormen het kader;
de beleidsmedewerker B is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit en bruikbaarheid van het ontwikkelde beleid op het betreffende
beleidsterrein, over de bijdrage aan de implementatie van het betreffende beleid,
over bestuurlijk juridische aangelegenheden, de kwaliteit en bruikbaarheid van de
planvorming, het domeinbeheer en de projectdeelname.
5. Kennis en vaardigheden
brede kennis van het betreffende beleidsterrein van overheidszorg en van relevante
aanverwante beleidsterreinen;
specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en
staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de
daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
vaardigheid in het afstemmen en opstellen van beleids- en adviesnota's,
processtukken, wetswijzigingen, verzoeken, plannen, e.d.;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.

6. Contacten
met beleidsmedewerkers van andere organisatieonderdelen en andere eilanden over
de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten
te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te lossen en/of te komen
tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
met medewerkers of externe advocaten over complexe juridische vraagstukken om
hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met het bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen op het eiland en in de
regio over de ontwikkeling en afstemming van beleid en activiteiten om overleg te
plegen en adviezen te geven;
met lokale en regionale vertegenwoordigers om de uitvoering van het beleid af te
stemmen; met (inter)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen
en verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het overheidsstandpunt
toe te lichten en voorlichting te geven;
met vertegenwoordigers van overheden en instellingen, advocatuur, rechtelijke
colleges en Raad van State over juridische aangelegenheden om te komen tot
oplossingen voor juridische problematieken.

Het werk van de beleidsmedewerker B kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied
houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het kennisgebied;
levert een bijdrage aan onderzoeksplannen, verkennend onderzoek en fondsenverwerving;
stelt een onderzoeksopzet op met een probleemstelling, methodologie en doelgroepenanalyse
voor een deelgebied op basis van van te voren geformuleerde kwaliteitsnormen;
bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het onderzoek;
past vernieuwende methoden en technieken toe om de vakinhoudelijke vraagstelling op te
lossen;
verzamelt, ordent, analyseert en interpreteert de onderzoeksresultaten, integreert deze met
andere resultaten en bespreekt of verdergaand onderzoek noodzakelijk is;
stelt onderzoeksrapportages, verslagen of publicaties op, bij grotere projecten als medeauteur.
Statistisch onderzoek
verricht statistisch onderzoek binnen een of meer specifieke onderzoeksgebieden;
zet diverse vormen van statistisch onderzoek op (vraagstelling of hypothese, methode,
respondentenanalyse);
coördineert en begeleidt de uitvoering van onderzoeksprojecten inhoudelijke en
methodologisch;
analyseert de uitkomsten, zet deze mogelijk af tegen andere onderzoeken en overlegt met
andere onderzoekers;
genereert cijfermatige kennis en inzicht en stelt rapportages op;
doet voorstellen voor innovatie van onderzoeksmethoden;
publiceert artikelen en rapportages en houdt presentaties.
Planvorming
inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;
vertaalt het overheidsbeleid naar structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en past de inspraakprocedures
toe;
verricht onderzoeken en risico-inventarisaties en begeleidt onderzoeks- en adviesbureaus;
adviseert over planvorming en neemt deel aan interdisciplinaire teams die plannen
ontwikkelen;
levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;
laat haalbaarheidsstudies en kwantitatief onderzoek verrichten;
ontwikkelt een instrumentarium (subsidies, regelgeving), berekent leges en stelt
verordeningen op.
Domeinbeheer
behandelt en onderhandelt over (complexe) zaken op het gebied van aankoop, verkoop en
ingebruikgeving die zich kenmerken door diversiteit van belangen en/of partijen;
voert overleg met contractpartijen over een toekomstige bestemming danwel wijziging van de
bestemming van objecten;
draagt zorg voor het opmaken van de akte casu quo de stukken benodigd voor de eventuele
passering daarvan bij de notaris;
verricht gespecialiseerde zaken in het vastgoedbeheer.
stelt verkavelingsplannen op.
Oudheidkunde, musea, conservering
begeleidt enquêtes en wetenschappelijk onderzoek op cultureel antropologisch en
archeologisch gebied in samenwerking met nationale en internationale organisaties;
verzamelt en beschrijft de orale geschiedenis van St. Maarten middels manuscripten, oude
gebruiken, e.d.
registreert en (laat) gevonden en opgegraven artefacten van historische waarde opbergen;
conserveert museum-artefacten en restaureert antiquiteiten;
verzorgt de expositie van kunstwerken, het tentoonstellen van antiquiteiten en dergelijke;
verzorgt bijzondere culturele verzamelingen en openbare kunstmonumenten;
signaleert, registreert en laat archeologische monumenten beschermen;
signaleert en initieert activiteiten die het er naar toe doen leiden dat (historische) gebouwen en
objecten die tot de belangrijke fysieke resten uit het verleden behoren in stand blijven; verzorgt
het historisch archief op microfiche.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Stafbureau
Kwaliteitsmanager
Kwaliteitsmanager
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1 Ontwikkeling, implementatie en bewaking van een kwaliteitszorgbeleid
voor de sector
ontwikkelt een sectorgericht kwaliteitszorgsysteem, kwaliteitsstandaarden en
toetsingsinstrumenten en adviseert over kwaliteitsvraagstukken;
stelt procedures en -voorschriften, normen en kengetallen op, rekening houdend
met (inter)nationale richtlijnen (NNI/ISO/NEN);
draagt zorg voor de uniformering van de werkmethoden en -processen binnen de
sector;
monitort de op kwaliteit van op de serviceverlening gerichte projecten en
activiteiten;
controleert of de projecten, activiteiten, procedures, methoden en technieken
binnen de sector voldoen aan de betreffende (inter)nationale kaderstelling;
evalueert het kwaliteitsbeleid, verricht zelfevaluaties en adviseert over mogelijke
beleidsaanpassingen;
stelt (management)rapportages op, zoals het kwaliteitszorgjaarverslag;
voert interne audits uit en begeleidt externe audits;
ontwikkelt kwaliteitverbeteringsprogramma's naar aanleiding van gesignaleerde
knelpunten in de organisatie en werkprocessen;
initieert, ontwikkelt en stimuleert nieuw beleid op het gebied van
kwaliteitsmanagement op de beleidsvelden binnen de sector
geeft voorlichting, instructie, advies en begeleiding aan medewerkers van de sector
inzake integrale kwaliteitszorg en stimuleert het kwaliteitsbewustzijn en handelen
binnen de organisatie
opzetten, beheren en onderhouden van een kwaliteitmanagementinformatiesysteem
en/of kwaliteitsbibliotheek binnen de sector.
3.2. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte
de kwaliteitsmanager neemt beslissingen bij het ontwikkelen en implementeren van
een kwaliteitszorgbeleid, het opstellen van kwaliteitsstandaarden, bij het monitoren
en controleren van de dienstverlening en projecten, bij het uitvoeren van audits en
bij het opzetten van een kwaliteitmanagementinformatiesysteem;
(inter)nationale kwaliteitsstandaarden en richtlijnen op de diverse
aandachtsgebieden binnen de sector vormen het kader;

de kwaliteitsmanager legt verantwoording af aan de leidinggevende over de inhoud
van de adviezen, over de uitvoering van verbetertrajecten, over de naleving van
eisen op het gebied van kwaliteit, over de kwaliteit van de interne audits;
de kwaliteitsmanager heeft de bevoegdheid om buiten de hiërarchische lijn om aan
de eilandsecretaris te rapporteren.
5. Kennis en vaardigheden
brede theoretische kennis van kwaliteitsmanagement en relevante ontwikkelingen in
het vakgebied;
kennis van (inter)nationale normen voor kwaliteitszorg en relevante delen van
wetgeving;
vergaand inzicht in de aard en samenhang van de beleidsvelden en
bedrijfsvoeringprocessen binnen de sector;
vaardigheid in het opzetten en begeleiden van kwaliteitszorgsystemen,
implementeren van kwaliteitsprojecten en change management trajecten
vaardigheid in het analyseren van tekortkomingen binnen projecten, activiteiten en
procedures;
vaardigheid in het geven van adviezen en formuleren, uitvoeren en evalueren van
verbetertrajecten;
vaardigheid in het uitvoeren van audits;
sterke communicatieve- en uitdrukkingsvaardigheden voor het formuleren van
beleid, adviesvoorstellen en normen op het gebied van kwaliteit.
6.

Contacten
met disciplines binnen en buiten de organisatie (inspectie ROB, AO/IC
functionarissen, Controller, audit afdelingen, projectbureaus, ICT, P&O, GIS, Public
Service Center, vakafdelingen) teneinde de overall performance en het
kwaliteitssysteem enerzijds en publieke perceptie over de door de overheid geboden
producten en diensten anderzijds te optimaliseren;
met het management van de sector over de ontwikkeling en implementatie van het
kwaliteitszorgbeleid om tot afstemming te komen en te adviseren over ontwikkeling
en aanpak van het beleid;
met het management van de sector over de naleving van kwaliteitseisen om dit te
bevorderen of te corrigeren;
met externe projectmedewerkers over de kwaliteit van projectvoorstellen om
duidelijkheid te scheppen bij verschil van inzicht en om het voortgangsproces te
bewaken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Stafbureau
Financieel medewerker
Financieel medewerker
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Financiële werkzaamheden projecten
bereidt eilandelijke project- en invoeringsplannen financieel voor en stelt het
(concept)projectbegroting op;
bewaakt en controleert de kosten en (jaar)uitgaven aan de hand van de
vastgestelde begroting;
stelt periodieke overzichten op en controleert de begrotingsuitvoering en het
rapporteren hierover;
controleert jaarrekeningen van derden (stichtingen e.d.);
levert bijdragen aan voorstellen voor het opstellen van interne richtlijnen/
procedures, adviseert over verbeterpunten;
vraagt voorschotten aan en draagt zorg voor het tijdig afrekenen daarvan;
levert een bijdrage aan begrotingsprognoses;
bereidt wijzigingen in de projectbegroting voor;
adviseert over financiële aspecten van het project- en programmanagement;
verzorgt het financieel beheer van programmafondsen.
3.2. Financiële administratie
verwerkt en muteert financieel-administratieve gegevens en stelt financiële
verslagen en managementrapportages op;
dient financiële rapportages bij de project- of programmaorganisatie of andere
instanties in;
stelt prioriteiten in het afhandelen van financiële verzoeken;
verzamelt gegevens voor diverse begrotingsartikelen en toetst die gegevens aan de
begroting en de meerjarenramingen;
stelt delen van financiële toelichtingen op;
onderzoekt nieuwe wegen voor financiële beleidsuitvoering;
past richtlijnen, technieken en methodieken aan.
4. Speelruimte
de financieel medewerker neemt beslissingen bij het opstellen van de delen van
concept begroting, bij het leveren van een bijdrage aan begrotingsprognoses, bij het
verwerken van financieel-administratieve gegevens en bij het aanpassen van
richtlijnen, technieken en methodieken;
het projectplan, de projectbegroting en financiële wet- en regelgeving vormen het
kader;
de financieel medewerker legt verantwoording af aan de leidinggevende over de
kwaliteit van de werkzaamheden op begrotings- en financieel-administratief gebied;

5. Kennis en vaardigheden
kennis en vaardigheid in het hanteren van instrumenten op financieel-administratief
gebied;
basiskennis van financieel management, financiële administratie en financiële
controle;
kennis en vaardigheden in het opstellen van (financiële)rapporten;
vaardigheid in het verwerken van financieel-administratieve gegevens;
vaardigheid in het stellen van prioriteiten.

6. Contacten
met vertegenwoordigers van projecten en programma’s, financieringsinstellingen,
e.d. om af te stemmen over financiële aangelegenheden van de projecten en het
programma, vragen te beantwoorden en informatie uit wisselen;
met deelnemers aan en belanghebbenden van het project over financiële verzoeken
om knelpunten op te lossen, af te stemmen en informatie uit te wisselen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Stafbureau
Medewerker PR
Medewerker PR
8

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van voorlichtingsprogramma’s
signaleert (eilandelijke en regionale) ontwikkelingen en actuele thema’s op de
vakgebieden van de afdelingen en diensten, oriënteert zich hierop en adviseert over de
te nemen maatregelen;
ontwikkelt, organiseert en neemt deel aan doelgroepgerichte of thematische
voorlichtingscampagnes of –projecten ter vergroting van de maatschappelijke
bewustwording;
draagt zorg voor het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal (folders, posters, video’s
vlugschriften, e.d.) en organiseert informatiebijeenkomsten;
levert een bijdrage aan het initiëren en ontwikkelen van (waarschuwings)systemen;
overlegt met organisaties of belangengroeperingen over een gezamenlijke uitvoering
van activiteiten en campagnes;
levert een bijdrage aan de evaluatie van voorlichtingsprogramma’s of projecten.
3.2. In- en externe voorlichting
verstrekt (actief) mondeling en schriftelijk (achtergrond)informatie over het beleid en
de regelgeving;
verstrekt informatie aan het publiek over de taken, planning en werken in uitvoering
van de directie;
plaatst advertenties in de lokale nieuwsbladen over uit te voeren werken of activiteiten;
initieert en coördineert gerichte voorlichtingsacties, brengt actuele thema’s onder de
aandacht om de maatschappelijke bewustwording te vergroten;
adviseert over de aanpak van voorlichtingsactiviteiten en over het (gebruik van)
voorlichtingsmaterialen en -methodieken;
verstrekt inlichtingen over diverse regelingen, wetten en beleidsmaatregelen;
verzorgt eenvoudige publicaties en ondersteunt bij voorlichtingsbijeenkomsten;
stelt voorlichtingsmappen samen en geeft mondelinge en zonodig schriftelijke
toelichting hierop;
ontwerpt en verzorgt de vormgeving van eenvoudige exposities en tentoonstellingen;
houdt presentaties bij exposities en beurzen en verzorgt rondleidingen;
ontwikkelt draaiboeken en verzorgt interne deskundigheidsbevordering.
3.3. Afhandeling klachten, meldingen en vragen
registreert binnengekomen klachten, vragen en meldingen in het klachten-/
meldingenregistratiesysteem;
beoordeelt of ingekomen klachten, vragen en meldingen in behandeling kunnen worden
genomen;
handelt eenvoudige klachten en meldingen af en zendt complexe klachten door naar de
afdelingen of diensten;
initieert op grond van meldingen ingrijpen bij gevaarlijke situaties
onderhoudt contacten met behandelende afdelingen en diensten;
bewaakt de afdoening en afdoeningstermijnen van de klachten en meldingen;
geeft informatie over de afhandelingsprocedure.

categoriseert gegevens over klachten en meldingen;
geeft op basis van de categorisatie probleemgebieden aan binnen de organisatie in
relatie tot de externe dienstverlening;
maakt management overzichten.
3.4. Bijdrage aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal
verzamelt informatie over informatiebehoeften;
doet op basis van verworven inzichten voorstellen over de te bereiken doelgroep(en),
over de te leveren informatie en het meest geëigende voorlichtingsmiddel;
stelt concept-voorlichtingsmateriaal, inclusief vormgeving, op en verwerkt commentaar
op de stijl en inhoud;
past naar aanleiding van wijzigingen in het beleid het voorlichtingsmateriaal aan;
draagt zorg voor de (externe) productie van het voorlichtingsmateriaal en bewaakt de
kwaliteit ervan.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de medewerker PR neemt beslissingen bij het adviseren over te nemen maatregelen op
grond van ontwikkelingen, bij het ontwikkelen en organiseren van
voorlichtingscampagnes, bij het verstrekken van maatregelen aan het publiek, bij het
afhandelen van klachten en over de voorstellen voor voorlichtingsmateriaal;
wet- en regelgeving, beleidsplannen en besluiten vormen het kader;
de medewerker PR legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de voorlichtingsprogramma’s en voorlichting, over de correcte afhandeling van klachten
en over het voorlichtingsmateriaal.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van voorlichtingsmethoden en –technieken
kennis van wet- en regelgeving en voorschriften op het aandachtsgebied;
inzicht in de diverse werkvelden en beleidsterreinen van het ministerie;
vaardigheid in het ontwikkelen en organiseren van voorlichtingsprogramma’s en activiteiten;
vaardigheid in het optreden naar buiten, zowel schriftelijk als mondeling.
6. Contacten
met overheids- en belangenorganisaties om af te stemmen over maatregelen en
voorlichtingsprogramma’s en voor uitvoering zorg te dragen;
met burgers over de maatregelen over actuele thema’s om maatschappelijke
bewustwording te bevorderen en om medewerking te verkrijgen;
met werkgroepen en campagneteams om af te stemmen over de toepassing van de
meeste effectieve voorlichtingsmethoden.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Stafbureau
Secretaresse
Secretaresse B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Secretariële ondersteuning
schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief
en naar eigen inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe;
concipieert naar eigen inzicht brieven (ook in vreemde talen) en verzamelt en bewerkt
(aanvullende) informatie;
houdt bij en bewaakt de agenda en controleert op het nakomen van de afspraken;
beheert de budgetten van de staf, verstrekt inlichtingen en stelt voortgangs- en
uitputtingsoverzichten op;
onderhoudt (telefonische) contacten met in- en externe instanties en personen over
algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling zijnde onderwerpen en bepaalt
welke informatie kan worden verstrekt;
vervult een buffer/afschermfunctie, beoordeelt of binnenkomende (externe) gesprekken
wel of niet doorverbonden moeten worden;
ontvangt en begeleidt bezoekers en delegaties;
geeft informatie aan derden o.a. over voortgang, data besprekingen, toezending van
stukken.
3.2. Ondersteuning van naar aard en samenstelling uiteenlopende
vergaderingen en besprekingen
bereidt vergaderingen logistiek voor en regelt vergaderruimten;
stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;
complementeert vergaderstukken, voegt relevante achtergrondinformatie bij, attendeert
op bijzondere aandachtspunten;
verzorgt de verslaglegging, variërend van een beknopte actiepuntenlijst tot
gedetailleerde notulen en verslagen;
bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten en
attendeert op het overschrijden van afdoeningstermijnen;
verzamelt en ordent op verzoek gegevens over specifieke onderwerpen.
3.3. Archiefbeheer, gericht op actuele projecten, commissies en werkgroepen
legt dossiers van actuele onderwerpen/projecten aan;
complementeert dossiers en verstrekt informatie over specifieke onderwerpen;
bewaakt hiertoe de tijdige en volledige inlevering van de te archiveren stukken;
draagt zorg voor periodieke opschoning van de dossiers;
doet voorstellen ter verbetering van de geldende (interne) administratieve procedures.
3.4. Functionele dagelijkse aansturing van een aantal administratieve
medewerkers.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.

4. Speelruimte
de secretaresse B neemt beslissingen bij het onderhouden van (telefonische) contacten
met in- en externe instanties en personen over algemeen inhoudelijke aspecten van in
behandeling zijnde onderwerpen, bij het bepalen welke informatie kan worden verstrekt,
bij het bewaken van de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en
genomen besluiten, het attenderen op het overschrijden van afdoeningstermijnen en bij
het completeren van dossiers en het verstrekken van informatie op specifieke
onderwerpen;
interne administratieve procedures, voorschriften en werkafspraken vormen het kader;
de secretaresse B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
secretariële ondersteuning, de kwaliteit van ondersteuning van uiteenlopende
vergaderingen en besprekingen en het beheer van het archief, gericht op actuele
projecten, commissies en werkgroepen.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van managementondersteunende werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van tekstverwerking met de computer;
kennis van het functioneren van de organisatie en van de interne administratieve en
procedurele voorschriften;
kennis (op hoofdlijnen) van de aard van de werkzaamheden van het departement;
kennis van één of meer vreemde talen;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie, de
aard van de onderlinge relaties en de onderlinge omgangsvormen;
vaardigheid in het op een volledige en toegankelijke wijze vormen en bijhouden van
werkdossiers of werkarchieven;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
klantvriendelijke opstelling.
6. Contacten
met andere overheden en bedrijven over in behandeling zijnde onderwerpen om te
bezien welke informatie dient te worden uitgewisseld en over agenda-aangelegenheden,
waarbij zorgvuldig dient te worden omgegaan met naar hun aard gevoelige
onderwerpen;
met secretaresses van andere afdelingen/diensten om de agenda en de voortgang van
dossiers te bespreken en afspraken te maken;
met in- en externe instanties en personen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te
geven op en te vragen naar in behandeling zijnde onderwerpen.
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SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Afdelingshoofd
Afdelingshoofd A
14

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Aansturing van de beleidsontwikkeling en -uitvoering op een complex en
omvangrijk beleidsterrein
vertaalt beleidsuitgangspunten van het ministerie naar de afdeling, waarbij de
strategische doelstellingen op langere termijn worden vastgelegd in het meerjaren
beleidsplan;
speelt in op een breed scala van maatschappelijke ontwikkelingen en coördineert
onderzoek;
ontwikkelt strategische beleidskaders en stelt ontwikkelingsplannen op;
bewaakt het verband tussen ontwikkelingsplanning en de begrotingscyclus en
adviseert daarover;
stuurt de totstandkoming van het afdelingsbeleid en de bijbehorende beleids- en
uitvoeringsinstrumenten aan, draagt zorg voor de evaluatie daarvan en pleegt
afstemmingsoverleg met de ambtelijke en politieke top;
dient verzoekschriften in en voert procedures voor de rechtbank;
informeert en adviseert de politieke en ambtelijke leiding over alle vraagstukken
gerelateerd aan het afdelingsbeleid en ondersteunt hen beleidsinhoudelijk bij
verschillende overleg- en onderhandelingssituaties.
3.2. Bijdrage als lid van het managementteam aan de strategische
interdisciplinaire beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering
draagt mede zorg voor de strategische kaderstelling, ontwikkeling en afstemming
van een geïntegreerde interdisciplinaire beleidsontwikkeling, -advisering en uitvoering op de verschillende beleidsterreinen binnen het ministerie;
bepaalt mede de prioriteiten tussen de verschillende beleidsdossiers;
toetst afdelingsvoorstellen op politiek-bestuurlijke haalbaarheid en op afstemming
op beleidsdossiers van andere afdelingen;
adviseert de secretaris-generaal over afdelingsoverstijgende zaken.
3.3. Deelname aan of leiding van complexe (intereilandelijke) project-/
werkgroepen en overlegkaders
stuurt aan, realiseert en bewaakt projecten en programma's, die door de afdeling
worden uitgevoerd (opstellen projectdossiers, proces- en budgetbewaking en
evaluatie van eindoplevering);
stimuleert overleg tussen organisatie-onderdelen onderling, evenals tussen de
departementen, afdelingen, diensten en de particuliere sector en de nongouvernementele organisaties met betrekking tot ontwikkelingsplanning.
3.4. Management van de afdeling
bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en
de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en clientgericht);
bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers
vakinhoudelijk;
draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden;
draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de afdeling en begeleidt
de implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
draagt zorg voor een jaarplan, een jaarverslag, het aanleveren van gegevens voor
de begroting en bewaakt de uitputting van de afdelingsbudgetten.
4. Speelruimte
het afdelingshoofd A neemt beslissingen bij het vertalen van de
beleidsuitgangspunten van het departement naar de benodigde aanpak en werkwijze
voor de afdeling, waarin op hoofdlijnen de strategische doelstellingen op langere
termijn worden vastgelegd, het mede zorgdragen voor de kaderstelling,
ontwikkeling en afstemming van een geïntegreerde interdisciplinaire
beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering op de verschillende beleidsterreinen
binnen het ministerie, bij het projectmanagement en bij het innemen van
standpunten;
in algemene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten en het
beleids- en begrotingsplan van het departement vormen het kader;
het afdelingshoofd A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft
het behartigen van het management van de afdeling, de bijdrage aan de strategische
beleidsontwikkeling en -uitvoering op het beleidsterrein van de afdeling of
ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, de bijdrage aan de
strategische, interdisciplinaire beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering binnen
het ministerie en de deelname aan (inter)nationale project-/werkgroepen en
overlegkaders.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van de bestuurlijke, beleidsmatige en strategische uitgangspunten en
ontwikkelingen inzake het beleidsterrein van de afdeling;
inzicht in het politiek en bestuurlijk krachtenveld en de maatschappelijke omgeving;
vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde,
principiële en fundamentele belangen op het beleidsterrein en aangrenzende
beleidsterreinen;
vaardigheid in het formuleren, uitdragen en verdedigen van beleidsvisies en in het
richting geven aan landelijke beleids- en wetgevingsprocessen;
vaardigheid in het onderhandelen met verschillende overlegpartners waarbij een
diversiteit aan (tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële
belangen een belangrijke rol kunnen spelen.
6. Contacten
met leden van de regering en staten over strategische lange termijn ontwikkelingen,
vraagstukken en knelpunten om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met overheidsfunctionarissen en met vertegenwoordigers van ministeries,
maatschappelijke organisaties, e.d. teneinde een gemeenschappelijke basis te
creëren voor het uitvoeren van het beleid en de resultaten van beleidsmaatregelen
ingevoerd te krijgen;
met belangenorganisaties en externe instellingen voor het verkrijgen van
medewerking bij de formulering en invoering van strategische beleidsplannen en
beleidsuitgangspunten en bij het verzamelen van informatie.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Secretaresse
Secretaresse C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Secretariële ondersteuning
boekt inkomende post in, beoordeelt deze op belang en urgentie en voegt op eigen
initiatief en naar eigen inzicht de voor de afhandeling benodigde bescheiden bij en
bewaakt de voortgang van de afdoening;
beheert de agenda en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken;
houdt ingekomen en uitgaande stukken bij;
behandelt inkomende telefoongesprekken en verbindt door of verwijst door naar andere
personen;
bereidt vergaderingen administratief/organisatorisch voor, archiveert de
vergaderstukken en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de
voortgangsbewaking van de daarin overeengekomen acties;
legt naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers voor de afdeling of dienst aan
en houdt deze bij;
verzorgt het voorraadbeheer en coördineert de bestellingen van de kantoorartikelen of
verbruiksmiddelen;
treft voorbereidingen voor dienstreizen;
verzorgt de correspondentie en concipieert brieven over algemene aangelegenheden;
controleert uitgaande correspondentie op taalfouten, lay-out en huisstijl.
3.2. Administratie en informatievoorziening
verricht diverse (financieel) administratieve werkzaamheden;
controleert aangeleverde financiële stukken en voert crediteuren- of
debiteurenadministratie;
doet voorstellen ter verbetering van de interne administratieve procedures;
ontvangt en introduceert bezoekers en vertrekt algemene informatie;
beheert het afdelings- of dienstbudget, coördineert de abonnementen en controleert
gegevens;
stelt informatieve dossiers samen en houdt deze bij;
verzamelt en verwerkt gegevens, stelt (financiële) overzichten op voor periodieke
(management)rapportages;
treedt op als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers over administratieve en
organisatorische zaken.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.

4. Speelruimte
de secretaresse C neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van
binnengekomen post en telefoongesprekken, bij het agendabeheer, bij de voorbereiding
en verslaglegging van vergaderingen, bij het aanleggen van werkdossiers en bij het
samenstellen van (management)overzichten;
interne administratieve procedures, voorschriften en werkafspraken vormen het kader;
de secretaresse C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de secretariële ondersteuning en van de administratie en informatievoorziening.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
theoretische en praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de
toepassing daarvan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en
bekendheid met de aard van de werkzaamheden;
vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen en in het vormen en
bijhouden van dossiers;
vaardigheid in het werken met diverse computerprogramma's;
klantvriendelijke en dienstverlenende instelling.
6. Contacten
met medewerkers en derden over de secretariële en administratieve afhandeling van
zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda)afspraken te maken;
met secretaresses van andere afdelingen/diensten om de agenda en de voortgang van
dossiers te bespreken en afspraken te maken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Senior Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker A
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsontwikkeling op een breed en complex beleidsterrein
volgt en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en
middellange termijn en beziet de gevolgen daarvan voor het beleidsterrein;
initieert en verricht (literatuur) onderzoek naar deze ontwikkelingen en doet
voorstellen voor de beleidsvorming;
initieert, verricht of coördineert (statistische) onderzoeken, stelt complexe
onderzoeksvoorstellen op en begeleidt onderzoeken door derden;
signaleert en analyseert knelpunten in het bestaande beleid, formuleert
beleidsalternatieven, en stelt beleidsnota's, -adviezen, -rapporten, plannen,
risicoanalyses, scenario's, plannen van aanpak, projectvoorstellen, e.d. op;
draagt zorg voor productontwikkeling en kwaliteitszorg;
stemt binnen de organisatie de verschillende deelgebieden van het betreffende
beleidsterrein op elkaar af en draagt zorg voor de integrale samenhang van het
beleidsterrein;
ontwikkelt modellen, beleidskaders en instrumenten voor de implementatie,
kwaliteitsborging en evaluatie van het beleid en doet voorstellen voor (aangepaste)
wetgeving;
ontwerpt voorschriften en systemen naar aanleiding van beleidswijzigingen of past
deze aan;
voert overleg met relevante instanties en organisaties binnen en buiten het
organisatieonderdeel en draagt beleidsstandpunten uit;
onderhoudt een contactennetwerk.
3.2. Implementatie en evaluatie van het betreffende beleid
ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en
geeft voorlichting;
adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens en het oplossen van
knelpunten op het betreffende beleidsterrein;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en
veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan;
controleert en toetst aan de hand van verantwoordingsrapportages de
beleidsuitvoering;
stelt ‘terms of references’, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak,
e.d. op, beoordeelt offertes, stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende
contractbesprekingen en beheert contracten;
stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en
verordeningen op;
voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de

voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming;
draagt zorg voor een gestructureerde evaluatie van het beleid, toetst de effectiviteit
van de beleidsmaatregelen en adviseert over continuering of aanpassing van beleid
of regelgeving;
levert een inhoudelijke bijdrage aan managementrapportages.
3.3. Advisering over complexe bestuurlijk-juridische aangelegenheden
adviseert de regering of organisatie-onderdelen bij complexe bestuurlijk-juridische
vraagstukken;
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich
voordoen in de betreffende beleidsterreinen van de overheid;
stelt bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke voorstellen op (bijv.
aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
coördineert en participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van
het beleid;
vertegenwoordigt de ambtelijke organisatie bij complexe geschillen, complexe
gerechtelijke procedures, schadeclaims en voert correspondentie met derden;
stelt complexe verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en
convenanten op en voert onderhandelingen daarover met betrokken partijen;
adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en stelt complexe wet- en
regelgeving op;
stelt nota's op ten behoeve van de dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld
overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over complexe juridische
aangelegenheden;
anticipeert op majeure wetswijzigingen met als doel een adequate advisering van
het overheidsapparaat;
verzorgt juridische inbreng in zwaardere, organisatiebrede projecten of
beleidsonderwerpen.
3.4. Leiding van multidisciplinaire projecten
ontwikkelt het projectplan, geeft prioriteiten aan, stelt de projectplanning op en
draagt zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de bijdrage van de verschillende disciplines, de onderlinge afstemming
van deelprojecten en de inzet van de projectmedewerkers;
lost knelpunten in de uitvoering op;
bewaakt kwaliteit, tijdigheid, budget, organisatie en informatievoorziening;
neemt deel aan projecten.
3.5. Advisering van de departementale top
volgt, analyseert en beoordeelt ontwikkelingen op het beleidsgebied, regionaal en
landelijk, op (middel)lange termijn en formuleert aan de hand daarvan
beleidsvoorstellen voor de departementale top en/of commissies;
beoordeelt de politieke haalbaarheid van voorstellen;
analyseert en becommentarieert beleids- en adviesnota's, stelt adviesnota's op en
draagt beleidsalternatieven aan.
3.6. Dagelijkse aansturing van medewerkers
bereidt werkzaamheden voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op
de voortgang van de werkzaamheden;
ondersteunt en coacht de medewerkers bij de dagelijkse vakinhoudelijke uitvoering
van de werkzaamheden;
fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor de medewerkers.
3.7. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling / dienst en de sectie.

4. Speelruimte
de beleidsmedewerker A neemt beslissingen bij het binnen de overheidsorganisatie
afstemmen van de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein, bij
het opstellen en controleren van de naleving van complexere vergunningen,
subsidietoekenningen, verordeningen, e.d. en bij het opstellen van rapportages, het
controleren van de beleidsuitvoering en het adviseren van de departementale top
ten behoeve van de beleidsbepaling;
beleidsuitgangspunten van de ambtelijke top, strategische beleidslijnen, wetgeving
en (inter)nationale regelingen, formeel juridische aangelegenheden van algemene
aard vormen het kader;
de beleidsmedewerker A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat
betreft de coördinatie van voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie
van het beleid op het betreffende beleidsterrein, de bruikbaarheid van de beleids- en
juridische adviezen en de advisering van de departementale top ten behoeve van de
beleidsbepaling.
5. Kennis en vaardigheden
diepgaande kennis van het betreffende brede en complexe beleidsterrein van
overheidszorg en van alle relevante aanverwante aandachtsgebieden en
beleidsterreinen;
specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en
staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de
daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
vaardigheid in het door overtuiging tot afstemming komen met betrekking tot het
opstellen van adviesnota's, wijzigingen in regelgeving en beleidsvoorstellen,
alsmede in het kunnen afstemmen van verschillende deelgebieden en het
afstemmen op andere beleidsterreinen en het daarbij houden van overzicht ten
aanzien van alle actiepunten;
vaardigheid in het afstemmen en opstellen van adviesnota's, processtukken,
wetswijzigingen, beleidsvoorstellen, verzoeken, plannen, e.d.;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.
6. Contacten
met beleidsmedewerkers van andere organisatieonderdelen en andere eilanden over
de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten
te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te lossen en/of te komen
tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
met het bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen op het eiland en in de
regio over de ontwikkeling en afstemming van beleid en activiteiten om overleg te
plegen en adviezen te geven;
met (inter)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en
verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het overheidsstandpunt
toe te lichten en voorlichting te geven;
met vertegenwoordigers van overheden en instellingen, advocatuur, rechtelijke
colleges, over juridische aangelegenheden om te komen tot oplossingen voor
juridische problematieken.

Het werk van de beleidsmedewerker A kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Wetenschappelijk onderzoek (specialistisch)
houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het kennisgebied;
levert een bijdrage aan meerjaren onderzoeksplannen, verkennend onderzoek en
fondsenverwerving;
stelt een (multidisciplinaire) onderzoeksopzet op met een probleemstelling, methodologie en
doelgroepenanalyse voor meerdere deelgebieden op basis van aangegeven hoofdlijnen;
bewaakt de kwaliteit, voortgang en het kennismanagement van het onderzoek, stuurt de
samenwerkingsverbanden inhoudelijk aan en fungeert als vraagbaak;
past vernieuwende methoden en technieken toe om de vakinhoudelijke vraagstelling op te
lossen;
verzamelt, ordent, analyseert en interpreteert de onderzoeksresultaten, integreert deze met
andere resultaten en bouwt het onderzoek verder uit op grond van eigen onderzoeksprestaties;
stelt onderzoeksrapportages, verslagen of publicaties op;
publiceert over de onderzoeksresultaten in vakliteratuur en presenteert die resultaten op
conferenties, symposia en workshops.
Complex statistisch onderzoek
verricht statistisch onderzoek binnen een breed of integraal onderzoeksgebied;
zet diverse vormen van complex statistisch onderzoek op (vraagstelling of hypothese,
methode, respondentenanalyse);
coordineert en begeleidt de uitvoering van omvangrijke, multi-disciplinaire of meerjaren
onderzoeksprojecten inhoudelijke en methodologisch;
analyseert de uitkomsten, zet deze mogelijk af tegen andere onderzoeken en overlegt met
andere onderzoekers;
genereert cijfermatige kennis en inzicht en stelt rapportages op;
doet voorstellen voor innovatie van onderzoeksmethoden;
publiceert artikelen en rapportages en houdt presentaties.
Planvorming
inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;
vertaalt overheidsbeleid naar omvangrijke of complexe structuurplannen,
ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en past
inspraakprocedures toe;
verricht onderzoeken en complexe risico-inventarisaties en begeleidt onderzoeks- en
adviesbureaus;
adviseert over planvorming en neemt deel aan interdisciplinaire teams die plannen
ontwikkelen;
draagt zorg voor de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;
laat haalbaarheidsstudies en kwantitatief onderzoek verrichten;
ontwikkelt een instrumentarium (subsidies, regelgeving), berekent leges en stelt complexe
verordeningen op.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsontwikkeling op een specifiek beleidsterrein
inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het
betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het beleidsterrein;
verricht daartoe (literatuur) onderzoek en doet voorstellen voor aanpassing van het
beleid;
initieert en verricht (statistische) onderzoeken, stelt onderzoeksvoorstellen op en
begeleidt onderzoeken door derden;
ontwikkelt (reken)modellen en scenario’s, waarbij de gevolgen inzichtelijk worden
gemaakt;
neemt deel aan (voor)overleg met andere departementen, eilanden en
vertegenwoordigers van bedrijfsleven over de afstemming van beleidsvoornemens;
stelt beleids- en adviesnota's, rapporten, notities, verslagen, prognoses, plannen
van aanpak, projectvoorstellen, e.d. op;
beoordeelt inhoudelijk de beleidsvoorstellen van derden vanuit de eigen discipline;
adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied;
onderhoudt een contactennetwerk.
3.2. Beleidsimplementatie
ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en
geeft voorlichting;
adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens op het betreffende
beleidsterrein;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en
veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan;
stelt terms of references, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak,
e.d. op, beoordeelt offertes, stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende
contractbesprekingen en beheert contracten;
stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en
verordeningen op;
voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de
voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming;
evalueert knelpunten bij de beleidsuitvoering, toetst de effectiviteit van de
beleidsmaatregelen en stelt voorstellen tot aanpassing van het beleid op.
3.3. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden
adviseert over bestuurlijk-juridische aangelegenheden en vraagstukken;
stelt juridische expertise beschikbaar aan andere afdelingen en diensten voor wat
betreft juridische aspecten van beleidsadviezen.
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich
voordoen in de betreffende beleidsterreinen, adviseert daarover en schakelt bij
complexe vraagstukken anderen in;

stelt voorstellen op op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijv.
aansprakelijkheid-stellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van het beleid;
behandelt interne bezwarenprocedures en levert een bijdrage aan de behandeling
van beroepsprocedures, schadeclaims en voert daarover correspondentie met
derden;
stelt verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten
op;
adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en levert een bijdrage
aan het opstellen van wet- en regelgeving;
stelt nota's op voor andere dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld
overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over juridische
aangelegenheden.
3.4. Geeft leiding aan projecten
ontwikkelt het projectplan, geeft prioriteiten aan, stelt de projectplanning op en
draagt zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de onderlinge afstemming van deelprojecten en de inzet van de
projectmedewerkers;
lost knelpunten in de uitvoering op;
bewaakt kwaliteit, tijdigheid, budget, organisatie en informatievoorziening;
neemt deel aan projecten.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de beleidsmedewerker B neemt beslissingen bij het inventariseren en analyseren
van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein
en het beoordelen van het belang ervan voor het beleidsterrein en bij het opstellen
van (pré-)adviezen en nota’s, stelt terms of references, financieringsverzoeken,
bestekken, plannen van aanpak, structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen alsmede over de inbreng
in projecten en overlegsituaties;
wet- en regelgeving alsmede beleids- of structuurplannen vormen het kader;
de beleidsmedewerker B is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit en bruikbaarheid van het ontwikkelde beleid op het betreffende
beleidsterrein, over de bijdrage aan de implementatie van het betreffende beleid,
over bestuurlijk juridische aangelegenheden, de kwaliteit en bruikbaarheid van de
planvorming, het domeinbeheer en de projectdeelname.
5. Kennis en vaardigheden
brede kennis van het betreffende beleidsterrein van overheidszorg en van relevante
aanverwante beleidsterreinen;
specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en
staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de
daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
vaardigheid in het afstemmen en opstellen van beleids- en adviesnota's,
processtukken, wetswijzigingen, verzoeken, plannen, e.d.;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.

6. Contacten
met beleidsmedewerkers van andere organisatieonderdelen en andere eilanden over
de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten
te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te lossen en/of te komen
tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
met medewerkers of externe advocaten over complexe juridische vraagstukken om
hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met het bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen op het eiland en in de
regio over de ontwikkeling en afstemming van beleid en activiteiten om overleg te
plegen en adviezen te geven;
met lokale en regionale vertegenwoordigers om de uitvoering van het beleid af te
stemmen; met (inter)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen
en verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het overheidsstandpunt
toe te lichten en voorlichting te geven;
met vertegenwoordigers van overheden en instellingen, advocatuur, rechtelijke
colleges en Raad van State over juridische aangelegenheden om te komen tot
oplossingen voor juridische problematieken.

Het werk van de beleidsmedewerker B kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied
houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het kennisgebied;
levert een bijdrage aan onderzoeksplannen, verkennend onderzoek en fondsenverwerving;
stelt een onderzoeksopzet op met een probleemstelling, methodologie en doelgroepenanalyse
voor een deelgebied op basis van van te voren geformuleerde kwaliteitsnormen;
bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het onderzoek;
past vernieuwende methoden en technieken toe om de vakinhoudelijke vraagstelling op te
lossen;
verzamelt, ordent, analyseert en interpreteert de onderzoeksresultaten, integreert deze met
andere resultaten en bespreekt of verdergaand onderzoek noodzakelijk is;
stelt onderzoeksrapportages, verslagen of publicaties op, bij grotere projecten als medeauteur.
Statistisch onderzoek
verricht statistisch onderzoek binnen een of meer specifieke onderzoeksgebieden;
zet diverse vormen van statistisch onderzoek op (vraagstelling of hypothese, methode,
respondentenanalyse);
coördineert en begeleidt de uitvoering van onderzoeksprojecten inhoudelijke en
methodologisch;
analyseert de uitkomsten, zet deze mogelijk af tegen andere onderzoeken en overlegt met
andere onderzoekers;
genereert cijfermatige kennis en inzicht en stelt rapportages op;
doet voorstellen voor innovatie van onderzoeksmethoden;
publiceert artikelen en rapportages en houdt presentaties.
Planvorming
inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;
vertaalt het overheidsbeleid naar structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en past de inspraakprocedures
toe;
verricht onderzoeken en risico-inventarisaties en begeleidt onderzoeks- en adviesbureaus;
adviseert over planvorming en neemt deel aan interdisciplinaire teams die plannen
ontwikkelen;
levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;
laat haalbaarheidsstudies en kwantitatief onderzoek verrichten;
ontwikkelt een instrumentarium (subsidies, regelgeving), berekent leges en stelt
verordeningen op.
Domeinbeheer
behandelt en onderhandelt over (complexe) zaken op het gebied van aankoop, verkoop en
ingebruikgeving die zich kenmerken door diversiteit van belangen en/of partijen;
voert overleg met contractpartijen over een toekomstige bestemming danwel wijziging van de
bestemming van objecten;
draagt zorg voor het opmaken van de akte casu quo de stukken benodigd voor de eventuele
passering daarvan bij de notaris;
verricht gespecialiseerde zaken in het vastgoedbeheer.
stelt verkavelingsplannen op.
Oudheidkunde, musea, conservering
begeleidt enquêtes en wetenschappelijk onderzoek op cultureel antropologisch en
archeologisch gebied in samenwerking met nationale en internationale organisaties;
verzamelt en beschrijft de orale geschiedenis van St. Maarten middels manuscripten, oude
gebruiken, e.d.
registreert en (laat) gevonden en opgegraven artefacten van historische waarde opbergen;
conserveert museum-artefacten en restaureert antiquiteiten;
verzorgt de expositie van kunstwerken, het tentoonstellen van antiquiteiten en dergelijke;
verzorgt bijzondere culturele verzamelingen en openbare kunstmonumenten;
signaleert, registreert en laat archeologische monumenten beschermen;
signaleert en initieert activiteiten die het er naar toe doen leiden dat (historische) gebouwen en
objecten die tot de belangrijke fysieke resten uit het verleden behoren in stand blijven; verzorgt
het historisch archief op microfiche.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Medewerker GIS
Medewerker DIV A
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Documentaire informatievoorziening
verzamelt, ontsluit en verstrekt op verzoek aan interne en externe (beleids)
medewerkers dossiers en documenten;
inventariseert de informatiebehoefte van gebruikers en stemt het aanbod daarop af;
maakt samenvattingen van (complexe) documenten, legt kenmerkende gegevens vast
met behulp van een geautomatiseerd systeem, bepaalt de dossieromschrijving en kent
het dossiernummer toe;
neemt kennis van de inhoud van interne of externe documenten met een beleidsmatig
karakter;
onderzoekt of zaken deel uit maken van een groter geheel, geeft relatiepatronen,
documentaire dwarsverbanden, de vast te leggen gegevens en minimaal vereiste
indextermen aan en geeft aan welke afdeling of dienst ermee belast is;
stelt (mede) op, beheert en actualiseert (archief)ordeningsplannen en doet in dat kader
voorstellen welke neerslag van handelen voor bewaring of vernietiging in aanmerking
komt;
neemt op of bewerkt van in de dossieromschrijvingen ontbrekende of onjuist
opgenomen gegevens en raadpleegt daartoe diverse naslagwerken op het vakgebied;
genereert periodiek standaard managementinformatie (rappel- en uitleenoverzichten,
binnengekomen en uitgaande poststukken, e.d.).
3.2. Documentair beheer
bepaalt de relatie tussen de diverse documenten binnen de respectievelijke zaken;
beoordeelt, rekening houdend met de archiefwet en -regelgeving, welke dossiers zonder
informatiewaarde als vernietigbaar kunnen worden gesteld en/of naar het semi-statisch
archief kunnen worden afgevoerd;
draagt zorg voor de overdracht van de archiefbescheiden en voert overleg hierover met
afdelingen, diensten en derden;
maakt proces verbaal op dan wel zorgt voor ondertekening van het opgemaakte proces
verbaal;
stelt ongestandaardiseerde documentaire zoekopdrachten samen;
bouwt verschillende documentaire informatiebestanden (o.a. alfabetisch en
systematisch) op en houdt deze actueel;
vormt, ordent, selecteert en controleert de binnengekomen documenten op
volledigheid;
completeert of herstelt de in de titelbeschrijvingen ontbrekende of onjuist opgenomen
gegevens;
beantwoordt complexe vragen van de medewerkers op dit terrein en attendeert hen
actief op voor hen van belang zijnde informatie;
toetst het gebruik van de regels met betrekking tot titelbeschrijvingen, classificering en
codering van het documentaire materiaal;
licht voor en begeleidt gebruikers over de hantering van documentaire
informatiesystemen.

3.3. Dossiervorming
legt dossiers aan die voor wat betreft inhoud en samenstelling gecompliceerd van aard
zijn en in vreemde talen zijn gesteld;
neemt op of bewerkt van in de dossieromschrijvingen ontbrekende of onjuist
opgenomen gegevens en raadpleegt daartoe diverse naslagwerken op het vakgebied;
geeft relatiepatronen aan en legt dwarsverbanden tussen complexe onderwerpen en
dossiers;
houdt een inventaris van dossiers bij en ontwerpt neveningangen en verwijzingen;
past gebruikelijke methoden van toegankelijk maken toe op gevarieerde bronnen,
documenten, bestanden, archieven en collecties;
past zoektalen toe in het kader van ontsluiting en bevraging van digitale bestanden en
documenten;
stelt wettelijke behandel-/signaleringstermijnen vast en neemt zorgvuldigheid in acht
met personeelsvertrouwelijke of politiek gevoelige documenten.
3.4. Bijdrage aan de ontwikkeling van het documentaire beheer
beoordeelt of bij documenten met dezelfde vorm en inhoud zich vergelijkbare
activiteiten voordoen en gaat daarbij na of sprake kan zijn van vast omlijnde
behandelprocedures;
overlegt met afdelingen en diensten over mogelijkheden van geautomatiseerd beheer
van de behandelprocedure van een zaak en het vastleggen van de procedurele
gegevens in het geautomatiseerde systeem;
levert een bijdrage aan de bouw en het onderhoud van de thesaurus;
stelt de criteria voor vernietiging bij.
3.5. Uitvoering van GIS-analyses en productie van cartografisch-/GIS-materiaal
verzamelt en beoordeelt voor de opdracht en uitvoering van belang zijnde informatieen documentatiemateriaal;
voert complexe afgebakende analyses uit op basis van geo-data in het GIS;
draagt zorg voor een evenwichtige verhouding tussen esthetische en functionele
aspecten in het te presenteren materiaal;
maakt een keuze uit de toe te passen technieken, te gebruiken apparatuur en
presentatiemiddelen;
stemt tussentijds af met de opdrachtgever over de gemaakte keuzes en eventuele
ontbrekende delen;
documenteert productie-orginelen ter afronding van de opdracht.
3.6 Vervaardiging van cartografische-/GIS-presentaties.
verzamelt en beheert digitale cartografische informatie;
digitaliseert cartografisch-/GIS-materiaal van verschillende schaalniveaus;
begeleidt de productie van cartografische-/GIS-presentaties en draagt bij uitbesteding
zorg voor de kwaliteitscontrole;
legt het prototype van de cartografische-/GIS-presentatie voor aan de opdrachtgever
en draagt zorg voor het bijstellen van het product;
legt de gebruikte symbolen(legenda) vast.
3.7. Beleidsmatige of onderzoeksondersteuning
bestudeert en verzamelt op aanwijzing relevante literatuur, beleidsnota's, werkplannen
en verslagen en vraagt nadere informatie op over aangegeven knel- en
aandachtspunten;
zet op basis van aanwijzigingen/informatie (doel) over inhoud en uitvoering, een
eenvoudige onderzoeksaanpak op;
verricht eenvoudig uitvoerend onderzoek of coördineert standaardonderzoek, voert inen extern overleg, maakt berekeningen, voert tellingen en (prijs)vergelijkingen uit;
interpreteert de resultaten/uitslagen, geeft aanzetten tot
conclusies/trends/ontwikkelingen en levert een bijdrage aan het opstellen van (concept)
rapportages;
bespreekt de voortgang en vorderingen met de projectleider/(wetenschappelijk)
onderzoeker en doet suggesties voor het vervolg van het onderzoek;
toetst regelingen en procedures op gebruikersvriendelijkheid, efficiency, (onderlinge)
consistentie, correctheid e.d. en stelt verslagen op;
stelt (deel)rapporten op met voorstellen tot aanpassing van eenvoudige regelingen,
procedures en systemen;

levert inhoudelijke en technische ondersteuning bij (onderzoeks- of beleids)projecten;
stelt eenvoudige concept besluiten en beschikkingen op, licht beleidswijzigingen en
wijzigingen van regel- en wetgeving e.d. toe;
ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en schrijft teksten.
3.8. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de medewerker documentaire informatievoorziening A neemt beslissingen bij het
bepalen van de inhoud van interne of externe documenten met een beleidsmatig
karakter, het bepalen van de relaties, bij het maken van samenvattingen, bij het
ordenen en controleren van documenten, het samenstellen van ongestandaardiseerde
documentaire zoekopdrachten, het leveren van een bijdrage aan de bouw en het
onderhoud van de thesaurus;
wet- en regelgeving op het gebied van archivering, regels voor het documentaire
informatievoorziening en beheer, het gehanteerde registratie- en classificatiesysteem,
administratieve voorschriften dan wel technische instructies vormen het kader;
de medewerker documentaire informatievoorziening A legt verantwoording af aan de
leidinggevende over de inhoud en kwaliteit van de van de documentaire
informatievoorziening, de kwaliteit van de vastlegging van gegevens, over het
documentair beheer en de dossiervorming en over de bijdrage aan de ontwikkeling van
het documentaire beheer.
5. Kennis en vaardigheden
inhoudelijk theoretische kennis van verschillende beschrijvingsmethoden en -technieken
op het gebied van de documentaire informatievoorziening en vaardigheid in het
toepassen ervan;
kennis van relevante delen van de Archiefwet, van de overige regelgeving op het gebied
van archivering, vernietiging en postbehandeling;
kennis van moderne talen;
inzicht in de organisatiestructuur en de werkprocessen bij de sectoren/diensten/
departementen;
vaardigheid in het beheren en verstrekken van (fysieke en digitale) documentaire
informatie;
vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van (nieuw) verschenen materiaal en in
het aandragen van op de behoeften afgestemde documentaire informatie;
vaardigheid in het ontwerpen van neveningangen en verwijzingen;
vaardigheid in het samenstellen van zoekopdrachten;
vaardigheid in het leveren van een bijdrage aan de bouw en het onderhoud van de
thesaurus.
6. Contacten
met gebruikers van documentaire informatie over de gevraagde dossiers, documenten
en/of dienstverlening om hun informatieprofiel vast te stellen en de te leveren
dienstverlening inhoudelijk af te stemmen op de behoefte;
met medewerkers van de overheid over de verblijfplaats en de bestemming van
dossiers en documenten om te rappelleren en documentaire informatie uit te wisselen;
met medewerkers van het Nationale Archief over de overdracht van archiefdelen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Afdeling VROM
Medewerker Beleidsondersteuning
Administratief medewerker A
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Managementondersteuning
bewaakt namens het hoofd de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken,
verplichtingen en genomen besluiten;
voert financieel-administratieve werkzaamheden uit (w.o. betalingsopdrachten) en
maakt berekeningen;
stelt financiële of management overzichten op (w.o. statusrapporten,
voortgangsrapportages) en verstrekt informatie, vraagt informatie etc.;
fungeert als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en externe
instanties en personen over administratief-organisatorische aangelegenheden binnen
de afdeling of dienst en over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling
zijnde onderwerpen;
signaleert knelpunten in de afhandeling van zaken en lost deze zelfstandig op.
3.2. Secretariële ondersteuning
verwerkt de stukkenstroom via het postregistratiesysteem en zorgt voor de
bewaking van de voortgang;
schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie, voegt op eigen
initiatief en naar eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhandeling;
schrijft brieven aan de hand van globale aanwijzingen van het hoofd;
bewaakt de agenda van het hoofd, deelt deze in en attendeert het hoofd op
afspraken;
vervult een bufferfunctie tussen het hoofd en interne medewerkers respectievelijke
externe instanties;
zet het vertrouwelijke werkarchief van het hoofd op en houdt deze bij, completeert
de dossiers e.d.;
verzorgt de projectdocumentatie;
vervult receptietaken, bereidt voor, ontvangt en begeleidt (buitenlands) bezoek en
delegaties;
treft voorbereidingen voor dienstreizen van bestuursleden;
bereidt naar aard en samenstelling uiteenlopende vergaderingen administratieforganisatorisch voor en verzamelt vergaderstukken voor verschillende
overlegplatforms;
voert overleg met het hoofd ter voorbereiding op vergadering, stelt in overleg de
agenda op, voegt relevante achtergrondinformatie bij en attendeert op bijzondere
aandachtspunten;
maakt notulen, werkt deze uit en zorgt voor verspreiding;
houdt de kantoorvoorraden bij en beheert de kleine kas.
3.3. Financieel administratieve zaken
verzorgt de grootboekadministratie, het beheer van diverse modules (activa,
tijdregistratie etc.) en de verplichtingenadministratie;
verwerkt tijdig en juist administratief besluiten die gevolgen hebben voor de
financiële administratie;

verzorgt krediet- en budgetbewaking en verzorgt interne overboekingen;
voert controle- en correctiewerkzaamheden uit voorafgaand aan definitieve
batchverwerking en rapporteert over de volledigheid van opbrengsten;
beheert bestanden uit de financiële administratie en verzorgt periodieke
informatieverschaffing aan de sectoren en derden (bv. BTW- en
uitkeringendeclaraties);
voert de signaalfunctie uit richting budgethouders met betrekking tot de uitgavenen inkomstenstroom;
beheert het betalingsverkeer;
voert afstemmingscontroles uit tussen de grootboekadministratie en andere
toeleverende administraties (belastingpakket/salarispakket/sociale dienstpakket,
etc.).
3.4. Financiële administratie
controleert aangeleverde financiële stukken (opdrachtbrieven, facturen, e.d.) op
volledigheid, juistheid en rechtmatigheid, codeert ten behoeve van de verwerking in
de boekhouding en laat zorgen voor een tijdige betaling;
verwerkt, voert in en muteert financiële gegevens in het geautomatiseerde
betalingssysteem;
registreert alle boekingsbescheiden of journaalposten naar kostenplaats en -soort
volgens het voorgeschreven coderingssysteem;
maakt voortellingen volgens de geldende voorschriften en procedures van te
verwerken betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het
crediteurenbestand en controleert op volledigheid en op overeenstemming met
betaaldocumenten zoals bankafschriften, en brengt zonodig mutaties aan in het
bestand;
voert een debiteuren- en crediteurenadministratie en het vorderingenbeheer en
controleert of de subsystemen administraties aansluiten met de
grootboekadministratie;
controleert de leges, consenten en inkomsten van afdelingen of diensten;
vordert belastingen in, int bijdragen en verzorgt OB-aangiften;
stelt financiële verslagen en overzichten op en stelt de maandverantwoording op;
draagt zorg voor de administratieve en financiële afhandeling voor schadezaken aan
de hand van verkregen gegevens;
draagt zorg voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden.
3.5. Onderzoek naar financieel-administratieve gegevens
verzamelt en verwerkt gegevens voor de voortgangsrapportages, verzamelt
gegevens voor budgetwijzigingen/-aanvragen en stelt financiële overzichten op t. b.
v. het budgetbeheer en specifieke, financieel-economische rapportages;
volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en doet verbeteringsvoorstellen op
financieeladministratief gebied;
neemt deel aan afdelings- of dienstoverstijgend overleg op het vakgebied.
3.6. Ondersteuning van budgethouders
levert een bijdrage aan het opstellen van kengetallen, verantwoordingsrapportages
en de jaarrekening;
informeert over de toepassing van wet- en regelgeving, procedures, interne
afspraken e.d.;
informeert over de voortgang van afhandeling van lopende financieel administratieve
aangelegenheden.
3.7. Afwikkeling van standaard subsidie-aanvragen
toetst subsidie-aanvragen aan geldende criteria en normen van doel- en
rechtmatigheid;
maakt beschikkingen op en stelt uit te keren voorschotten betaalbaar;
toetst, na voltooiing van het gesubsidieerde project, of aan de in de beschikking
gestelde regels is voldaan en neemt maatregelen bij afwijkingen;
verzorgt de eindafrekening en stelt het restant subsidiebedrag betaalbaar.
3.8. Juridisch administratieve ondersteuning
levert administratief juridische bijdrage aan onderzoek, rechtsprocedures, wetgeving
e.d.
zoekt juridische onderwerpen of publicaties op, maakt samenvattingen, legt
verbanden en adviseert de interne medewerkers hierover;

bijhouden van jurisprudentie en het informeren van de medewerkers over de
ontwikkelingen daarin;
geeft informatie over juridische beslissingen aan derden.
3.9. Dagelijkse coördinatie (in combinatie met een of meer van bovenstaande
taken)
coördineert de dagelijkse werkzaamheden van lagere (staf)medewerkers binnen de
afdeling of dienst;
maakt een planning en bepaalt de prioritering van werkzaamheden;
lost problemen in de uitvoering op;
rapporteert aan het hoofd.
3.10. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de administratief medewerker A neemt beslissingen bij het bewaken van de
voortgang, bij het uitvoeren van (financieel-)administratieve werkzaamheden, bij
het beantwoorden van inhoudelijke vragen, bij het inschatten van correspondentie
op urgentie, bij het opstellen van brieven en bij de coördinatie van dagelijkse
werkzaamheden van lagere (staf)medewerkers.
werkafspraken en administratieve voorschriften vormen het kader;
de administratief medewerker A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van de management- en secretariële
ondersteuning, de kwaliteit van de (financieel-) administratieve werkzaamheden en
over de dagelijkse coördinatie.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden;
praktische kennis van personele aangelegenheden;
kennis van managementondersteunende werkwijzen;
kennis van archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve procedures, regelgevingen, taakstelling,
structuur en werkwijze van de organisatie;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het
kunnen inschatten naar welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip
doorverbonden/verwezen dient te worden;
vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met
tekstverwerkingspakketten;
vaardigheid in het verwerken van financiële gegevens;
vaardigheid in het vormen en bijhouden van het archief, en in het maken van
voortgangsrapportages, overzichten, verslagen, nota's;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse
taal;
vaardigheid in organisatie- en coördinatietaken.
6. Contacten
met derden als eerste contactpersoon over de secretariële en administratieve
afhandeling van zaken, om (niet-vertrouwelijke) informatie uit te wisselen over de
inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om;
(agenda-)afspraken te maken, waarbij zorgvuldig dient te worden omgegaan met
naar hun aard gevoelige onderwerpen;
met derden over financiële gegevens, subsidieaanvragen, juridische beslissingen om
(gevoelig liggende) informatie uit te wisselen;
met in- en externe instanties en personen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te
geven op en te vragen naar in behandeling zijnde onderwerpen.
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
Dienst Beheer
Housing, Physical Planning, Environment
and Infrastructure
Public Works department
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9
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LBO
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VBO

2

11
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HBO

11
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9.0

Project / programmaleider

MBO

9

13

1.0

Sectiehoofd Contractmanagement

HBO

11
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Contractmanagers

MBO
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SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Diensthoofd
Functiebeschrijving:
Diensthoofd B
Salarisschaal:
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
Indien er sprake is van een omvangrijke dienst (100+) dan functieschaal + 1
Indien er sprake is van een zeer omvangrijke dienst (300+) dan functieschaal + 2
3. Resultaatgebieden
3.1. Management van een uitvoerende of toezichthoudende dienst met een
samenhangend werkterrein

sluit een service level agreement (SLA) af met de secretaris-generaal en draagt zorg
voor de uitvoering er van;

draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de dienst, een jaarverslag, het
aanleveren van periodieke verantwoordingen zoals aangegeven in het SLA en bewaakt
de uitputting van de dienstbudgetten;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);

verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);

bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;

draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden.
3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de
beleidsuitvoering en adviezen op het werkterrein van de dienst

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de dienst op de middellange termijn;

vertaalt het departementaal beleid naar het eigen werkterrein;

stelt meerjaren uitvoeringsplannen, stelt beleidsnota’s, procedures,
projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan;

adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

levert een bijdrage aan het op/bijstellen van organisatieverordeningen of -besluiten;

zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering op het gebied van
de dienst door relevante partijen;

toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen,
inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;

dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank;

zit uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;

neemt deel aan het departementale overleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over overkoepelende vraagstukken.

3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst

adviseert de politieke en ambtelijke top over in te nemen standpunten over
beleidsbeslissingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met het
werkterrein van de dienst.

adviseert over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het
werkterrein van de dienst.
3.4 Toezicht en handhaving

draagt zorg voor het op onafhankelijke wijze toezien op de naleving van wet- en
regelgeving en op het functioneren van kwaliteitssystemen en rapporteert daarover;

coördineert het uitvoeren van onderzoeken en het opsporen van risico’s of overtredingen
en intervenieert op preventieve en/of correctieve wijze;

stuurt de ontwikkeling van het vakgebied toezicht en handhaving op hoofdlijnen aan en
draagt zorg voor kwaliteitsborging;

adviseert over te nemen beleids- en uitvoeringsmaatregelen op het vakgebied.
4. Speelruimte







het diensthoofd B neemt beslissingen bij het managen van de dienst, bij het vertalen
van het departementale beleid naar de dienst, bij het opstellen van meerjaren
uitvoeringsplannen, beleidsnota’s of adviezen, bij het voeren van (complexe)
procedures voor de rechtbank, bij het houden van toezicht en bij het in- en extern
vertegenwoordigen van de dienst;
in algemene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten, het
departementaal beleid en het SLA vormen het kader;
het diensthoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van de dienst, de bruikbaarheid van
de adviezen, over het externe optreden namens het departement of de dienst en
over het realiseren van het SLA;
het diensthoofd B kan als toezichthouder onafhankelijk rapporteren conform de
hiervoor geldende regelgeving.

5. Kennis en vaardigheden






brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de
dienst;
kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het
functioneren van het bedrijfsleven;
vaardigheid in het managen en het adviseren;
vaardigheid in het richting geven aan project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
vaardigheid om adviezen en -standpunten uit te dragen en te verdedigen, onder
meer in (inter)nationaal verband.

6. Contacten






met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke
vertegenwoordigers over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en
maatregelen om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over
beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
met externe bedrijven of instanties over maatregelen in het kader van toezicht om
deze geïmplementeerd te krijgen
met externe uitvoerders om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen
en prijzen;
met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleids- en
uitvoeringsaspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de resultaten worden behaald.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Hoofdmedewerker Beheer
Functiebeschrijving:
Beleidsmedewerker C
Salarisschaal:
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsadvisering op een deel van een beleidsterrein

verzamelt en analyseert gegevens over in- en externe ontwikkelingen op het
beleidsveld;

verricht gericht nader onderzoek inzake relevante ontwikkelingen en landelijke
regelgeving door middel van het bestuderen van gegevens met betrekking tot zowel
het eigen als aanpalende beleidsterreinen;

voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures e.d. op
gebruikersvriendelijkheid, efficiency, consistentie, (juridische) correctheid en op de
mate van acceptatie door de gebruikers;

verricht (statistische) onderzoeken en draagt bij aan het ontwikkelen van
(reken)modellen;

stelt beleidsadviezen, voorstellen tot bijstelling van het beleid, notities, rapportages
en nota's op;

draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak;

onderhoudt contacten met informanten en voert overleg met verschillende in- en
externe functionarissen die betrokken zijn bij het beleidsproces inzake de
aanlevering van informatie;

stelt toelichtingen op inzake beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving,
verzorgt mondeling toelichtingen;

adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied.
3.2. Bijdrage aan de beleidsimplementatie op het betreffende (deel)
beleidsterrein

levert een bijdrage aan de procedures voor de implementatie van het beleid

bewaakt de voortgang van de beleidsmatige werkzaamheden binnen de projecten,
van de verschillende (in- en externe) overleg- en besluitvormingscircuits, signaleert
dreigende knelpunten en verzorgt de algemene voortgangsinformatie terzake;

levert in overleg met het hoofd een bijdrage aan aanbestedings- en
gunningprocessen, stelt conceptcontracten op;

bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;

levert een bijdrage aan kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en
meerjarenraming.
3.3. Advisering over (eenvoudige) bestuurlijk-juridische aangelegenheden

adviseert - in overleg met het hoofd - aan de politieke en ambtelijke top of
organisatie-onderdelen bij bestuurlijk-juridische aangelegenheden;

bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de (uitvoerings)problematiek
die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen van de overheid;

adviseert over juridische vraagstukken (zoals bezwaar en beroepszaken bij onder
meer vergunningverlening) en schakelt bij complexe vraagstukken anderen in;

levert een bijdrage aan voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein
(bijv. aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);






stelt (concept)besluiten, -vergunningen, -subsidietoekenningen en –verordeningen
op;
controleert op de naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen,
overeenkomsten, statuten en convenanten, verordeningen, e.d.;
levert een bijdrage aan voorstellen tot wetswijzigingen en jurisprudentie;
draagt bij aan informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of
jurisprudentie.

3.4. Neemt deel aan projecten


neemt deel aan (grotere) beleidsprojecten, brengt de eigen discipline in en zorgt
daarbij voor afstemming.

3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de Beleidsmedewerker C neemt beslissingen bij het opstellen van notities, adviezen,
rapportages en beleidsnota's, bij het opstellen van (concept)besluiten, vergunningen, -subsidietoekenningen en verordeningen en bij het controleren op de
naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen, verordeningen, bij het
verrichten van financiële toetsen en bij het deelnemen aan projecten;
wet- en (financiële) regelgeving, beleidsplannen, landsbesluiten, vergunningen, e.d.
vormen het kader;
de Beleidsmedewerker C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de
kwaliteit van de onderzoeken, beleidsadviezen, rapporten, beoordelingen, e.d., over
de bijdrage aan de implementatie en over de beheersmatige ondersteuning van
beleid en projecten.

5. Kennis en vaardigheden







kennis van het betreffende beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en
regelgeving;
inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen op het vakgebied;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie;
vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van
beleidsadviezen, notities, rapporten, e.d.;
vaardigheid in het toetsen van regelingen en procedures en het vertalen van
bevindingen naar aanpassingsvoorstellen;
vaardigheid in het beoordelen van (bouw)plannen/aanvragen.

6. Contacten




met (beleids)medewerkers binnen en buiten de organisatie over ontwikkelingen op
het eigen beleidsterrein en over de voortgang van beleidsprocessen om standpunten
toe te lichten, informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
met medewerkers of externe advocaten over (complexe) juridische vraagstukken
om hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel
wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te
verstrekken.

Het werk van de beleidsmedewerker C kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Advisering complexe toelatingsaanvragen (IND)

neemt complexe toelatingsaanvragen of verblijfsvergunningen in ontvangst en analyseert deze
op rechtmatigheid en relevante achtergronden en geeft mogelijke risicofactoren aan;

adviseert over het wel of niet toelaten / verlenen van vergunningen;

behandelt zelfstandig bezwaar en beroepsprocedures en vertegenwoordigd de dienst in deze;

levert een bijdrage aan het verbeteren van de procedures en regelgeving op het
aandachtsgebied en stelt concepten op.
Financieel beheer

verricht financieel administratieve werkzaamheden en houdt de begrotingsuitputting van de
beleids(uit)voering en actieplannen bij;

verricht financieel administratief onderzoek, stelt financiële analyses en overzichten op, maakt
statistische berekeningen en signaleert knelpunten;

adviseert over de regels op grond waarvan toelagen of subsidies worden verstrekt;

draagt zorg voor systematische informatievoorziening en voorlichting inzake de
bekostigingsregelingen en –procedures;

verricht financiële toetsing en eindcontrole van budget, regelingen, e.d.;

initieert en bewaakt o.a. inningprocedures;

controleert financiële aspecten van de taakuitvoering en adviseert op het gebied van alle
financiële zaken (w.o. financiële consequenties en financieringsmogelijkheden van
beleidsvoornemens) ten behoeve van het hoofd.
Bijdrage aan de planvorming en bouwplanbeoordeling

inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;

levert een bijdrage aan structuurplannen, ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen,
uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en aan het toepassen van de inspraakprocedures;

verricht minder complexe onderzoeken en risico-inventarisaties;

levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;

neemt deel aan haalbaarheidsstudies en verricht kwantitatief onderzoek;

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een instrumentarium (subsidies, regelgeving.
leges);

beoordeelt bouwplanaanvragen op ontvankelijkheid en voert de technische en juridische
beoordeling uit;

stelt bouwleges vast en verleent vergunningen;

behandelt bezwaarschriften en klachten.
Programmacoördinatie culturele instellingen

coördineert en voert programma’s uit op het gebied van vorming en maatschappelijke
ontplooiing;

coördineert en voert programma’s uit op het op het gebied van opvang en buurt(huis)werk;

coördineert de uitvoering van culturele uitwisselingen en programma’s op het gebied van
culturele vorming en ontwikkeling;

onderhoudt contacten met klanten die een beroep doen op diensten van de sectie;

rapporteert aan het sectiehoofd voor wat betreft ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de
programma’s van de sectie.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Secretaresse
Functiebeschrijving:
Secretaresse C
Salarisschaal:
6
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Secretariële ondersteuning

boekt inkomende post in, beoordeelt deze op belang en urgentie en voegt op eigen
initiatief en naar eigen inzicht de voor de afhandeling benodigde bescheiden bij en
bewaakt de voortgang van de afdoening;

beheert de agenda en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken;

houdt ingekomen en uitgaande stukken bij;

behandelt inkomende telefoongesprekken en verbindt door of verwijst door naar andere
personen;

bereidt vergaderingen administratief/organisatorisch voor, archiveert de
vergaderstukken en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de
voortgangsbewaking van de daarin overeengekomen acties;

legt naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers voor de afdeling of dienst aan
en houdt deze bij;

verzorgt het voorraadbeheer en coördineert de bestellingen van de kantoorartikelen of
verbruiksmiddelen;

treft voorbereidingen voor dienstreizen;

verzorgt de correspondentie en concipieert brieven over algemene aangelegenheden;

controleert uitgaande correspondentie op taalfouten, lay-out en huisstijl.
3.2. Administratie en informatievoorziening

verricht diverse (financieel) administratieve werkzaamheden;

controleert aangeleverde financiële stukken en voert crediteuren- of
debiteurenadministratie;

doet voorstellen ter verbetering van de interne administratieve procedures;

ontvangt en introduceert bezoekers en vertrekt algemene informatie;

beheert het afdelings- of dienstbudget, coördineert de abonnementen en controleert
gegevens;

stelt informatieve dossiers samen en houdt deze bij;

verzamelt en verwerkt gegevens, stelt (financiële) overzichten op voor periodieke
(management)rapportages;

treedt op als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers over administratieve en
organisatorische zaken.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.

4. Speelruimte





de secretaresse C neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van
binnengekomen post en telefoongesprekken, bij het agendabeheer, bij de voorbereiding
en verslaglegging van vergaderingen, bij het aanleggen van werkdossiers en bij het
samenstellen van (management)overzichten;
interne administratieve procedures, voorschriften en werkafspraken vormen het kader;
de secretaresse C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de secretariële ondersteuning en van de administratie en informatievoorziening.

5. Kennis en vaardigheden










kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
theoretische en praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de
toepassing daarvan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en
bekendheid met de aard van de werkzaamheden;
vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen en in het vormen en
bijhouden van dossiers;
vaardigheid in het werken met diverse computerprogramma's;
klantvriendelijke en dienstverlenende instelling.

6. Contacten



met medewerkers en derden over de secretariële en administratieve afhandeling van
zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda)afspraken te maken;
met secretaresses van andere afdelingen/diensten om de agenda en de voortgang van
dossiers te bespreken en afspraken te maken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Administratief medewerker
Functiebeschrijving:
Administratief medewerker B
Salarisschaal:
6
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.2. Administratieve ondersteuning

houdt de agenda bij en maakt afspraken;

bereidt interne vergaderingen voor, notuleert, werkt de notulen uit en bewaakt
nakoming van gemaakte afspraken;

ondersteunt bij projecten, verzamelt, ordent en verzendt vergaderstukken en vormt
specifieke project- en werkdossiers;

voert gegevens in en houdt specifieke gegevensbestanden bij;

stelt op basis van globale aanwijzingen correspondentie op en handelt deze af;

behandelt binnenkomende telefoongesprekken en verstrekt informatie van algemene
en procedurele aard.
3.2. Management ondersteuning

handelt de post af en bewaakt de voortgang van de beantwoording;

verleent assistentie bij het beheren van de budgetten en verzamelt levert gegevens
aan voor opname in overzichten en rapportages;

houdt afdelings-, dienst- en/of projectplanning bij, verzamelt relevante gegevens en
maakt totaaloverzichten;

coördineert cursussen en bijeenkomsten, inventariseert en bestelt materiaal en
fungeert als contactpersoon hieromtrent;

bewaakt en rapporteert de voortgang van de werkzaamheden onder meer bij
projecten en het doen van voorstellen tot aanpassingen;

verzamelt en verwerkt gegevens in/uit de diverse administratieve systemen en stelt
periodieke overzichten op;

verzamelt, beheert, bewerkt en presenteert statistisch materiaal;

voert diverse overige administratieve activiteiten uit, houdt werkdossiers bij;

stelt overzichten en managementinformatie op.
3.3. Financieel administratieve zaken

voert crediteuren- of debiteurenadministratie;

ondersteunt de krediet- en budgetbewaking;

legt periodieke verplichtingen en rechten in de termijnkalender vast;

assisteert bij het verzorgen van informatie aan de sectoren en het publiek;

voert kascontroles uit inclusief goederenbewegingen, waaronder rijbewijzen,
paspoorten e.d.;

legt product- en prestatiegegevens vast;

assisteert bij liquiditeitsbeheer.
3.4. Financiële deeladministraties

controleert aangeleverde financiële stukken (opdrachtbrieven, facturen, e.d.) op
volledigheid, juistheid en rechtmatigheid, codeert voor de verwerking in de
boekhouding en laat zorgen voor een tijdige betaling;

verwerkt en muteert financiële gegevens in het geautomatiseerde systeem;










registreert alle boekingsbescheiden of journaalposten naar kostenplaats en -soort
volgens het voorgeschreven coderingssysteem;
maakt- volgens de geldende voorschriften en procedures- voortellingen van te
verwerken betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het
crediteurenbestand en controleert deze op volledigheid en op overeenstemming met
betaaldocumenten zoals bankafschriften, brengt zonodig mutaties aan in het
bestand;
voert een debiteuren- en crediteurenadministratie en het vorderingenbeheer en
controleert of de subsystemen administraties aansluiten met de
grootboekadministratie;
controleert leges, consenten en inkomsten van afdeling of dienst;
stelt in overleg met het hoofd de maandverantwoording op;
zorgt voor een archivering van alle boekhoudkundige bescheiden;
doet op basis van praktijkervaringen voorstellen tot verbetering van de gehanteerde
systematiek.

3.5. Ondersteuning personeelszaken

voert personeelsbeheerswerkzaamheden uit zoals inhuur en administratieve
afhandeling van tijdelijk personeel, ondersteuning bij werving, selectie en
opleidingen, studiefaciliteiten, afhandeling buitenlandse dienstreizen;

verzorgt de administratieve afhandeling van personele regelingen en/of MDtrajecten, het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten;

beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatieomvang, openstaande vacatures, ziekteverzuim, e.d.);

verstrekt informatie over personele aangelegenheden aan medewerkers.
3.6. Planning en beheer werkzaamheden

boekt ingekomen stukken in, draagt zorg voor tijdige afdoening, signaleert
knelpunten en boeken afgehandelde stukken uit;

adviseert over toepassingsmogelijkheden van diverse officepakketten;

voert overleg met medewerkers over wensen en eisen inzake vormgeving van
diverse media en publicaties;

ontwerpt op aanwijzing concept presentaties, rapportages, databases, e.d.;

administreert, registreert, verwerkt mutaties in het geautomatiseerde systeem;

controleert mutaties, lijsten, journaalposten, nota’s e.d. op juistheid en volledigheid;

maakt incidenteel handmatig (financiële) berekeningen;

draagt zorg voor betaalbaarstelling, uitbetalingen, inhoudingen, terugstortingen en
afdrachten

levert administratieve en financiële gegevens, specificaties en overzichten aan en
maakt selecties uit het systeem en verstrekt informatie aan personeel en klanten;

draagt zorg voor beheer van gegevens en archivering van stukken.
3.7. Promotiewerkzaamheden

draagt zorg voor de productie en distributie van onder meer promotiemateriaal,
voorziet de media van informatie over evenementen en publiciteitsmateriaal;

draagt zorg voor promotieactiviteiten, bezoekt beurzen en verstrekt informatie;

levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van evenementen en het
operationeel houden van informatiecentra;

assisteert bij het monitoren van ontwikkelingen op het aandachtsgebied, stelt
overzichten op en houdt een klachtenregister bij.
3.8. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte





de administratief medewerker B neemt beslissingen bij het op basis van globale
aanwijzingen opstellen en afhandelen van correspondentie, bij het bewaken,
signaleren en rapporteren over de voortgang bij projecten en het doen van
voorstellen tot verbeteringen, bij het verrichten van financieel administratieve
werkzaamheden, bij het ondersteunen van personeelszaken, bij het adviseren over
toepassingsmogelijkheden van diverse officepakketten en bij het uitvoeren van
promotieactiviteiten;
werkafspraken en administratieve voorschriften vormen het kader;
de administratief medewerker B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van de (financieel) administratieve, de
managementondersteuning, de personeelsbeheerswerkzaamheden, de planning en
beheer werkzaamheden en/of de promotiewerkzaamheden.

5. Kennis en vaardigheden












praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden;
praktische kennis van personele aangelegenheden;
kennis van de werking van de telefooncentrale en de faxapparatuur en van de
geldende procedures en regels;
kennis van de interne (financieel) administratieve en procedurele
uitvoeringsvoorschriften;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de afdeling of
dienst en (in zoverre relevant) daarbuiten;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het
kunnen inschatten naar welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip
doorverbonden/verwezen dient te worden;
vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met
tekstverwerkingspakketten;
vaardigheid in het vormen van werkdossiers;
vaardigheid in het uitwerken van onvolledige concept-teksten;
vaardigheid in het verwerken van financiële gegevens.

6. Contacten





met medewerkers over de administratieve zaken om informatie uit te wisselen;
met medewerkers en derden over het maken van (agenda)afspraken om informatie
van algemene en procedurele aard uit te wisselen;
met in- en externe instanties en personen over binnen de organisatie in behandeling
zijnde onderwerpen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven en te vragen;
met derden om informatie te verstrekken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Beheerder Magazijn
Functiebeschrijving:
Technisch uitvoerend medewerker A
Salarisschaal:
6
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden op werktuigbouwkundig en/of
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties

bouwt systemen op, koppelt componenten en stelt installaties in bedrijf met
elektronische, mechanische, hydraulische en pneumatische componenten;

vervaardigt prints, behuizingen, frontplaten, e.d.;

test en verhelpt storingen in noodstroomaggregaten, (nood)verlichting, alarm- en
signaleringsapparatuur en andere installaties, zoals klimaatregeling;

controleert de juistheid van binnengekomen klachten van de gebruikers over
installaties en beoordeeld de noodzaak van de reparatie en van de benodigde
tijdsdruk in relatie tot de uitval van de installatie;

vermeldt storingen in het logboek van de technische dienst (datum, aard van de
storing, genomen maatregelen, e.d.);

doet voorstellen vanuit de praktijktijksituatie ter voorkoming of verbetering van
regelmatig terugkerende storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen;

regelt (opnieuw) in, stelt in en controleert de werking van naar aard en werking
gevarieerde installaties en apparatuur;

begeleidt, geeft aanwijzingen en houdt toezicht op monteurs en technici (van
leveranciers en onderhoudsfirma's) bij het installeren en het in bedrijf stellen van
elektrotechnische installaties en apparatuur en het opheffen van zich daarin
voordoende storingen;

verricht storingsdiensten.
3.2. Ontwerp en ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische
apparatuur en systemen

doet op eigen initiatief op op verzoek van gebruikers voorstellen omtrent
constructie, wijze van werken en materiaalkeuze en het opstellen van een technisch
programma van eisen;

tekent ontwerpen en maakt berekeningen voor nieuwe en te modificeren delen van
apparatuur en systemen;

vervaardigt componenten van nieuwe en modificeert bestaande apparatuur en
systeem(onderdelen) met gebruikmaking van geavanceerde
gereedschapstechnieken;

test de ontwerpen op functioneren;

lokaliseert geconstateerde defecten, spoort oorzaken op, brengt modificaties aan en
treedt hierover in overleg met de leveranciers;

instrueert gebruikers, stelt gebruikershandleidingen op houdt de systeem- en
installatiedocumentatie actueel.

3.3. Landmeetkundige terreinwerkzaamheden

verkent het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste meetpunten, verricht
lengte- en hoekmetingen en berekent vaste punten;

stelt aanmetingsschetsen op van de vaste punten;

bepaalt in het terrein welke punten moeten worden opgenomen in verband met
situatiemetingen en voert situatiemetingen met gebruikmaking van de orthogonale
methode en/of de methode van het meetlijnenverband;

voert secundaire en tertiaire waterpassingen uit ter bepaling en controle van
hoogtemerken;

voert oppervlaktewaterpassingen en peilingen uit ten behoeve van het maken van
hoogte- en dieptekaarten, alsmede voor het maken van lengte- en dwarsprofielen;

berekent en vereffent de doorgaande waterpassing en maakt de resumtiestaat;

voert nauwkeurigheidswaterpassingen uit ten behoeve van de periodieke controle
van kunstwerken;

zet de hoofdmaatvoering uit bij nieuwe werken, zet dwarsprofielen uit en geeft de
onteigenings-, aankoop, en concessiegrenzen aan;

voert overleg voor het verkrijgen van toestemming voor het betreden van
eigendommen/terreinen;

meet eigendomsgrenzen volgens kadastrale normen.
3.4. Operationeel leiding geven aan medewerkers
(in combinatie met een van bovenstaande werkzaamheden)

plant de werkzaamheden;

stelt het dienstrooster op;

houdt toezicht op de uitoefening van de werkzaamheden.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling / dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de technisch medewerker B neemt beslissingen bij het vanuit de praktijksituatie
doen van voorstellen ter voorkoming of verbetering van regelmatig terugkerende
storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen, wijze van werken en
materiaalkeuze en het opstellen van een technisch programma van eisen, en/of bij
het verkennen van het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste meetpunten,
het verrichten van metingen en het berekenen van vaste punten en/of bij het
operationeel leiding geven;
werkplanning, werkafspraken, (veiligheids)voorschriften en nauwkeurigheidsnormen
vormen het kader;
de technisch medewerker B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden op
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties, en/of van ontwerp en
ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische apparatuur en
systemen, en/of van landmeetkundige terreinwerkzaamheden en/of over het
operationeel leiding geven.

5. Kennis en vaardigheden









vaktechnische kennis van en inzicht in werking en toepassing van delen van
elektronische en fijnmechanische apparatuur en systemen;
kennis van de plaats van componenten in apparatuur/systemen;
inzicht in de werking en functionele relaties van installaties met geïntegreerde
(elektro)mechanische,
hydraulische en pneumatische componenten;
vaardigheid in het ontwerpen van nieuwe apparatuur en in het modificeren van
bestaande apparatuur/systemen;
vaardigheid in het maken van tekeningen en berekeningen en in het uitvoeren van
metingen;
vaardigheid in het testen van ontwerpen;
vaardigheid in het geven van instructie over de bediening van apparatuur en
systemen.

6. Contacten





met gebruikers van apparatuur over hun wensen ten aanzien van voorstellen,
ontwerpen en vervaardiging van delen van nieuwe apparatuur of het aanbrengen
van modificaties bij bestaande apparatuur om informatie uit te wisselen en om te
instrueren over de bediening;
met leveranciers van apparatuur/systemen over het aanbrengen van modificaties
om te zorgen dat de modificaties aan de door de leverancier van het apparaat
gestelde technische eisen voldoen en om advies in te winnen;
met collega-monteurs (van de technische dienst, leveranciers en/of
onderhoudsfirma's) om deze te begeleiden bij hun werkzaamheden.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Sectiehoofd Operations
Functiebeschrijving:
Sectiehoofd B
Salarisschaal:
11
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Leiding aan de sectie

draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, stelt prioriteiten,
verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de
werkzaamheden (doel-, resultaat- en clientgericht);

bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers
vakinhoudelijk;

voert het dagelijks personeelsmanagement;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk
accent op personele en financiële taken;

stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse planning en begroting op
en geeft prioriteiten aan, verstrekt periodieke rapportages aan het hoofd.
3.2. Coördinatie van (beleids)uitvoering en adviezen op een complex deel van het
beheer- of uitvoeringsterrein en invulling geven aan de beleidsvrije ruimte

levert substantiële bijdragen aan het opstellen van (meer)jaarlijkse beheer- en
uitvoeringsplannen;

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante ontwikkelingen in het
betreffende beheer- of uitvoeringsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor het uitvoeringsterrein van de sectie op de middellange termijn;

stelt projectvoorstellen en -plannen en adviezen op en adviseert over inhoudelijk
bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering,
signaleert aandachts- en knelpunten en geeft alternatieven en oplossingen aan,
rapporteert inhoudelijk aan het hoofd;

dient verzoekschriften in en voert eenvoudige procedures voor de rechtbank;

neemt deel aan beheer- of uitvoeringsprojecten;

neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over actuele vraagstukken.
4. Speelruimte





het sectiehoofd B neemt beslissingen bij het geven van leiding aan de sectie, het
coördineren van de uitvoering, het leveren van substantiële bijdragen aan het
opstellen van jaarlijkse beheer- en uitvoeringsdeelplannen en bij het opstellen van
projectvoorstellen en -plannen en adviezen;
specifiek geformuleerde beleidslijnen en het afdelings- of dienstplan vormen het
kader;
het sectiehoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het
leiding geven aan de sectie en de coördinatie van de (beleids)uitvoering op een
complex deel van het beheer- of uitvoeringsterrein, de bruikbaarheid van de
adviezen en het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte.

5. Kennis en vaardigheden






kennis van het beleids- of uitvoeringsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de
sectie functioneert;
relevante theoretische kennis van het vakgebied;
inzicht in de werkomgeving;
vaardigheid in het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen;
vaardigheid in het leiding geven en het adviseren.

6. Contacten



met medewerkers van de overheid over beheer- of uitvoeringsaspecten om de
standpunten van de sectie bekend te stellen en te verdedigen en ervoor zorg te
dragen dat de sectietaken worden uitgevoerd;
met aannemers en onderhoudsbedrijven over het uitbesteden van werkzaamheden
om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen en prijzen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Dieselmonteur
Functiebeschrijving:
Technisch medewerker B
Salarisschaal:
6
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden op werktuigbouwkundig en/of
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties

bouwt systemen op, koppelt componenten en stelt installaties in bedrijf met
elektronische, mechanische, hydraulische en pneumatische componenten;

vervaardigt prints, behuizingen, frontplaten, e.d.;

test en verhelpt storingen in noodstroomaggregaten, (nood)verlichting, alarm- en
signaleringsapparatuur en andere installaties, zoals klimaatregeling;

controleert de juistheid van binnengekomen klachten van de gebruikers over
installaties en beoordeeld de noodzaak van de reparatie en van de benodigde
tijdsdruk in relatie tot de uitval van de installatie;

vermeldt storingen in het logboek van de technische dienst (datum, aard van de
storing, genomen maatregelen, e.d.);

doet voorstellen vanuit de praktijktijksituatie ter voorkoming of verbetering van
regelmatig terugkerende storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen;

regelt (opnieuw) in, stelt in en controleert de werking van naar aard en werking
gevarieerde installaties en apparatuur;

begeleidt, geeft aanwijzingen en houdt toezicht op monteurs en technici (van
leveranciers en onderhoudsfirma's) bij het installeren en het in bedrijf stellen van
elektrotechnische installaties en apparatuur en het opheffen van zich daarin
voordoende storingen;

verricht storingsdiensten.
3.2. Ontwerp en ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische
apparatuur en systemen

doet op eigen initiatief op op verzoek van gebruikers voorstellen omtrent
constructie, wijze van werken en materiaalkeuze en het opstellen van een
technisch programma van eisen;

tekent ontwerpen en maakt berekeningen voor nieuwe en te modificeren delen
van apparatuur en systemen;

vervaardigt componenten van nieuwe en modificeert bestaande apparatuur en
systeem(onderdelen) met gebruikmaking van geavanceerde
gereedschapstechnieken;

test de ontwerpen op functioneren;

lokaliseert geconstateerde defecten, spoort oorzaken op, brengt modificaties aan
en treedt hierover in overleg met de leveranciers;

instrueert gebruikers, stelt gebruikershandleidingen op houdt de systeem- en
installatiedocumentatie actueel.

3.3. Landmeetkundige terreinwerkzaamheden

verkent het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste meetpunten, verricht
lengte- en hoekmetingen en berekent vaste punten;

stelt aanmetingsschetsen op van de vaste punten;

bepaalt in het terrein welke punten moeten worden opgenomen in verband met
situatiemetingen en voert situatiemetingen met gebruikmaking van de
orthogonale methode en/of de methode van het meetlijnenverband;

voert secundaire en tertiaire waterpassingen uit ter bepaling en controle van
hoogtemerken;

voert oppervlaktewaterpassingen en peilingen uit ten behoeve van het maken
van hoogte- en dieptekaarten, alsmede voor het maken van lengte- en
dwarsprofielen;

berekent en vereffent de doorgaande waterpassing en maakt de resumtiestaat;

voert nauwkeurigheidswaterpassingen uit ten behoeve van de periodieke controle
van kunstwerken;

zet de hoofdmaatvoering uit bij nieuwe werken, zet dwarsprofielen uit en geeft de
onteigenings-, aankoop, en concessiegrenzen aan;

voert overleg voor het verkrijgen van toestemming voor het betreden van
eigendommen/terreinen;

meet eigendomsgrenzen volgens kadastrale normen.
3.4. Operationeel leiding geven aan medewerkers
(in combinatie met een van bovenstaande werkzaamheden)

plant de werkzaamheden;

stelt het dienstrooster op;

houdt toezicht op de uitoefening van de werkzaamheden.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling / dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de technisch medewerker B neemt beslissingen bij het vanuit de praktijksituatie
doen van voorstellen ter voorkoming of verbetering van regelmatig terugkerende
storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen, wijze van werken en
materiaalkeuze en het opstellen van een technisch programma van eisen, en/of
bij het verkennen van het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste
meetpunten, het verrichten van metingen en het berekenen van vaste punten
en/of bij het operationeel leiding geven;
werkplanning, werkafspraken, (veiligheids)voorschriften en
nauwkeurigheidsnormen vormen het kader;
de technisch medewerker B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de kwaliteit van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden op
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties, en/of van ontwerp en
ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische apparatuur en
systemen, en/of van landmeetkundige terreinwerkzaamheden en/of over het
operationeel leiding geven.

5. Kennis en vaardigheden









vaktechnische kennis van en inzicht in werking en toepassing van delen van
elektronische en fijnmechanische apparatuur en systemen;
kennis van de plaats van componenten in apparatuur/systemen;
inzicht in de werking en functionele relaties van installaties met geïntegreerde
(elektro)mechanische,
hydraulische en pneumatische componenten;
vaardigheid in het ontwerpen van nieuwe apparatuur en in het modificeren van
bestaande apparatuur/systemen;
vaardigheid in het maken van tekeningen en berekeningen en in het uitvoeren
van metingen;
vaardigheid in het testen van ontwerpen;
vaardigheid in het geven van instructie over de bediening van apparatuur en
systemen.

6. Contacten





met gebruikers van apparatuur over hun wensen ten aanzien van voorstellen,
ontwerpen en vervaardiging van delen van nieuwe apparatuur of het aanbrengen
van modificaties bij bestaande apparatuur om informatie uit te wisselen en om te
instrueren over de bediening;
met leveranciers van apparatuur/systemen over het aanbrengen van modificaties
om te zorgen dat de modificaties aan de door de leverancier van het apparaat
gestelde technische eisen voldoen en om advies in te winnen;
met collega-monteurs (van de technische dienst, leveranciers en/of
onderhoudsfirma's) om deze te begeleiden bij hun werkzaamheden.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Ploegenleider
Functiebeschrijving:
Technisch medewerker B
Salarisschaal:
6
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden op werktuigbouwkundig en/of
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties

bouwt systemen op, koppelt componenten en stelt installaties in bedrijf met
elektronische, mechanische, hydraulische en pneumatische componenten;

vervaardigt prints, behuizingen, frontplaten, e.d.;

test en verhelpt storingen in noodstroomaggregaten, (nood)verlichting, alarm- en
signaleringsapparatuur en andere installaties, zoals klimaatregeling;

controleert de juistheid van binnengekomen klachten van de gebruikers over
installaties en beoordeeld de noodzaak van de reparatie en van de benodigde
tijdsdruk in relatie tot de uitval van de installatie;

vermeldt storingen in het logboek van de technische dienst (datum, aard van de
storing, genomen maatregelen, e.d.);

doet voorstellen vanuit de praktijktijksituatie ter voorkoming of verbetering van
regelmatig terugkerende storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen;

regelt (opnieuw) in, stelt in en controleert de werking van naar aard en werking
gevarieerde installaties en apparatuur;

begeleidt, geeft aanwijzingen en houdt toezicht op monteurs en technici (van
leveranciers en onderhoudsfirma's) bij het installeren en het in bedrijf stellen van
elektrotechnische installaties en apparatuur en het opheffen van zich daarin
voordoende storingen;

verricht storingsdiensten.
3.2. Ontwerp en ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische
apparatuur en systemen

doet op eigen initiatief op op verzoek van gebruikers voorstellen omtrent
constructie, wijze van werken en materiaalkeuze en het opstellen van een
technisch programma van eisen;

tekent ontwerpen en maakt berekeningen voor nieuwe en te modificeren delen
van apparatuur en systemen;

vervaardigt componenten van nieuwe en modificeert bestaande apparatuur en
systeem(onderdelen) met gebruikmaking van geavanceerde
gereedschapstechnieken;

test de ontwerpen op functioneren;

lokaliseert geconstateerde defecten, spoort oorzaken op, brengt modificaties aan
en treedt hierover in overleg met de leveranciers;

instrueert gebruikers, stelt gebruikershandleidingen op houdt de systeem- en
installatiedocumentatie actueel.

3.3. Landmeetkundige terreinwerkzaamheden

verkent het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste meetpunten, verricht
lengte- en hoekmetingen en berekent vaste punten;

stelt aanmetingsschetsen op van de vaste punten;

bepaalt in het terrein welke punten moeten worden opgenomen in verband met
situatiemetingen en voert situatiemetingen met gebruikmaking van de
orthogonale methode en/of de methode van het meetlijnenverband;

voert secundaire en tertiaire waterpassingen uit ter bepaling en controle van
hoogtemerken;

voert oppervlaktewaterpassingen en peilingen uit ten behoeve van het maken
van hoogte- en dieptekaarten, alsmede voor het maken van lengte- en
dwarsprofielen;

berekent en vereffent de doorgaande waterpassing en maakt de resumtiestaat;

voert nauwkeurigheidswaterpassingen uit ten behoeve van de periodieke controle
van kunstwerken;

zet de hoofdmaatvoering uit bij nieuwe werken, zet dwarsprofielen uit en geeft de
onteigenings-, aankoop, en concessiegrenzen aan;

voert overleg voor het verkrijgen van toestemming voor het betreden van
eigendommen/terreinen;

meet eigendomsgrenzen volgens kadastrale normen.
3.4. Operationeel leiding geven aan medewerkers
(in combinatie met een van bovenstaande werkzaamheden)

plant de werkzaamheden;

stelt het dienstrooster op;

houdt toezicht op de uitoefening van de werkzaamheden.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling / dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de technisch medewerker B neemt beslissingen bij het vanuit de praktijksituatie
doen van voorstellen ter voorkoming of verbetering van regelmatig terugkerende
storingen, inclusief het aangeven van verbeteringen, wijze van werken en
materiaalkeuze en het opstellen van een technisch programma van eisen, en/of
bij het verkennen van het op te nemen gebied ter bepaling van de vaste
meetpunten, het verrichten van metingen en het berekenen van vaste punten
en/of bij het operationeel leiding geven;
werkplanning, werkafspraken, (veiligheids)voorschriften en
nauwkeurigheidsnormen vormen het kader;
de technisch medewerker B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de kwaliteit van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden op
elektrotechnisch gebied aan verschillende installaties, en/of van ontwerp en
ontwikkeling van delen van elektronische en fijnmechanische apparatuur en
systemen, en/of van landmeetkundige terreinwerkzaamheden en/of over het
operationeel leiding geven.

5. Kennis en vaardigheden









vaktechnische kennis van en inzicht in werking en toepassing van delen van
elektronische en fijnmechanische apparatuur en systemen;
kennis van de plaats van componenten in apparatuur/systemen;
inzicht in de werking en functionele relaties van installaties met geïntegreerde
(elektro)mechanische,
hydraulische en pneumatische componenten;
vaardigheid in het ontwerpen van nieuwe apparatuur en in het modificeren van
bestaande apparatuur/systemen;
vaardigheid in het maken van tekeningen en berekeningen en in het uitvoeren
van metingen;
vaardigheid in het testen van ontwerpen;
vaardigheid in het geven van instructie over de bediening van apparatuur en
systemen.

6. Contacten





met gebruikers van apparatuur over hun wensen ten aanzien van voorstellen,
ontwerpen en vervaardiging van delen van nieuwe apparatuur of het aanbrengen
van modificaties bij bestaande apparatuur om informatie uit te wisselen en om te
instrueren over de bediening;
met leveranciers van apparatuur/systemen over het aanbrengen van modificaties
om te zorgen dat de modificaties aan de door de leverancier van het apparaat
gestelde technische eisen voldoen en om advies in te winnen;
met collega-monteurs (van de technische dienst, leveranciers en/of
onderhoudsfirma's) om deze te begeleiden bij hun werkzaamheden.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Onderhoudsmedewerker
Functiebeschrijving:
Technisch uitvoerend medewerker A
Salarisschaal:
4
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Onderhoud aan gebouwen, inventaris, voertuigen, recreatieve-en
groenvoorzieningen, verkeersborden, terreinen en infrastructuur

voert volgens voorschrift inspecties, reparaties en onderhoud uit;

houdt uitgevoerde activiteiten in een logboek bij;

verricht storingsdiensten, stelt na ontvangst van een klacht of storingsmelding, aard
en oorzaak van het probleem vast, doet voorstellen voor inschakeling van een
onderhouds- of herstelbedrijf bij gecompliceerde of omvangrijke storingen dan wel
herstelwerkzaamheden,;

verhelpt eenvoudige storingen en gebreken;

begeleidt en assisteert in- of externe technici bij het opheffen van storingen;

voert schilder-, las-, timmer- of elektotechnische werkzaamheden uit;

legt groenvoorzieningen aan;

produceert tekstborden voor omleidingen en andere verkeersmaatregelen;

vernieuwt en repareert afrasteringen en bestratingen;

plaatst verkeersvoorzieningen ((drang)hekken, verkeersborden plaatsen enz.;

onderhoudt materialen en gereedschappen.
3.2. Magazijnbeheer

draagt zorg voor doorzending van goederen die niet op voorraad worden gehouden,
verpakt en verzend deze;

verzorgt voorraadbeheer en geeft bestellingen door aan de inkoopadministratie;

verzendt de maandelijkse interne bestellijsten voor courante artikelen naar vaste
afnemers en verstrekt informatie over de juiste aanvraagprocedures.

controleert de geleverde goederen en/of materialen met de pakbon;

controleert op afwijkingen en beschadigingen;

plaatst de goederen en/of materialen in het magazijn;

uitgifte van goederen en/of materialen en signaleert tekorten;

verricht klein onderhoud.
3.3. Beheer van sportmateriaal en sportaccommodaties

draagt zorg voor het aanschaffen van sportmateriaal;

houdt sportmateriaal in bewaring;

onderhoudt sportmateriaal;

geeft sportmateriaal in bruikleen;

beheert sportaccommodaties en sportvelden;

draagt zorg voor orde en netheid in en om de accomodaties.

3.4. Portiers en beveiligingsdiensten

bewaakt en beveiligt volgens voorschrift personen en goederen in en om het
gebouw;

verleent bezoekers en personeel toegang tot het gebouw en weert ongewenste
bezoekers;

houdt toezicht op signalen van brandalarm, inbraakalarm en technische installaties;

opent (na een z.g. sluitronde) en sluit het gebouw en de parkeergarage;

schakelt het alarm en verlichting in- en uit;

treedt op bij toerbeurt als aanspreekpunt bij brand- en inbraakmelding en bij een
technische storing of anderszins (piketdienst);

verleent buiten kantooruren toegang tot het gebouw;

treedt in het voorkomende geval op als receptionist en bedient de telefoon;

wijst bezoekers de weg naar de betreffende medewerker, afdeling of dienst;

verleent op verzoek hulp aan politie, brandweer en ambulance.
3.5. Autovervoer VIPs en persoonsbeveiliging

voert als bestuurder van een (aangepast) motorvoertuig dienstritten uit (ook in
colonne) voor VIPs (zoals gezaghebber, kabinet, topfunctionarissen, bezoekers of
internationale delegaties) en neemt de protocollaire regels in acht;

zorgt voor een ordelijke gang van zaken rond en tijdens de rit en treft maatregelen bij
stagnaties en storingen;

vervoert in voorkomende gevallen op aanwijzing ook andere personen.

treft maatregelen bij bijzondere situaties tijdens de rit (ontwijkend rijden volgens
veiligheidsprocedures, zoeken van onverwachte alternatieve routes, onderhouden
telefooncontact met politie, e.d.);

vult afspraken in met de politie over de wijze van begeleiding;

treft zonodig persoonsbeveiligende maatregelen bij het in- en uitstappen;

bewaakt het voertuig met de daarin aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en
communicatiemiddelen.
3.6. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de technisch uitvoerend medewerker A neemt beslissingen bij het volgens
voorschrift uitvoeren van inspecties, reparaties en onderhoud, bij het verhelpen van
storingen en bij het verzorgen van het voorraadbeheer en het doorgeven van
bestellingen;
werkplanning, werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische
voorschriften, vormen het kader;
de technisch uitvoerend medewerker A legt verantwoording af aan de
leidinggevende voor wat betreft de voortgang en tijdigheid van de uitgevoerde
werkzaamheden.

5. Kennis en vaardigheden





vaktechnische kennis op het aandachtsgebied;
kennis van veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften,
alsmede apparatuurspecificaties;
vaardigheid in het uitvoeren van diverse routinematige onderhoudswerkzaamheden
aan gebouwen en inventaris en aan de groenvoorzieningen en terreinen;
vaardigheid in het omgaan met klachten en storingsmeldingen.

6. Contacten




met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over
gebreken aan gebouwen en inventaris om deze te verhelpen en met de gebruikers
van de terreinen om klachten te behandelen;
met in- en externe (onderhouds)technici over herstel van en onderhoud aan (delen
van) gebouwen, inventaris, e.d. om de situatie toe te lichten dan wel deze technici
te begeleiden;
met vaarweggebruikers en andere verkeersdeelnemers over de te nemen
maatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling (bijv. over wachttijden,
voorrang of wachtplaatsen) om informatie uit te wisselen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Medewerker
Functiebeschrijving:
Technisch uitvoerend medewerker C
Salarisschaal:
2
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Ondersteunende werkzaamheden

beheert de voor de verstrekking benodigde voorraden;

legt reserveringen van vergaderzalen e.d. vast;

maakt de vergaderruimten in het bestuurskantoor gereed (raadsvergaderingen,
huwelijksvoltrekkingen, kaderbesprekingen, presentaties en dergelijke);

draagt op verzoek zorg voor speciale voorzieningen (specifieke catering, de aanwezigheid van flip-over, audiovisuele hulpmiddelen en dergelijke), verleent
ondersteuning bij de voorbereiding van evenementen;

assisteert bij huwelijksvoltrekkingen en evenementen als eedafleggingen,
ambtsjubilea, recepties (nieuwjaar, koninginnedag, ontvangsten hoogwaardigheidsbekleders, e.d.) en internationale uitwisselingen.
3.2. Onderhoud en beheer van restauratieve ruimten en apparatuur

draagt zorg voor een optimale hygiëne in keuken en restaurant;

maakt na gebruik bestek, servies en overige keukenmaterialen en keukenapparatuur
schoon;

reinigt regelmatig conform de voorschriften de grotere keukenapparaten, zoals
koelkasten, afwasmachines en dergelijke;

controleert dagelijks de koffieautomaten, reinigt deze en vult deze bij.

geeft storingen van bijvoorbeeld koffieautomaten of koelkasten door.
3.3. Bereiding en verstrekking van voedsel en drank

zet koffie en thee en bereidt soepen, snacks en diverse lunchgerechten;

verstrekt binnen de daarvoor bestemde lunchtijden voedsel en drank aan
medewerkers en gasten;

verzorgt in veel gevallen zelf de lunches en bedient bij speciale gelegenheden aan
tafel;

verzorgt koffie, thee en eventueel extra consumptieve middelen voor vergaderingen,
recepties en andere bijeenkomsten;

verzamelt gebruikt serviesgoed en ruimt op;

bestelt de dagvoorraad, signaleert onjuistheden en onvoldoende kwaliteit van
leveringen en producten en houdt de voorraad bij.
3.4. Assistentie bij verhuizingen en magazijnbeheer

maakt de vergaderzalen klaar;

verricht hand en spandiensten in het kader van interne verhuizingen;

slaat meubilair op in daarvoor bestemde ruimten;

is behulpzaam bij het magazijnbeheer;

verplaatst op aanwijzing goederen.

3.5. Bodewerkzaamheden

bezorgt en haalt poststukken, spoedstukken, raadstukken, magazijnbestellingen,
kantoorartikelen, documenten, e.d. op bij diverse diensten, instanties en personen;

tekent de afleveringsbon af ter controle van de juistheid van de geleverde artikelen
en vult de voorraad aan met bestelde en afgeleverde goederen;

brengt en haalt in voorkomende gevallen personen;

verricht op aanwijzing eenvoudige repro werkzaamheden en licht administratieve
werkzaamheden;

verricht algemeen ondersteunende werkzaamheden en assisteert bij onder meer het
hijsen en strijken van de vlag.
3.6. Beheer en onderhoudswerkzaamheden

signaleert gebreken aan verharding, beplanting en wegmeubilair;

herstelt bestrating, wegverhardingen, bermen, straatmeubilair e.d;

graaft greppels en bedient hiertoe eenvoudige machines;

maait bermen of plantsoenen en verwijdert zwerfvuil;

assisteert vaklieden bij de uitvoering van de werkzaamheden;

plaatst pylonen en andere wegafzettingen;

helpt bij calamiteiten;

assisteert bij overige onderhoudswerkzaamheden.
3.7. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de technisch uitvoerend medewerker C neemt beslissingen bij het reinigen van
bureaus en tafels, en/of bij het na gebruik schoonmaken van bestek, servies en
overige keukenmaterialen, en/of bij het zetten van koffie en thee en het bereiden
van soepen, snacks en diverse lunchgerechten, en/of bij het verrichten van hand en
spandiensten in het kader van interne verhuizingen/magazijnbeheer en bode
werkzaamheden en bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden;
gedetailleerde werkafspraken en instructies en de veiligheidsvoorschriften vormen
het kader;
de technisch uitvoerend medewerker C legt verantwoording af aan de
leidinggevende voor wat betreft de voortgang, netheid en tijdigheid van de
werkzaamheden.

5. Kennis en vaardigheden




praktische kennis van de geldende procedures;
vaardigheid in het verzorgen van de lunches en het bedienen bij speciale
gelegenheden aan tafel;
vaardigheid in het bedienen van apparatuur en het hanteren van gereedschappen of
werktuigen.
6. Contacten



met medewerkers van andere organisatie-eenheden om gegevens te verstrekken of
te vragen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Sectiehoofd Projectcoördinatie
Functiebeschrijving:
Sectiehoofd B
Salarisschaal:
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Leiding aan de sectie

draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, stelt prioriteiten,
verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de
werkzaamheden (doel-, resultaat- en clientgericht);

bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers
vakinhoudelijk;

voert het dagelijks personeelsmanagement;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk
accent op personele en financiële taken;

stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse planning en begroting op
en geeft prioriteiten aan, verstrekt periodieke rapportages aan het hoofd.
3.2. Coördinatie van (beleids)uitvoering en adviezen op een complex deel van het
beheer- of uitvoeringsterrein en invulling geven aan de beleidsvrije ruimte

levert substantiële bijdragen aan het opstellen van (meer)jaarlijkse beheer- en
uitvoeringsplannen;

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante ontwikkelingen in het
betreffende beheer- of uitvoeringsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor het uitvoeringsterrein van de sectie op de middellange termijn;

stelt projectvoorstellen en -plannen en adviezen op en adviseert over inhoudelijk
bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering,
signaleert aandachts- en knelpunten en geeft alternatieven en oplossingen aan,
rapporteert inhoudelijk aan het hoofd;

dient verzoekschriften in en voert eenvoudige procedures voor de rechtbank;

neemt deel aan beheer- of uitvoeringsprojecten;

neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over actuele vraagstukken.
4. Speelruimte





het sectiehoofd B neemt beslissingen bij het geven van leiding aan de sectie, het
coördineren van de uitvoering, het leveren van substantiële bijdragen aan het
opstellen van jaarlijkse beheer- en uitvoeringsdeelplannen en bij het opstellen van
projectvoorstellen en -plannen en adviezen;
specifiek geformuleerde beleidslijnen en het afdelings- of dienstplan vormen het
kader;
het sectiehoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het
leiding geven aan de sectie en de coördinatie van de (beleids)uitvoering op een
complex deel van het beheer- of uitvoeringsterrein, de bruikbaarheid van de
adviezen en het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte.

5. Kennis en vaardigheden






kennis van het beleids- of uitvoeringsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de
sectie functioneert;
relevante theoretische kennis van het vakgebied;
inzicht in de werkomgeving;
vaardigheid in het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen;
vaardigheid in het leiding geven en het adviseren.

6. Contacten



met medewerkers van de overheid over beheer- of uitvoeringsaspecten om de
standpunten van de sectie bekend te stellen en te verdedigen en ervoor zorg te
dragen dat de sectietaken worden uitgevoerd;
met aannemers en onderhoudsbedrijven over het uitbesteden van werkzaamheden
om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen en prijzen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Project / Programmaleider
Functiebeschrijving:
Projectmanager D
Salarisschaal:
9
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Voorbereiding en -uitvoering van kleinschalige beheersmatige of
onderhoudsprojecten of -programma’s
















verzamelt en analyseert informatie om te komen tot een gedetailleerde uitwerking
van de plannen in bestekken;
stelt –op aanwijzing - een uitvoeringsplan, de projectplanning, -administratie en financiering op voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud van eenvoudige kunstwerken,
infrastructurele werken, (wegen, bermen, plantsoenen) e.d.;
laat (door derden laten) opstellen van ToR’s, bestekken (incl. kostprijsberekeningen)
en overeenkomsten voor jaarlijks onderhoud en revisie van bijv. kunstwerken,
infrastructurele werken, e.d.;
maakt schetsontwerpen, tekeningen en berekeningen en onderzoekt mogelijke
varianten en alternatieven;
formuleert opdrachten en overeenkomsten m.b.t. externe inspecties, onderzoeken
en onderhoud, beoordeelt offertes op prijs/kwaliteitverhouding en voert overleg
daarover;
houdt toezicht op door derden uit te voeren werken;
beoordeelt ingediende meer- en minderwerkposten en adviseert de opdrachtgever;
signaleert afwijkingen ten opzichte van het bestek en het en voert overleg met de
aannemer om de geconstateerde afwijkingen te laten herstellen;
controleert - aan de hand van dagrapporten van opzichters, het werkplan en eigen
waarneming- de voortgang en technische kwaliteit van de werken;
coördineert de inzet van de medewerkers en materieel en lost knelpunten in de
uitvoering op;
coördineert de voorlichting tijdens de projectuitvoering en handelt klachten en
vragen af;
bewaakt budget, organisatie tijdigheid, informatievoorziening, communicatie en
kwaliteit (GOTICK);
verricht de eindinspectie bij projectoplevering en draagt het project over aan de
opdrachtgever;
verzorgt de administratieve en financiële afronding;
informeert het management over voortgang en knelpunten.

3.2. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden

4. Speelruimte





de projectmanager D neemt beslissingen bij het maken van schetsontwerpen,
bestekken, tekeningen en berekeningen en het onderzoeken van mogelijke
varianten en alternatieven, bij het verrichten van diverse civieltechnische (en
landmeetkundige) berekeningen en bij het bewaken van de projectresultaten.
relevante wet- en regelgeving, het programma van eisen of het bestek,
veiligheidsprocedures en technische beleidslijnen vormen het kader;
de projectmanager D is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit van de besteksvoorbereiding en de resultaten van de uitvoering
van kleinschalige projecten.

5. Kennis en vaardigheden






kennis van het betreffende beleids- en uitvoeringsterrein en de daaraan
gerelateerde wet- en regelgeving;
inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het
beleidsgebied;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie;
vaardigheid in het maken van schetsontwerpen, tekeningen en berekeningen;
vaardigheid in het leiden van projecten en het adviseren.

6. Contacten


met interne en externe medewerkers van de diverse werkterreinen over de projectplanning en -uitvoering om af te stemmen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Sectiehoofd Contractmanagement
Functiebeschrijving:
Sectiehoofd B
Salarisschaal:
11
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Leiding aan de sectie

draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, stelt prioriteiten,
verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de
werkzaamheden (doel-, resultaat- en clientgericht);

bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers
vakinhoudelijk;

voert het dagelijks personeelsmanagement;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk
accent op personele en financiële taken;

stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse planning en begroting op
en geeft prioriteiten aan, verstrekt periodieke rapportages aan het hoofd.
3.2. Coördinatie van (beleids)uitvoering en adviezen op een complex deel van het
beheer- of uitvoeringsterrein en invulling geven aan de beleidsvrije ruimte

levert substantiële bijdragen aan het opstellen van (meer)jaarlijkse beheer- en
uitvoeringsplannen;

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante ontwikkelingen in het
betreffende beheer- of uitvoeringsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor het uitvoeringsterrein van de sectie op de middellange termijn;

stelt projectvoorstellen en -plannen en adviezen op en adviseert over inhoudelijk
bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering,
signaleert aandachts- en knelpunten en geeft alternatieven en oplossingen aan,
rapporteert inhoudelijk aan het hoofd;

dient verzoekschriften in en voert eenvoudige procedures voor de rechtbank;

neemt deel aan beheer- of uitvoeringsprojecten;

neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over actuele vraagstukken.
4. Speelruimte





het sectiehoofd B neemt beslissingen bij het geven van leiding aan de sectie, het
coördineren van de uitvoering, het leveren van substantiële bijdragen aan het
opstellen van jaarlijkse beheer- en uitvoeringsdeelplannen en bij het opstellen van
projectvoorstellen en -plannen en adviezen;
specifiek geformuleerde beleidslijnen en het afdelings- of dienstplan vormen het
kader;
het sectiehoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het
leiding geven aan de sectie en de coördinatie van de (beleids)uitvoering op een
complex deel van het beheer- of uitvoeringsterrein, de bruikbaarheid van de
adviezen en het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte.

5. Kennis en vaardigheden






kennis van het beleids- of uitvoeringsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de
sectie functioneert;
relevante theoretische kennis van het vakgebied;
inzicht in de werkomgeving;
vaardigheid in het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen;
vaardigheid in het leiding geven en het adviseren.

6. Contacten



met medewerkers van de overheid over beheer- of uitvoeringsaspecten om de
standpunten van de sectie bekend te stellen en te verdedigen en ervoor zorg te
dragen dat de sectietaken worden uitgevoerd;
met aannemers en onderhoudsbedrijven over het uitbesteden van werkzaamheden
om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen en prijzen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel: Min VROMI / Dienst Beheer
Functienaam:
Contractbeheerder
Functiebeschrijving:
Contractbeheerder
Salarisschaal:
8
2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Controle contracten, vergunningen en/of voorschriften

houdt toezicht en controleert (op de naleving van) contracten, vergunningen,
regelgeving en voorschriften op het aandachtsgebied;

voert overleg bij afwijkingen van de in de vergunning geregelde voorschriften;

legt de werkzaamheden stil in geval van strijdigheid met de gegeven voorschriften;

controleert de toegepaste materialen aan de hand van kwaliteitsverklaringen;

voert overleg uit en rapporteert aan de vergunninghouder .
3.2. Contractbeheersing

draagt zorg voor een actueel, volledig en toegankelijk overzicht van contracten;

draagt zorg voor het tijdig uitvoeren van contractuele verplichtingen van de
afdeling;

informeert tijdig aan contracthouders over verloop en wijzigingen in contracten;

rapport aan leidinggevende over de ontwikkelingen met betrekking tot contracten.
3.3. Adviseren

Toets en adviseert over de uitvoering van de contracten rekening houdend met het
beleid en de geldende wet- en regelgeving;

adviseert medewerkers over realisatie output en producten.
3.4.




Kwaliteitsverbetering
doet voorstellen tot wijziging bij het opstellen van contracten;
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe contracten;
geeft informatie over voorwaarden voor en aanpassingen in contracten.

3.5.






Opsporings- en/of handhavingswerkzaamheden
houdt toezicht op gebruik en staat van materiaal en machinerie;
doorzoekt illegaal gedeponeerd afval en traceert herkomst;
verricht in dit kader onderzoek, rapporteert hierover en neemt zo nodig actie;
pleegt overleg met de overtreder en adviseert over aanpassing of legalisering;
rapporteert overtredingen en maakt proces-verbaal op na overleg met het
afdelingshoofd;
beoordeelt klachten en treft maatregelen;
neemt deel aan speciale handhavingsacties;
draagt mede zorg voor uitvoering van wetten;
registreert gegevens, vervaardigt periodieke rapportages en genereert
overzichten;
houdt de administratie bij.







3.6. Informatieverstrekking




verstrekt informatie/ voorlichting aan bedrijven en instellingen over het
contractbeheer;
levert een bijdrage aan de totstandkoming van voorlichtingsmateriaal.

3.7. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.
4. Speelruimte




de contractbeheerder neemt beslissingen bij het toezicht houden op de naleving
van contracten, vergunningen en voorschriften, bij het zorgdragen voor de
uitvoering van de naleving van wetten en bij het opmaken van proces-verbaal;
contracten, relevante wet- en regelgeving en landelijke voorschriften en richtlijnen
vormen het kader;
de contractbeheerder is verantwoording schuldig aan het afdelingshoofd over de
effectiviteit van het toezicht op contracten, vergunningen en/of voorschriften, over
de kwaliteit en inhoud van de adviezen.

5. Kennis en vaardigheden








Praktisch-theoretische kennis op het vakgebied;
kennis van wet- en regelgeving, contracten, voorschriften en richtlijnen;
inzicht in technische en administratieve bedrijfsprocessen en de juridische
aspecten daarvan;
kennis van en vaardigheid in het opzetten en beheersen van een administratie;
vaardigheid in het controleren van contracten en het opsporen van overtredingen;
vaardigheid in het afhandelen van klachten en het geven van voorlichting;
vaardigheid in het voeren van overleg, het oplossen van knelpunten en het geven
van adviezen.

6. Contacten





met medewerkers van andere afdelingen over de te verlenen contracten of
vergunningen en de uitvoering daarvan om af te stemmen;
met klanten over de klachten om de oorzaken daarvan te achterhalen en de
gevolgen te beoordelen;
met jusititie, bedrijven en particulieren om naleving van de wet- en regelgeving te
bevorderen of af te dwingen;
met andere afdelingen over de afhandeling van klachten om informatie uit te
wisselen en de werkzaamheden af te stemmen.

Functieboek

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
Dienst Domeinbeheer
Ministry of Housing, Physical Planning,
Environment and Infrastructure
Land Registry

St. Maarten, 1 januari 2010
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SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Domeinbeheer
Diensthoofd
Diensthoofd B
13

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
Indien er sprake is van een omvangrijke dienst (100+) dan functieschaal + 1
Indien er sprake is van een zeer omvangrijke dienst (300+) dan functieschaal + 2
3. Resultaatgebieden
3.1. Management van een uitvoerende of toezichthoudende dienst met een
samenhangend werkterrein
sluit een service level agreement (SLA) af met de secretaris-generaal en draagt zorg
voor de uitvoering er van;
draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de dienst, een jaarverslag, het
aanleveren van periodieke verantwoordingen zoals aangegeven in het SLA en bewaakt
de uitputting van de dienstbudgetten;
draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);
bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;
initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;
draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden.
3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de
beleidsuitvoering en adviezen op het werkterrein van de dienst
volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de dienst op de middellange termijn;
vertaalt het departementaal beleid naar het eigen werkterrein;
stelt meerjaren uitvoeringsplannen, stelt beleidsnota’s, procedures,
projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan;
adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;
levert een bijdrage aan het op/bijstellen van organisatieverordeningen of -besluiten;
zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering op het gebied van
de dienst door relevante partijen;
toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen,
inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;
dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank;
zit uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;
neemt deel aan het departementale overleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over overkoepelende vraagstukken.

3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst
adviseert de politieke en ambtelijke top over in te nemen standpunten over
beleidsbeslissingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met het
werkterrein van de dienst.
adviseert over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het
werkterrein van de dienst.
3.4 Toezicht en handhaving
draagt zorg voor het op onafhankelijke wijze toezien op de naleving van wet- en
regelgeving en op het functioneren van kwaliteitssystemen en rapporteert daarover;
coördineert het uitvoeren van onderzoeken en het opsporen van risico’s of overtredingen
en intervenieert op preventieve en/of correctieve wijze;
stuurt de ontwikkeling van het vakgebied toezicht en handhaving op hoofdlijnen aan en
draagt zorg voor kwaliteitsborging;
adviseert over te nemen beleids- en uitvoeringsmaatregelen op het vakgebied.
4. Speelruimte
het diensthoofd B neemt beslissingen bij het managen van de dienst, bij het vertalen
van het departementale beleid naar de dienst, bij het opstellen van meerjaren
uitvoeringsplannen, beleidsnota’s of adviezen, bij het voeren van (complexe)
procedures voor de rechtbank, bij het houden van toezicht en bij het in- en extern
vertegenwoordigen van de dienst;
in algemene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten, het
departementaal beleid en het SLA vormen het kader;
het diensthoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van de dienst, de bruikbaarheid van
de adviezen, over het externe optreden namens het departement of de dienst en
over het realiseren van het SLA;
het diensthoofd B kan als toezichthouder onafhankelijk rapporteren conform de
hiervoor geldende regelgeving.
5. Kennis en vaardigheden
brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de
dienst;
kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het
functioneren van het bedrijfsleven;
vaardigheid in het managen en het adviseren;
vaardigheid in het richting geven aan project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
vaardigheid om adviezen en -standpunten uit te dragen en te verdedigen, onder
meer in (inter)nationaal verband.
6. Contacten
met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke
vertegenwoordigers over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en
maatregelen om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over
beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
met externe bedrijven of instanties over maatregelen in het kader van toezicht om
deze geïmplementeerd te krijgen
met externe uitvoerders om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen
en prijzen;
met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleids- en
uitvoeringsaspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de resultaten worden behaald.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Domeinbeheer
Secretaresse
Secretaresse C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Secretariële ondersteuning
boekt inkomende post in, beoordeelt deze op belang en urgentie en voegt op eigen
initiatief en naar eigen inzicht de voor de afhandeling benodigde bescheiden bij en
bewaakt de voortgang van de afdoening;
beheert de agenda en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken;
houdt ingekomen en uitgaande stukken bij;
behandelt inkomende telefoongesprekken en verbindt door of verwijst door naar andere
personen;
bereidt vergaderingen administratief/organisatorisch voor, archiveert de
vergaderstukken en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de
voortgangsbewaking van de daarin overeengekomen acties;
legt naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers voor de afdeling of dienst aan
en houdt deze bij;
verzorgt het voorraadbeheer en coördineert de bestellingen van de kantoorartikelen of
verbruiksmiddelen;
treft voorbereidingen voor dienstreizen;
verzorgt de correspondentie en concipieert brieven over algemene aangelegenheden;
controleert uitgaande correspondentie op taalfouten, lay-out en huisstijl.
3.2. Administratie en informatievoorziening
verricht diverse (financieel) administratieve werkzaamheden;
controleert aangeleverde financiële stukken en voert crediteuren- of
debiteurenadministratie;
doet voorstellen ter verbetering van de interne administratieve procedures;
ontvangt en introduceert bezoekers en vertrekt algemene informatie;
beheert het afdelings- of dienstbudget, coördineert de abonnementen en controleert
gegevens;
stelt informatieve dossiers samen en houdt deze bij;
verzamelt en verwerkt gegevens, stelt (financiële) overzichten op voor periodieke
(management)rapportages;
treedt op als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers over administratieve en
organisatorische zaken.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.

4. Speelruimte
de secretaresse C neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van
binnengekomen post en telefoongesprekken, bij het agendabeheer, bij de voorbereiding
en verslaglegging van vergaderingen, bij het aanleggen van werkdossiers en bij het
samenstellen van (management)overzichten;
interne administratieve procedures, voorschriften en werkafspraken vormen het kader;
de secretaresse C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de secretariële ondersteuning en van de administratie en informatievoorziening.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
theoretische en praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de
toepassing daarvan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en
bekendheid met de aard van de werkzaamheden;
vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen en in het vormen en
bijhouden van dossiers;
vaardigheid in het werken met diverse computerprogramma's;
klantvriendelijke en dienstverlenende instelling.
6. Contacten
met medewerkers en derden over de secretariële en administratieve afhandeling van
zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda)afspraken te maken;
met secretaresses van andere afdelingen/diensten om de agenda en de voortgang van
dossiers te bespreken en afspraken te maken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Domeinbeheer
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsontwikkeling op een specifiek beleidsterrein
inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het
betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het beleidsterrein;
verricht daartoe (literatuur) onderzoek en doet voorstellen voor aanpassing van het
beleid;
initieert en verricht (statistische) onderzoeken, stelt onderzoeksvoorstellen op en
begeleidt onderzoeken door derden;
ontwikkelt (reken)modellen en scenario’s, waarbij de gevolgen inzichtelijk worden
gemaakt;
neemt deel aan (voor)overleg met andere departementen, eilanden en
vertegenwoordigers van bedrijfsleven over de afstemming van beleidsvoornemens;
stelt beleids- en adviesnota's, rapporten, notities, verslagen, prognoses, plannen
van aanpak, projectvoorstellen, e.d. op;
beoordeelt inhoudelijk de beleidsvoorstellen van derden vanuit de eigen discipline;
adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied;
onderhoudt een contactennetwerk.
3.2. Beleidsimplementatie
ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en
geeft voorlichting;
adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens op het betreffende
beleidsterrein;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en
veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan;
stelt terms of references, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak,
e.d. op, beoordeelt offertes, stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende
contractbesprekingen en beheert contracten;
stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en
verordeningen op;
voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de
voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming;
evalueert knelpunten bij de beleidsuitvoering, toetst de effectiviteit van de
beleidsmaatregelen en stelt voorstellen tot aanpassing van het beleid op.
3.3. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden
adviseert over bestuurlijk-juridische aangelegenheden en vraagstukken;
stelt juridische expertise beschikbaar aan andere afdelingen en diensten voor wat
betreft juridische aspecten van beleidsadviezen.
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich
voordoen in de betreffende beleidsterreinen, adviseert daarover en schakelt bij
complexe vraagstukken anderen in;

stelt voorstellen op op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijv.
aansprakelijkheid-stellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van het beleid;
behandelt interne bezwarenprocedures en levert een bijdrage aan de behandeling
van beroepsprocedures, schadeclaims en voert daarover correspondentie met
derden;
stelt verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten
op;
adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en levert een bijdrage
aan het opstellen van wet- en regelgeving;
stelt nota's op voor andere dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld
overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over juridische
aangelegenheden.
3.4. Geeft leiding aan projecten
ontwikkelt het projectplan, geeft prioriteiten aan, stelt de projectplanning op en
draagt zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de onderlinge afstemming van deelprojecten en de inzet van de
projectmedewerkers;
lost knelpunten in de uitvoering op;
bewaakt kwaliteit, tijdigheid, budget, organisatie en informatievoorziening;
neemt deel aan projecten.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de beleidsmedewerker B neemt beslissingen bij het inventariseren en analyseren
van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein
en het beoordelen van het belang ervan voor het beleidsterrein en bij het opstellen
van (pré-)adviezen en nota’s, stelt terms of references, financieringsverzoeken,
bestekken, plannen van aanpak, structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen alsmede over de inbreng
in projecten en overlegsituaties;
wet- en regelgeving alsmede beleids- of structuurplannen vormen het kader;
de beleidsmedewerker B is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit en bruikbaarheid van het ontwikkelde beleid op het betreffende
beleidsterrein, over de bijdrage aan de implementatie van het betreffende beleid,
over bestuurlijk juridische aangelegenheden, de kwaliteit en bruikbaarheid van de
planvorming, het domeinbeheer en de projectdeelname.
5. Kennis en vaardigheden
brede kennis van het betreffende beleidsterrein van overheidszorg en van relevante
aanverwante beleidsterreinen;
specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en
staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de
daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
vaardigheid in het afstemmen en opstellen van beleids- en adviesnota's,
processtukken, wetswijzigingen, verzoeken, plannen, e.d.;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.

6. Contacten
met beleidsmedewerkers van andere organisatieonderdelen en andere eilanden over
de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten
te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te lossen en/of te komen
tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
met medewerkers of externe advocaten over complexe juridische vraagstukken om
hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met het bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen op het eiland en in de
regio over de ontwikkeling en afstemming van beleid en activiteiten om overleg te
plegen en adviezen te geven;
met lokale en regionale vertegenwoordigers om de uitvoering van het beleid af te
stemmen; met (inter)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen
en verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het overheidsstandpunt
toe te lichten en voorlichting te geven;
met vertegenwoordigers van overheden en instellingen, advocatuur, rechtelijke
colleges en Raad van State over juridische aangelegenheden om te komen tot
oplossingen voor juridische problematieken.

Het werk van de beleidsmedewerker B kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied
houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het kennisgebied;
levert een bijdrage aan onderzoeksplannen, verkennend onderzoek en fondsenverwerving;
stelt een onderzoeksopzet op met een probleemstelling, methodologie en doelgroepenanalyse
voor een deelgebied op basis van van te voren geformuleerde kwaliteitsnormen;
bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het onderzoek;
past vernieuwende methoden en technieken toe om de vakinhoudelijke vraagstelling op te
lossen;
verzamelt, ordent, analyseert en interpreteert de onderzoeksresultaten, integreert deze met
andere resultaten en bespreekt of verdergaand onderzoek noodzakelijk is;
stelt onderzoeksrapportages, verslagen of publicaties op, bij grotere projecten als medeauteur.
Statistisch onderzoek
verricht statistisch onderzoek binnen een of meer specifieke onderzoeksgebieden;
zet diverse vormen van statistisch onderzoek op (vraagstelling of hypothese, methode,
respondentenanalyse);
coördineert en begeleidt de uitvoering van onderzoeksprojecten inhoudelijke en
methodologisch;
analyseert de uitkomsten, zet deze mogelijk af tegen andere onderzoeken en overlegt met
andere onderzoekers;
genereert cijfermatige kennis en inzicht en stelt rapportages op;
doet voorstellen voor innovatie van onderzoeksmethoden;
publiceert artikelen en rapportages en houdt presentaties.
Planvorming
inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;
vertaalt het overheidsbeleid naar structuurplannen, ontwikkelingsplannen,
bestemmingsplannen, uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en past de inspraakprocedures
toe;
verricht onderzoeken en risico-inventarisaties en begeleidt onderzoeks- en adviesbureaus;
adviseert over planvorming en neemt deel aan interdisciplinaire teams die plannen
ontwikkelen;
levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;
laat haalbaarheidsstudies en kwantitatief onderzoek verrichten;
ontwikkelt een instrumentarium (subsidies, regelgeving), berekent leges en stelt
verordeningen op.
Domeinbeheer
behandelt en onderhandelt over (complexe) zaken op het gebied van aankoop, verkoop en
ingebruikgeving die zich kenmerken door diversiteit van belangen en/of partijen;
voert overleg met contractpartijen over een toekomstige bestemming danwel wijziging van de
bestemming van objecten;
draagt zorg voor het opmaken van de akte casu quo de stukken benodigd voor de eventuele
passering daarvan bij de notaris;
verricht gespecialiseerde zaken in het vastgoedbeheer.
stelt verkavelingsplannen op.
Oudheidkunde, musea, conservering
begeleidt enquêtes en wetenschappelijk onderzoek op cultureel antropologisch en
archeologisch gebied in samenwerking met nationale en internationale organisaties;
verzamelt en beschrijft de orale geschiedenis van St. Maarten middels manuscripten, oude
gebruiken, e.d.
registreert en (laat) gevonden en opgegraven artefacten van historische waarde opbergen;
conserveert museum-artefacten en restaureert antiquiteiten;
verzorgt de expositie van kunstwerken, het tentoonstellen van antiquiteiten en dergelijke;
verzorgt bijzondere culturele verzamelingen en openbare kunstmonumenten;
signaleert, registreert en laat archeologische monumenten beschermen;
signaleert en initieert activiteiten die het er naar toe doen leiden dat (historische) gebouwen en
objecten die tot de belangrijke fysieke resten uit het verleden behoren in stand blijven; verzorgt
het historisch archief op microfiche.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dient Domeinbeheer
Hoofdmedewerker Domeinbeheer
Beleidsmedewerker C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsadvisering op een deel van een beleidsterrein
verzamelt en analyseert gegevens over in- en externe ontwikkelingen op het
beleidsveld;
verricht gericht nader onderzoek inzake relevante ontwikkelingen en landelijke
regelgeving door middel van het bestuderen van gegevens met betrekking tot zowel
het eigen als aanpalende beleidsterreinen;
voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures e.d. op
gebruikersvriendelijkheid, efficiency, consistentie, (juridische) correctheid en op de
mate van acceptatie door de gebruikers;
verricht (statistische) onderzoeken en draagt bij aan het ontwikkelen van
(reken)modellen;
stelt beleidsadviezen, voorstellen tot bijstelling van het beleid, notities, rapportages
en nota's op;
draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak;
onderhoudt contacten met informanten en voert overleg met verschillende in- en
externe functionarissen die betrokken zijn bij het beleidsproces inzake de
aanlevering van informatie;
stelt toelichtingen op inzake beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving,
verzorgt mondeling toelichtingen;
adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied.
3.2. Bijdrage aan de beleidsimplementatie op het betreffende (deel)
beleidsterrein
levert een bijdrage aan de procedures voor de implementatie van het beleid
bewaakt de voortgang van de beleidsmatige werkzaamheden binnen de projecten,
van de verschillende (in- en externe) overleg- en besluitvormingscircuits, signaleert
dreigende knelpunten en verzorgt de algemene voortgangsinformatie terzake;
levert in overleg met het hoofd een bijdrage aan aanbestedings- en
gunningprocessen, stelt conceptcontracten op;
bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;
levert een bijdrage aan kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en
meerjarenraming.
3.3. Advisering over (eenvoudige) bestuurlijk-juridische aangelegenheden
adviseert - in overleg met het hoofd - aan de politieke en ambtelijke top of
organisatie-onderdelen bij bestuurlijk-juridische aangelegenheden;
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de (uitvoerings)problematiek
die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen van de overheid;
adviseert over juridische vraagstukken (zoals bezwaar en beroepszaken bij onder
meer vergunningverlening) en schakelt bij complexe vraagstukken anderen in;
levert een bijdrage aan voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein
(bijv. aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);

stelt (concept)besluiten, -vergunningen, -subsidietoekenningen en –verordeningen
op;
controleert op de naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen,
overeenkomsten, statuten en convenanten, verordeningen, e.d.;
levert een bijdrage aan voorstellen tot wetswijzigingen en jurisprudentie;
draagt bij aan informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of
jurisprudentie.
3.4. Neemt deel aan projecten
neemt deel aan (grotere) beleidsprojecten, brengt de eigen discipline in en zorgt
daarbij voor afstemming.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
de Beleidsmedewerker C neemt beslissingen bij het opstellen van notities, adviezen,
rapportages en beleidsnota's, bij het opstellen van (concept)besluiten, vergunningen, -subsidietoekenningen en verordeningen en bij het controleren op de
naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen, verordeningen, bij het
verrichten van financiële toetsen en bij het deelnemen aan projecten;
wet- en (financiële) regelgeving, beleidsplannen, landsbesluiten, vergunningen, e.d.
vormen het kader;
de Beleidsmedewerker C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de
kwaliteit van de onderzoeken, beleidsadviezen, rapporten, beoordelingen, e.d., over
de bijdrage aan de implementatie en over de beheersmatige ondersteuning van
beleid en projecten.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van het betreffende beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en
regelgeving;
inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen op het vakgebied;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie;
vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van
beleidsadviezen, notities, rapporten, e.d.;
vaardigheid in het toetsen van regelingen en procedures en het vertalen van
bevindingen naar aanpassingsvoorstellen;
vaardigheid in het beoordelen van (bouw)plannen/aanvragen.

6. Contacten
met (beleids)medewerkers binnen en buiten de organisatie over ontwikkelingen op
het eigen beleidsterrein en over de voortgang van beleidsprocessen om standpunten
toe te lichten, informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
met medewerkers of externe advocaten over (complexe) juridische vraagstukken
om hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel
wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te
verstrekken.

Het werk van de beleidsmedewerker C kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Advisering complexe toelatingsaanvragen (IND)
neemt complexe toelatingsaanvragen of verblijfsvergunningen in ontvangst en analyseert deze
op rechtmatigheid en relevante achtergronden en geeft mogelijke risicofactoren aan;
adviseert over het wel of niet toelaten / verlenen van vergunningen;
behandelt zelfstandig bezwaar en beroepsprocedures en vertegenwoordigd de dienst in deze;
levert een bijdrage aan het verbeteren van de procedures en regelgeving op het
aandachtsgebied en stelt concepten op.
Financieel beheer
verricht financieel administratieve werkzaamheden en houdt de begrotingsuitputting van de
beleids(uit)voering en actieplannen bij;
verricht financieel administratief onderzoek, stelt financiële analyses en overzichten op, maakt
statistische berekeningen en signaleert knelpunten;
adviseert over de regels op grond waarvan toelagen of subsidies worden verstrekt;
draagt zorg voor systematische informatievoorziening en voorlichting inzake de
bekostigingsregelingen en –procedures;
verricht financiële toetsing en eindcontrole van budget, regelingen, e.d.;
initieert en bewaakt o.a. inningprocedures;
controleert financiële aspecten van de taakuitvoering en adviseert op het gebied van alle
financiële zaken (w.o. financiële consequenties en financieringsmogelijkheden van
beleidsvoornemens) ten behoeve van het hoofd.
Bijdrage aan de planvorming en bouwplanbeoordeling
inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;
levert een bijdrage aan structuurplannen, ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen,
uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en aan het toepassen van de inspraakprocedures;
verricht minder complexe onderzoeken en risico-inventarisaties;
levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;
neemt deel aan haalbaarheidsstudies en verricht kwantitatief onderzoek;
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een instrumentarium (subsidies, regelgeving.
leges);
beoordeelt bouwplanaanvragen op ontvankelijkheid en voert de technische en juridische
beoordeling uit;
stelt bouwleges vast en verleent vergunningen;
behandelt bezwaarschriften en klachten.
Programmacoördinatie culturele instellingen
coördineert en voert programma’s uit op het gebied van vorming en maatschappelijke
ontplooiing;
coördineert en voert programma’s uit op het op het gebied van opvang en buurt(huis)werk;
coördineert de uitvoering van culturele uitwisselingen en programma’s op het gebied van
culturele vorming en ontwikkeling;
onderhoudt contacten met klanten die een beroep doen op diensten van de sectie;
rapporteert aan het sectiehoofd voor wat betreft ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de
programma’s van de sectie.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Domeinbeheer
Administratief medewerker
Administratief medewerker B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.2. Administratieve ondersteuning
houdt de agenda bij en maakt afspraken;
bereidt interne vergaderingen voor, notuleert, werkt de notulen uit en bewaakt
nakoming van gemaakte afspraken;
ondersteunt bij projecten, verzamelt, ordent en verzendt vergaderstukken en vormt
specifieke project- en werkdossiers;
voert gegevens in en houdt specifieke gegevensbestanden bij;
stelt op basis van globale aanwijzingen correspondentie op en handelt deze af;
behandelt binnenkomende telefoongesprekken en verstrekt informatie van algemene
en procedurele aard.
3.2. Management ondersteuning
handelt de post af en bewaakt de voortgang van de beantwoording;
verleent assistentie bij het beheren van de budgetten en verzamelt levert gegevens
aan voor opname in overzichten en rapportages;
houdt afdelings-, dienst- en/of projectplanning bij, verzamelt relevante gegevens en
maakt totaaloverzichten;
coördineert cursussen en bijeenkomsten, inventariseert en bestelt materiaal en
fungeert als contactpersoon hieromtrent;
bewaakt en rapporteert de voortgang van de werkzaamheden onder meer bij
projecten en het doen van voorstellen tot aanpassingen;
verzamelt en verwerkt gegevens in/uit de diverse administratieve systemen en stelt
periodieke overzichten op;
verzamelt, beheert, bewerkt en presenteert statistisch materiaal;
voert diverse overige administratieve activiteiten uit, houdt werkdossiers bij;
stelt overzichten en managementinformatie op.
3.3. Financieel administratieve zaken
voert crediteuren- of debiteurenadministratie;
ondersteunt de krediet- en budgetbewaking;
legt periodieke verplichtingen en rechten in de termijnkalender vast;
assisteert bij het verzorgen van informatie aan de sectoren en het publiek;
voert kascontroles uit inclusief goederenbewegingen, waaronder rijbewijzen,
paspoorten e.d.;
legt product- en prestatiegegevens vast;
assisteert bij liquiditeitsbeheer.
3.4. Financiële deeladministraties
controleert aangeleverde financiële stukken (opdrachtbrieven, facturen, e.d.) op
volledigheid, juistheid en rechtmatigheid, codeert voor de verwerking in de
boekhouding en laat zorgen voor een tijdige betaling;
verwerkt en muteert financiële gegevens in het geautomatiseerde systeem;

registreert alle boekingsbescheiden of journaalposten naar kostenplaats en -soort
volgens het voorgeschreven coderingssysteem;
maakt- volgens de geldende voorschriften en procedures- voortellingen van te
verwerken betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het
crediteurenbestand en controleert deze op volledigheid en op overeenstemming met
betaaldocumenten zoals bankafschriften, brengt zonodig mutaties aan in het
bestand;
voert een debiteuren- en crediteurenadministratie en het vorderingenbeheer en
controleert of de subsystemen administraties aansluiten met de
grootboekadministratie;
controleert leges, consenten en inkomsten van afdeling of dienst;
stelt in overleg met het hoofd de maandverantwoording op;
zorgt voor een archivering van alle boekhoudkundige bescheiden;
doet op basis van praktijkervaringen voorstellen tot verbetering van de gehanteerde
systematiek.
3.5. Ondersteuning personeelszaken
voert personeelsbeheerswerkzaamheden uit zoals inhuur en administratieve
afhandeling van tijdelijk personeel, ondersteuning bij werving, selectie en
opleidingen, studiefaciliteiten, afhandeling buitenlandse dienstreizen;
verzorgt de administratieve afhandeling van personele regelingen en/of MDtrajecten, het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten;
beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatieomvang, openstaande vacatures, ziekteverzuim, e.d.);
verstrekt informatie over personele aangelegenheden aan medewerkers.
3.6. Planning en beheer werkzaamheden
boekt ingekomen stukken in, draagt zorg voor tijdige afdoening, signaleert
knelpunten en boeken afgehandelde stukken uit;
adviseert over toepassingsmogelijkheden van diverse officepakketten;
voert overleg met medewerkers over wensen en eisen inzake vormgeving van
diverse media en publicaties;
ontwerpt op aanwijzing concept presentaties, rapportages, databases, e.d.;
administreert, registreert, verwerkt mutaties in het geautomatiseerde systeem;
controleert mutaties, lijsten, journaalposten, nota’s e.d. op juistheid en volledigheid;
maakt incidenteel handmatig (financiële) berekeningen;
draagt zorg voor betaalbaarstelling, uitbetalingen, inhoudingen, terugstortingen en
afdrachten
levert administratieve en financiële gegevens, specificaties en overzichten aan en
maakt selecties uit het systeem en verstrekt informatie aan personeel en klanten;
draagt zorg voor beheer van gegevens en archivering van stukken.
3.7. Promotiewerkzaamheden
draagt zorg voor de productie en distributie van onder meer promotiemateriaal,
voorziet de media van informatie over evenementen en publiciteitsmateriaal;
draagt zorg voor promotieactiviteiten, bezoekt beurzen en verstrekt informatie;
levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van evenementen en het
operationeel houden van informatiecentra;
assisteert bij het monitoren van ontwikkelingen op het aandachtsgebied, stelt
overzichten op en houdt een klachtenregister bij.
3.8. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte
de administratief medewerker B neemt beslissingen bij het op basis van globale
aanwijzingen opstellen en afhandelen van correspondentie, bij het bewaken,
signaleren en rapporteren over de voortgang bij projecten en het doen van
voorstellen tot verbeteringen, bij het verrichten van financieel administratieve
werkzaamheden, bij het ondersteunen van personeelszaken, bij het adviseren over
toepassingsmogelijkheden van diverse officepakketten en bij het uitvoeren van
promotieactiviteiten;
werkafspraken en administratieve voorschriften vormen het kader;
de administratief medewerker B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van de (financieel) administratieve, de
managementondersteuning, de personeelsbeheerswerkzaamheden, de planning en
beheer werkzaamheden en/of de promotiewerkzaamheden.
5. Kennis en vaardigheden
praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden;
praktische kennis van personele aangelegenheden;
kennis van de werking van de telefooncentrale en de faxapparatuur en van de
geldende procedures en regels;
kennis van de interne (financieel) administratieve en procedurele
uitvoeringsvoorschriften;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de afdeling of
dienst en (in zoverre relevant) daarbuiten;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het
kunnen inschatten naar welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip
doorverbonden/verwezen dient te worden;
vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met
tekstverwerkingspakketten;
vaardigheid in het vormen van werkdossiers;
vaardigheid in het uitwerken van onvolledige concept-teksten;
vaardigheid in het verwerken van financiële gegevens.
6. Contacten
met medewerkers over de administratieve zaken om informatie uit te wisselen; met
medewerkers en derden over het maken van (agenda)afspraken om informatie van
algemene en procedurele aard uit te wisselen;
met in- en externe instanties en personen over binnen de organisatie in behandeling
zijnde onderwerpen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven en te vragen;
met derden om informatie te verstrekken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Domeinbeheer
Administratief medewerker
Administratief medewerker C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Administratieve ondersteuning op juridisch, technisch, gezondheids dan
wel financieel gebied
verzamelt algemene/feitelijke informatie voor het management en medewerkers;
voert een administratie van specifieke gegevensbestanden en verstrekt daar
informatie uit;
legt gegevens vast in (geautomatiseerde) systemen, houdt deze bij, bewaakt de
voortgang van de informatievoorziening en stelt overzichten op;
controleert, beoordeelt en draagt zorg voor betaalbaarstelling van declaraties;
verstrekt standaard informatie over werkzaamheden;
draagt zorg voor het documentbeheer en houdt werkdossiers bij;
archiveert documenten of data en beheert het archief van het organisatieonderdeel;
levert een administratieve bijdrage aan bijvoorbeeld onderzoeken,
preventieprogramma’s, of controles;
registreert uitslagen van onderzoeken en ordent of rubriceert deze op aanwijzing;
behandelt aanvragen voor diverse facilitaire goederen en diensten (bijv.
vergaderruimtes en -materialen, abonnementen, dienstauto’s en overige
vervoermiddelen);
beheert de voorraad kantoorbenodigdheden en verstrekt de artikelen op aanvraag.
3.2. Secretariële ondersteuning
verdeelt de interne post en bewaakt voortgang van de beantwoording;
houdt de agenda bij en maakt afspraken, houdt rekening met prioriteiten, planning,
bereikbaarheid, frequentie en noodzaak;
bereidt voor en notuleert bij interne vergaderingen, werkt notulen uit en bewaakt
nakoming van gemaakte afspraken;
stelt eenvoudige correspondentie op, op basis van aanwijzingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
ondersteunt bij projectactiviteiten, verzamelt, ordent en verzendt vergaderstukken
en vormt in overleg met de verantwoordelijke medewerker specifieke werk- en
projectdossiers;
behandelt binnenkomende telefoongesprekken, verstrekt globale informatie van
algemene en procedurele aard, bedient de fax en houdt toezicht op het gebruik van
het kopieerapparaat.
3.3. Financieel administratieve zaken
verzorgt de dagboekadministratie (kas/bank/giro);
administreert de voorschotkassen en rekeningcourant-verhoudingen;
specificeert en lettert tussenrekeningen af;
verwerkt data in het financieel systeem;
assisteert bij het vastleggen van product- en prestatiegegevens.

3.4. Bijdrage beheer dynamische archieven
registreert, klasseert en codeert inkomende documenten of bestanden;
brengt verwijzingen aan op documenten (in papieren en/of digitale versie) voor het
kunnen relateren van inkomende documenten aan voorgaande stukken (retroacta);
stelt dossiers samen van bij elkaar horende documenten op basis van aangebrachte
verwijzingen;
digitaliseert zomogelijk inkomende papieren documenten;
begeleidt gebruikers bij het vinden van documentaire informatie in archieven en
geautomatiseerde bestanden;
verzorgt het uitlenen, registreren en terugontvangen/rappelleren van documenten;
achterhaalt op verzoek mogelijk bestaande, maar niet in het archief beschikbare
documenten;
wijst gebruikers en medewerkers op de ontvangst van voor hen (mogelijk)
relevante documenten/informatie;
levert een bijdrage aan het overbrengen van documenten van dynamisch naar
vormen van semi-statische archivering.
3.5. Bijdrage beheer (semi-)statische archieven
verstrekt informatie aan overheids medewerkers en externe gebruikers
(publieksdienstverlening);
begeleidt gebruikers bij het vinden van documentaire informatie en
geautomatiseerde bestanden;
selecteert op aanwijzing het voor vernietiging in aanmerking komend
archiefmateriaal en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de
vernietiging;
signaleert het bijzondere karakter van te vernietigen bescheiden uit (cultuur)historisch belang en/of uit curiositeitsoogpunt en het overleggen met betrokken
eenheden/diensten hoe met deze documenten om te gaan;
levert een bijdrage aan het reviseren, herklasseren van archiefdelen.
3.6. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte
de administratief medewerker C neemt beslissingen bij het bijhouden van diverse
administraties en van specifieke gegevensbestanden, het behandelen van
aanvragen voor diverse facilitaire goederen en diensten en/of bij het ondersteunen
bij projecten, zoals het verzamelen, ordenen en verzenden van vergaderstukken en
het in overleg met de, voor het projectsecretariaat verantwoordelijke,
(beleids)medewerker vormen van specifieke projectdossiers en bij de
archiefwerkzaamheden;
werkafspraken en administratieve voorschriften vormen het kader;
de administratief medewerker C legt verantwoording af aan de leidinggevende voor
wat betreft de voortgang en de juiste en tijdige uitvoering van de administratieve
en/of secretariële ondersteuning.

5. Kennis en vaardigheden
praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden; kennis
van de werking van de telefooncentrale en de faxapparatuur en van de
geldende procedures en regels;
kennis van de interne (financieel) administratieve en procedurele
uitvoeringsvoorschriften;
kennis van het classificeren en coderen van archiefmateriaal en van relevante delen
van de archiefwet;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de afdeling of
dienst en (in zoverre relevant) daarbuiten;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het
kunnen inschatten naar welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip
doorverbonden/verwezen dient te worden;
vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met
tekstverwerkingspakketten;
vaardigheid in het vormen van werkdossiers;
vaardigheid in het uitwerken van onvolledige concept-teksten;
vaardigheid in het verwerken van financiële gegevens.
6. Contacten
met medewerkers over de secretariële en administratieve zaken om informatie uit
te wisselen;
met medewerkers en derden over het maken van (agenda)afspraken om informatie
van algemene en procedurele aard uit te wisselen;
met in- en externe instanties en personen over binnen de organisatie in
behandeling zijnde onderwerpen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven
en te vragen.
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SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Inspectie
Diensthoofd
Diensthoofd C
12

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
Indien er sprake is van een omvangrijke dienst (100+) dan functieschaal + 1
Indien er sprake is van een zeer omvangrijke dienst (300+) dan functieschaal + 2
3. Resultaatgebieden
3.1. . Management van een uitvoerende dienst met een homogeen of
afgebakend werkterrein

sluit een service level agreement (SLA) af met de secretaris-generaal en draagt zorg
voor de uitvoering er van;

draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de dienst, een jaarverslag, het
aanleveren van periodieke verantwoordingen zoals aangegeven in het SLA en bewaakt
de uitputting van de dienstbudgetten;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);

verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);

bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;

draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden.
3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de
beleidsuitvoering en adviezen op het werkterrein van de dienst

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de dienst op de middellange termijn;

vertaalt het departementaal beleid naar het eigen werkterrein;

stelt uitvoeringsplannen, stelt beleidsnota’s, procedures, projectvoorstellen en plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de
implementatie daarvan;

adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

levert een bijdrage aan het op/bijstellen van organisatieverordeningen of -besluiten;

zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering op het gebied van
de dienst door relevante partijen;

toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen,
inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;

dient verzoekschriften in en voert procedures voor de rechtbank;

zit uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;

neemt deel aan het departementale overleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over overkoepelende vraagstukken.

3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst

adviseert de politieke en ambtelijke top over in te nemen standpunten over
beleidsbeslissingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met het
werkterrein van de dienst.

adviseert over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het
werkterrein van de dienst.
4. Speelruimte





het diensthoofd C neemt beslissingen bij het managen van de dienst, bij het vertalen
van het departementale beleid naar de dienst, bij het opstellen van meerjaren
uitvoeringsplannen, beleidsnota’s of adviezen, bij het voeren van (complexe)
procedures voor de rechtbank en bij het in- en extern vertegenwoordigen van de
dienst;
het departementaal beleid, het SLA en de vastgestelde begroting vormen het kader;
het diensthoofd C legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van de dienst, de bruikbaarheid van
de adviezen, over het externe optreden namens het departement of de dienst en
over het realiseren van het SLA.

5. Kennis en vaardigheden






brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de
dienst;
kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het
functioneren van het bedrijfsleven;
vaardigheid in het managen en het adviseren;
vaardigheid in het richting geven aan project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
vaardigheid om beleidsadviezen en -standpunten uit te dragen in
(inter)nationaal verband.

6. Contacten





met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke
vertegenwoordigers over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken en knelpunten
om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over
beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
met externe uitvoerders om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen
en prijzen;
met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleids- en
uitvoeringsaspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de resultaten worden behaald.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Inspectie
Technisch Administrateur
Administratief technisch medewerker inspectie
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Administratief technische ondersteuning

stelt interne technische brieven en adviezen op over o.a. overtredingen, bedrijfsveiligheid,
illegale bouwwerken, bouwwerken die niet voldoen aan de vergunningen, illegaal gebruik
van domeingronden, overtredingen van de regelingen betreffende hinder-, afvalstoffen-, en
lozingsvergunningen en overlegt over de te nemen maatregelen;

bereidt administratief bestuursdwang voor;

draagt zorg voor de administratieve verwerking van inspecties;

handelt klachten af;

levert een bijdrage aan het opstellen van richtlijnen en procedures voor behandeling door
het daartoe bevoegd gezag;

bereid planmatig inspecties voor en actualiseert deze.
3.2. . Managementondersteuning

bewaakt namens het hoofd de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken,
verplichtingen en genomen besluiten;

stelt financiële of management overzichten op (w.o. statusrapporten,
voortgangsrapportages) en verstrekt informatie, vraagt informatie etc.;

levert in overleg met het hoofd een bijdrage aan het opstellen van de begroting;

fungeert als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en externe
instanties en personen over administratief-organisatorische of technische aangelegenheden
binnen de afdeling of dienst en over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling
zijnde onderwerpen;

signaleert knelpunten in de afhandeling van zaken en lost deze zelfstandig op.
3.3. Secretariële ondersteuning

verwerkt de stukkenstroom via het postregistratiesysteem en zorgt voor de bewaking van
de voortgang;

schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief en
naar eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhandeling;

schrijft brieven aan de hand van globale aanwijzingen van het hoofd;

bewaakt de agenda van het hoofd, deelt deze in en attendeert het hoofd op afspraken;

vervult een bufferfunctie tussen het hoofd en interne medewerkers respectievelijke externe
instanties;

zet het vertrouwelijke werkarchief van het hoofd op en houdt deze bij, completeert de
dossiers e.d.;

verzorgt de projectdocumentatie.

3.4. Dagelijkse coördinatie

coördineert administratief de dagelijkse werkzaamheden van de inspecteurs binnen de
afdeling of dienst;

controleert de naleving van (veiligheids)procedures door het personeel;

rapporteert aan het hoofd.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de Technisch administratief medewerker inspectie neemt beslissingen bij het bewaken van
de voortgang, bij het uitvoeren van financieel-administratieve opdrachten, bij het
beantwoorden van inhoudelijke vragen, bij het inschatten van correspondentie op urgentie,
bij het opstellen van technische brieven en adviezen, bij de administratieve coördinatie van
dagelijkse werkzaamheden van medewerkers;
werkafspraken, planningen en administratieve voorschriften vormen het kader;
de Technisch administratief medewerker inspectie is verantwoording schuldig aan de
leidinggevende voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van de administratief technische
ondersteuning, management- en secretariële ondersteuning en over de dagelijkse
coördinatie.

5. Kennis en vaardigheden










kennis van managementondersteunende werkwijzen;
kennis van archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van techniek;
kennis van de interne administratieve procedures, regelgevingen, taakstelling, structuur en
werkwijze van de organisatie;
kennis van relevante juridische procedures;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen, de aard van de onderlinge
relaties en de onderlinge omgangsvormen en van de organisatorische en functionele
verhoudingen van het veld waarbinnen de organisatie opereert;
vaardigheid in het vormen en bijhouden van het archief, en in het maken van
voortgangsrapportages, overzichten, verslagen, nota's;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
vaardigheid in organisatie- en coördinatietaken.

6. Contacten




met derden als eerste contactpersoon over de secretariële en administratieve afhandeling
van zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda-)afspraken te maken, waarbij zorgvuldig dient te worden
omgegaan met naar hun aard gevoelige onderwerpen;
met in- en externe instanties en personen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven
op en te vragen naar in behandeling zijnde technische onderwerpen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Inspectie
Hoofdinspecteur
Inspecteur B
10

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. . Integraal toezicht in complexe situaties

houdt toezicht bij bedrijven, instanties of organisaties op naleving van integrale wet- en
regelgeving, vergunningen, bepalingen, voorwaarden of voorschriften;

beoordeelt bedrijfsplannen, rapportages en jaarverslagen;

onderzoekt klachten, meldingen en incidenten over en bij bedrijven;

voert onderzoek uit (bij bedrijven) naar de naleving van de wet- en regelgeving;

leidt handhavingprojecten met andere handhavende instanties;

laat bestuurlijke sanctiebeschikkingen opstellen en rapporteert naar aanleiding van
genoemde incidenten en het naleefgedrag;

bespreekt onderzoeksresultaten en adviseert over aanpassingen en op te leggen
maatregelen;

doet aangifte bij de opsporingsmedewerkers voor het opmaken van proces-verbaal bij
overtreding van de wettelijke voorschriften;

neemt deel aan bijzondere toezichtacties, handhavingplannen en -strategieën.
3.2. Administratief toezicht

stelt beschrijvingen per bedrijf op van de organisatiestructuur, het technisch
bedrijfsproces en de wijze van administratie en registratie;

analyseert de wijze waarop registratie plaatsvindt, onderzoekt
boekhoudkundige/financiële gegevens, vergelijkt met de geregistreerde gegevens met
de praktijk;

adviseert over het toepassen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke
handhavingsmiddelen.
3.3. Beleidsondersteuning

stelt bedrijfscontrole programma's op, inclusief controlemetingen en/of
bemonsteringen;

adviseert omtrent in te zetten handhavingsmiddelen op het gebied van zowel het
bestuurs- als strafrecht;

ontwikkelt nieuwe protocollen en toezichtmethodieken, test de nieuwe methodieken uit
en draagt deze over aan andere toezichthouders;

neemt deel aan (inter)eilandelijke werkgroepen op het gebied van (technische)
uitvoering van toezicht;

adviseert vergunningverlenende afdelingen en diensten naar aanleiding van meldingen
en vergunningsaanvragen;

toetst de handhaafbaarheid van conceptvergunningen.

3.4. Dagelijkse aansturing van medewerkers

bereidt werkzaamheden voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op
de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;

ondersteunt en coacht de medewerkers bij de dagelijkse vakinhoudelijke uitvoering
van de werkzaamheden;

fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor de medewerkers.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de Inspecteur B neemt beslissingen bij het toezien op naleving van integrale wet- en
regelgeving bij grote bedrijven, het toetsen van door bedrijven opgestelde
bedrijfsplannen en de uitvoering daarvan, bij het uitvoeren van onderzoek naar de
naleving van de wetgeving, bij het adviseren over het toepassen van
bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen en bij het ontwikkelen
van nieuwe toezichtmethodieken in het kader van de handhaving van doelvoorschriften;
de bestaande (wettelijke) kaders, protocollen en geldende richtlijnen op een breed
terrein vormen het kader;
de Inspecteur B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit van het integraal toezicht in complexe situaties, het administratief toezicht en
de beleidsondersteuning.

5. Kennis en vaardigheden









brede theoretische of gespecialiseerde kennis van het betreffende materiegebied;
kennis van relevante wet- er regelgeving op het betreffende materiegebied (inclusief
vergunningen en verordeningen);
bekendheid met en het kunnen instellen van onderzoeks- en opsporingsprocedures met
betrekking tot de handhavingwerkzaamheden;
inzicht in de relevante bedrijfsprocessen;
inzicht in de mogelijke financiële consequenties die voortvloeien uit aanpassingen en op
te leggen maatregelen;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid alsmede adviesvaardigheid;
vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken en het waarnemen en beoordelen van
risicovolle situaties of overtredingen;
vaardigheid in het beoordelen van de opzet van rapporten, verslagen en
bedrijfsplannen.

6. Contacten



met externe partijen over het toezicht op de naleving van wetgeving om de resultaten
van ingesteld onderzoek te bespreken, af te stemmen en maatregelen voor verbetering
voor te leggen;
met andere toezichthoudende en opsporingsmedewerkers over de uit te voeren
projecten waaraan wordt deelgenomen om af te stemmen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Inspectie
Inspecteur
Inspecteur C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Complexere controle werkzaamheden

houdt toezicht op, controleert of keurt personen, dieren, diensten, goederen,
producten, bedrijven, processen, gebouwen, kunstwerken e.d. – op naleving van
wet- en regelgeving, vergunningen, bepalingen, voorwaarden of voorschriften;

voert specifieke opsporingen, keuringen of controles uit en beoordeelt de schadelijke
gevolgen van de uitkomsten en adviseert over oplossingen;

overlegt met overtreders en adviseert over aanpassing en legalisering;

neemt testen en monsters of verricht metingen of verricht onderzoek of
inventarisaties;

neemt (binnen de bevoegdheden of afspraken) preventieve of repressieve
(nood)maatregelen bij geconstateerde afwijkingen of overtredingen, zonodig met
bestuursdwang, bestrijdt de gevolgen van overtredingen en stelt betrokken
management of autoriteiten binnen de gegeven tijdslimiet op de hoogte;

controleert de naleving;

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen, keuringsrichtlijnen,
controleprogramma’s, aanschrijvings- en sanctioneringsbeleid, werkinstructies en –
procedures;

maakt dagelijks een rapport en/of proces verbaal op;

zet het administratie- en registratiesysteem omtrent uitgevoerde keuringen of
specifieke projecten op en houdt dit bij;

draagt zorg voor het voorraad beheer van benodigde middelen.
3.2. . Informatieverstrekking

verstrekt, in overleg met het hoofd, informatie over de toepassing van wettelijke
voorschriften en over (te nemen technische) maatregelen;

bemiddelt bij (complexere) klachten en handelt deze, binnen de bevoegdheden, af;

levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingscampagnes en
– materiaal.
3.4. Dagelijkse aansturing van medewerkers

bereidt werkzaamheden voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op
de voortgang van de werkzaamheden;

begleidt de medewerkers en fungeert als aanspreekpunt.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte





de inspecteur C neemt beslissingen bij het uitvoeren van complexere controles en
het toezien op naleving van voorschriften, wet- en regelgeving e.d., bij het nemen
van preventieve of repressieve maatregelen, het in nauw overleg met de
leidinggevende wel of niet inzetten van bestuursdwang, en bij het afhandelen van
klachten en bij het geven van voorlichting;
wet- en regelgeving, voorschriften, protocollen, vergunning e.d vormen het kader;
de inspecteur C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de controle werkzaamheden, over de effectiviteit van het toezicht op overtredingen,
over de inhoud van de rapportages en het proces verbaal en de wijze waarop
klachten zijn behandeld en voorlichting is gegeven.

5. Kennis en vaardigheden









praktisch theoretische kennis van wet- en regelgeving, voorschriften, vergunningen,
bepalingen, voorwaarden;
kennis op het vakgebied;
kennis van de relevante juridische procedures;
inzicht in (bouw)processen, de situatie bij bedrijven en de juridische aspecten
daarvan;
vaardigheid in het voeren van overleg, het oplossen van knelpunten en het geven
van adviezen;
vaardigheid in het opsporen van overtredingen en illegale situaties of activiteiten;
vaardigheid in het uitvoeren van controles en het opstellen van proces verbaal;
vaardigheid in het adviseren en bemiddelen bij klachten.

6. Contacten




met juridisch medewerkers over te verstrekken lastgevingen en over het opmaken
van processen-verbaal om af te stemmen;
met externe partijen over het toezicht op de naleving van wetgeving, voorschriften
en vergunningen om de overtreding vast te stellen, de resultaten van onderzoek te
bespreken, oplossingsvoorstellen af te stemmen en adviezen te geven;
met externe partijen over klachten om deze op te lossen.

Functieboek

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
Dienst Nieuwe Werken
Housing, Physical Planning, Environment
and Infrastructure
New Projects

Bijlage 1 bij AB 2010 nr. 8, zoals gewijzigd
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Nr.

FTE

Dienst Nieuwe Werken
Functienaam

Niveau

Schaal

1

1.0

Diensthoofd

AC

13

2

1.0

Secretaresse

MBO

6

2

2.0

Projectmanager A

AC

12

3

3.0

Projectmanager B

HBO

11

4

2.0

Projectonderst medewerker B

MBO

7

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Nieuwe Werken
Diensthoofd
Diensthoofd B
13

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
Indien er sprake is van een omvangrijke dienst (100+) dan functieschaal + 1
Indien er sprake is van een zeer omvangrijke dienst (300+) dan functieschaal + 2
3. Resultaatgebieden
3.1. . Management van een uitvoerende of toezichthoudende dienst met
een samenhangend werkterrein
sluit een service level agreement (SLA) af met de secretaris-generaal en draagt zorg
voor de uitvoering er van;
draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de dienst, een jaarverslag, het
aanleveren van periodieke verantwoordingen zoals aangegeven in het SLA en bewaakt
de uitputting van de dienstbudgetten;
draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);
bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;
initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;
draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden.
3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de
beleidsuitvoering en adviezen op het werkterrein van de dienst
volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de dienst op de middellange termijn;
vertaalt het departementaal beleid naar het eigen werkterrein;
stelt meerjaren uitvoeringsplannen, stelt beleidsnota’s, procedures,
projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan;
adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;
levert een bijdrage aan het op/bijstellen van organisatieverordeningen of -besluiten;
zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering op het gebied van
de dienst door relevante partijen;
toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen,
inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;
dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank;
zit uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;
neemt deel aan het departementale overleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over overkoepelende vraagstukken.

3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst
adviseert de politieke en ambtelijke top over in te nemen standpunten over
beleidsbeslissingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met het
werkterrein van de dienst.
adviseert over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het
werkterrein van de dienst.
3.4 Toezicht en handhaving
draagt zorg voor het op onafhankelijke wijze toezien op de naleving van wet- en
regelgeving en op het functioneren van kwaliteitssystemen en rapporteert daarover;
coördineert het uitvoeren van onderzoeken en het opsporen van risico’s of overtredingen
en intervenieert op preventieve en/of correctieve wijze;
stuurt de ontwikkeling van het vakgebied toezicht en handhaving op hoofdlijnen aan en
draagt zorg voor kwaliteitsborging;
adviseert over te nemen beleids- en uitvoeringsmaatregelen op het vakgebied.
4. Speelruimte
het diensthoofd B neemt beslissingen bij het managen van de dienst, bij het vertalen
van het departementale beleid naar de dienst, bij het opstellen van meerjaren
uitvoeringsplannen, beleidsnota’s of adviezen, bij het voeren van (complexe)
procedures voor de rechtbank, bij het houden van toezicht en bij het in- en extern
vertegenwoordigen van de dienst;
in algemene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten, het
departementaal beleid en het SLA vormen het kader;
het diensthoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van de dienst, de bruikbaarheid van
de adviezen, over het externe optreden namens het departement of de dienst en
over het realiseren van het SLA;
het diensthoofd B kan als toezichthouder onafhankelijk rapporteren conform de
hiervoor geldende regelgeving.
5. Kennis en vaardigheden
brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de
dienst;
kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het
functioneren van het bedrijfsleven;
vaardigheid in het managen en het adviseren;
vaardigheid in het richting geven aan project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
vaardigheid om adviezen en -standpunten uit te dragen en te verdedigen, onder
meer in (inter)nationaal verband.
6. Contacten
met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke
vertegenwoordigers over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en
maatregelen om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over
beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
met externe bedrijven of instanties over maatregelen in het kader van toezicht om
deze geïmplementeerd te krijgen
met externe uitvoerders om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen
en prijzen;
met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleids- en
uitvoeringsaspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de resultaten worden behaald.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Nieuwe Werken
Secretaresse
Secretaresse C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Secretariële ondersteuning
boekt inkomende post in, beoordeelt deze op belang en urgentie en voegt op eigen
initiatief en naar eigen inzicht de voor de afhandeling benodigde bescheiden bij en
bewaakt de voortgang van de afdoening;
beheert de agenda en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken;
houdt ingekomen en uitgaande stukken bij;
behandelt inkomende telefoongesprekken en verbindt door of verwijst door naar andere
personen;
bereidt vergaderingen administratief/organisatorisch voor, archiveert de
vergaderstukken en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de
voortgangsbewaking van de daarin overeengekomen acties;
legt naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers voor de afdeling of dienst aan
en houdt deze bij;
verzorgt het voorraadbeheer en coördineert de bestellingen van de kantoorartikelen of
verbruiksmiddelen;
treft voorbereidingen voor dienstreizen;
verzorgt de correspondentie en concipieert brieven over algemene aangelegenheden;
controleert uitgaande correspondentie op taalfouten, lay-out en huisstijl.
3.2. Administratie en informatievoorziening
verricht diverse (financieel) administratieve werkzaamheden;
controleert aangeleverde financiële stukken en voert crediteuren- of
debiteurenadministratie;
doet voorstellen ter verbetering van de interne administratieve procedures;
ontvangt en introduceert bezoekers en vertrekt algemene informatie;
beheert het afdelings- of dienstbudget, coördineert de abonnementen en controleert
gegevens;
stelt informatieve dossiers samen en houdt deze bij;
verzamelt en verwerkt gegevens, stelt (financiële) overzichten op voor periodieke
(management)rapportages;
treedt op als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers over administratieve en
organisatorische zaken.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.

4. Speelruimte
de secretaresse C neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van
binnengekomen post en telefoongesprekken, bij het agendabeheer, bij de voorbereiding
en verslaglegging van vergaderingen, bij het aanleggen van werkdossiers en bij het
samenstellen van (management)overzichten;
interne administratieve procedures, voorschriften en werkafspraken vormen het kader;
de secretaresse C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van
de secretariële ondersteuning en van de administratie en informatievoorziening.
5. Kennis en vaardigheden
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
theoretische en praktische kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de
toepassing daarvan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en
bekendheid met de aard van de werkzaamheden;
vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen en in het vormen en
bijhouden van dossiers;
vaardigheid in het werken met diverse computerprogramma's;
klantvriendelijke en dienstverlenende instelling.
6. Contacten
met medewerkers en derden over de secretariële en administratieve afhandeling van
zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda)afspraken te maken;
met secretaresses van andere afdelingen/diensten om de agenda en de voortgang van
dossiers te bespreken en afspraken te maken.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Nieuwe Werken
Projectmanager A
Projectmanager A
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. . Management van integrale beleidsprojecten
volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bestuurlijke standpunten
van andere overheden/partijen in het betreffende beleidsterrein en beoordeelt het
belang ervan voor het project;
vertaalt geformuleerde programma en projectdoelstellingen naar operationele
raamplannen, de meerjaren projectplanning, een projectorganisatie en
gedetailleerde uitvoeringsplannen, inclusief de benodigde financiën;
draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden voor de uitvoering (besluiten,
vergunningen, e.d.) en stuurt en coördineert het uitvoeringsproces;
stemt het project en de deelprojecten op de programmadoelen af;
beoordeelt onderzoeksrapporten en adviseert hierover;
stelt de projectplanning op, stelt prioriteiten en draagt zorg voor de beheers- en
besluitvormingsdocumenten;
coördineert de inzet van de projectmedewerkers en lost knelpunten in de uitvoering
op;
bewaakt budget, organisatie tijdigheid, informatievoorziening, communicatie en
kwaliteit (GOTICK);
formuleert opties inzake noodzakelijke maatregelen ter ontwikkeling en/of bijstelling
van het project;
stelt adviesnota's, voorstellen en plannen op;
evalueert de knelpunten bij de projectuitvoering en evalueert de effectiviteit van de
genomen maatregelen en stelt -op grond hiervan- het project bij;
levert het eindproduct op.
3.2. . Management grootschalige en complexe technische projecten
ontwikkelt op basis van functioneel omschreven doeleinden constructieplannen en
voert overleg met opdrachtgevers over een programma van (functionele) eisen voor
technische, economische en esthetische aspecten;
voert overleg met lokale en regionale overheden en nutsbedrijven over de
planologische inpassing van projectplannen in bestemmingsplannen, legt de plannen
ter visie, vertegenwoordigt het departement in voorlichtingsbijeenkomsten en
inspraakrondes en adviseert;
voegt tijd- en kostenramingen van de deelprojecten samen tot begrotingen en jaaren meerjarenplanningen en stemt deze op elkaar af;
voegt (netwerk)planningen voor de onderdelen van het project samen en stemt deze
op elkaar af;
coördineert de uitvoering van projecten;
bewaakt de integratie van de ontwerpen;
initieert en adviseert over de toepassing van nieuwe constructiemethoden en technieken;
onderhandelt, eventueel na overleg met juridisch deskundigen, over
overeenkomsten voor het (doen) uitvoeren van projectonderdelen en informeert het
afdelings- of diensthoofd hierover;

treedt op als aanspreekpunt voor en informeert betrokkenen en belanghebbenden
over de diverse aspecten van de projectvoorbereiding en -uitvoering;
stelt beheersovereenkomsten op met de toekomstige beheerder;
informeert bestuur en management over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie.
3.3. Communicatie en overleg
coördineert voorlichting en communicatie van het project; draagt
zorg voor de informatievoorziening naar het management
(managementrapportages);
onderhoudt een in- en extern contactennetwerk, onderhandelt met
vertegenwoordigers van doelgroepen, belangenverenigingen, overheden en externe
adviesbureaus;
participeert in werkgroepen en neemt in en verdedigt standpunten tijdens
gecompliceerde overlegsituaties;
onderhoudt bestuurlijke relaties en stemt voorbereiding en realisatie van het project
af.
3.4. Beleidsadvisering
verzamelt en analyseert gegevens over gesignaleerde knel- en aandachtspunten (op
grond van evaluaties) en in- en externe ontwikkelingen relevant voor het project en
programma;
adviseert over de bijstelling van het beleid en het programma en stelt notities,
rapportages en beleidsnota's en -adviezen op;
neemt deel aan overleggroepen over de ontwikkeling en afstemming van beleid.
3.5. . Geeft leiding aan projectmedewerkers
3.6. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden
4. Speelruimte
de Projectleider A neemt beslissingen bij het vertalen van geformuleerde
projectdoelstellingen naar operationele raamplannen, bij het formuleren van opties
inzake noodzakelijke maatregelen ter ontwikkeling en/of bijstelling van het project
en bij het opstellen van advies- en beleidsnota's, voorstellen en plannen, bij het
opstellen van de raamplannen, de meerjaren projectplanning en bij het opzetten van
de projectorganisatie bij de voorlichting en de communicatie van het project, bij het
innemen en verdedigen van standpunten tijdens gecompliceerde overlegsituaties en
bij het leiding geven;
het betreffende (samenwerkings)programma en beleidsuitgangspunten vormen het
kader;
de Projectleider A is hiërarchisch verantwoording schuldig aan de leidinggevende
over de realisatie van het project en (indien relevant) functioneel aan de
programmamanager over de kwaliteit van het gevoerde projectmanagement en over
de effectiviteit van de communicatie, het gevoerde overleg, de bruikbaarheid van de
beleidsadviezen en het leiding geven.
5. Kennis en vaardigheden
brede of specifieke kennis van het betreffende beleidsterrein van overheidszorg of
techniek en van projectmanagement;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee
samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden daarbinnen;
inzicht in bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende
partijen;
vaardigheid in het leiden van projecten, communiceren en het leiding geven;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van projectvoorstellen en –
resultaten en van adviezen;
communicatieve en adviesvaardigheden.

6. Contacten
met de programmamanager over de inhoud van het projectplan om de voortgang en
kwaliteit af te stemmen en knelpunten te bespreken en op te lossen;
met beleidsmedewerkers van de overheid over de raakvlakken van het project met
de betreffende beleidsvelden om de uitvoering af te stemmen en te adviseren;
met bedrijfsleven en uitvoerende instellingen op het eiland en comités, stuur- en
werkgroepen over de ontwikkeling en uitvoering van het project om overleg te
voeren, adviezen te geven en draagvlak te verkrijgen;
met de politieke en / of overheden, om besprekingen voor te bereiden, presentaties
te geven, overleg te voeren namens de directeur en draagvlak te verwerven voor
het project;
met vertegenwoordigers van eilandelijke overheden, werkgroepen,
belangengroeperingen, e.d., om overleg te voeren, de standpunten toe te lichten,
voorlichting te geven en draagvlak te verwerven.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Nieuwe Werken
Projectmanager B
Projectmanager B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. . Management van (beleids)projecten met
complexe uitvoeringsproblematiek
inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het
betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het project;
formuleert voorstellen inzake noodzakelijke maatregelen ter ontwikkeling en/of
bijstelling van het beleid en draagt zorg voor een operationele vertaling van
geformuleerde doelstellingen;
evalueert de knelpunten bij de beleidsuitvoering en de effectiviteit van de
beleidsmaatregelen en doet, op grond hiervan, voorstellen ter bijstelling van beleid;
stelt de projectplanning, -administratie en –financiering op;
draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden (vergunningen, ontheffingen, e.d.);
draagt zorg voor voorlichting en communicatie over het project;
stemt het projectplan af binnen de beleidsterreinen en draagt zorg voor een
gedetailleerd uitvoeringsplan;
stuurt deelprojectleiders aan;
onderhoudt in- en externe contacten, onderhandelt met vertegenwoordigers van
doelgroepen, branches overheden en adviesbureaus;
draagt zorg voor de uitwerking van de financiële componenten van het projectplan;
zet de projectorganisatie op, stelt de projectplanning op, stelt prioriteiten en draagt
zorg voor de beheers- en besluitvormingsdocumenten;
coördineert de inzet van de projectmedewerkers en lost knelpunten in de uitvoering
op;
bewaakt budget, organisatie tijdigheid, informatievoorziening, communicatie en
kwaliteit (GOTICK);
levert het eindproduct op.
3.2. Leiding civieltechnische projecten (nieuwbouw of groot onderhoud)
maakt werkplannen, begrotingen en bestekken voor nieuwbouw of groot onderhoud,
beoordeelt de inhoud van bestekken en werkplannen van derden, adviseert over de
uitvoering en bespreekt eventuele knelpunten daarin;
geeft consequenties aan van civieltechnische werkzaamheden en projecten voor
andere beleidsterreinen en adviseert daarover;
vraagt offertes op, beoordeelt deze, verzorgt aanbestedingsprocedures en verstrekt
opdrachten;
voert (voor)overleg met bij de uitvoering van het project betrokken partijen,
instanties en derden;
coördineert de voorlichting en inspraakprocedures voor belanghebbenden;
verricht of laat aanvullend (terrein)onderzoek verrichten, controleert de resultaten
hiervan, toetst de resultaten aan het bestek en maakt zonodig aanvullende
berekeningen en nacalculaties;
draagt zorg voor de benodigde vergunningen om tot uitvoering van het project over
te gaan;
voert contractbesprekingen met hoofdaannemer(s) en uitvoerende bureau’s;

voorziet facturen van geaccordeerde prestatieverklaring;
stelt een projectopzet en financieringsvoorwaarden op in multidisciplinair verband;
beoordeelt ingediende meer- en minderwerkposten en adviseert de opdrachtgever;
houdt toezicht op door derden uit te voeren civiel-technische werken;
verricht de eindinspectie bij projectoplevering en draagt het project over aan de
opdrachtgever;
verzorgt de administratieve en financiële afronding;
bewaakt budget, organisatie tijdigheid, informatievoorziening, communicatie en
kwaliteit (GOTICK);
coördineert de voorlichting tijdens de projectuitvoering en handelt klachten en
vragen af;
formuleert opdrachten en overeenkomsten voor externe inspecties, onderzoeken en
onderhoud, beoordeelt offertes op prijs/kwaliteitverhouding en voert overleg
daarover.
3.3. Bijdrage aan de beleidsadvisering
verzamelt en analyseert gegevens over gesignaleerde knel- en aandachtspunten (op
grond van evaluaties) en in- en externe ontwikkelingen relevant voor het project;
levert een bijdrage aan notities, rapportages en beleidsnota's en –adviezen;
neemt deel aan overleggroepen over de ontwikkeling en afstemming van beleid.
3.4. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.
4. Speelruimte
de projectleider B neemt beslissingen bij het inventariseren en analyseren van
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein en het
beoordelen van het belang ervan voor het project, het formuleren van voorstellen
inzake noodzakelijke maatregelen ter ontwikkeling en/of bijstelling van het beleid,
bij het opstellen van de projectplanning en bij het opzetten van de
projectorganisatie;
specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, veiligheidsprocedures
alsmede het beleidsplan of het bestek vormen het kader;
de projectleider B is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat betreft
de leiding aan projecten met een complexe uitvoeringsproblematiek en/of over de
afronding van civieltechnische projecten.
5. Kennis en vaardigheden
brede of specialistische kennis van het betreffende beleidsterrein of vakgebied;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de organisatie en de daarmee
samenhangende besluitvormingscircuits;
inzicht in bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende
partijen;
vaardigheid in het leiden van projecten;
vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van projectresultaten;
communicatieve en adviesvaardigheden (onder meer voor de presentatie van
projectplannen en eindproducten).
6. Contacten
met opdrachtgevers over de inhoud van het projectplan om eisen en wensen af te
stemmen, over de projectuitvoering om bij afwijkingen wijzigingen in het projectplan
aan te brengen en over het eindproduct om te kunnen opleveren;
met beleidsmedewerkers over de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden en
het project om te komen tot afstemming bij de projectuitvoering;
met bedrijfsleven en andere organisaties en werkgroepen in de regio over de
uitvoering van het project om overleg te voeren, problemen op te lossen en
adviezen te geven;
met werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en verenigingen op het
beleidsterrein om overleg te voeren, het standpunt toe te lichten en te verdedigen
en voorlichting te geven.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Nieuwe Werken
Projectondersteunend medewerker
Projectondersteunend medewerker B
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. . Ondersteuning (vooral procedureel) bij projecten en programma’s
organiseert en bereidt inhoudelijk diverse vergaderingen voor, draagt zorg voor
verslaglegging en bewaakt de voortgang en bewaakt de voortgang bij de
afhandeling van overeengekomen acties;
assisteert bij omschrijving uit te voeren projectwerkzaamheden;
draagt bij aan de voorbereiding van de aanbesteding en gunning;
voert de projectadministratie, houdt de planning bij en bewaakt de voortgang van de
projecten;
voert in overleg met de projectleider de regie over deelprojecten;
verzamelt en bewerkt gegevens voor de projectadministratie en het projectbeheer;
stelt concept-beschikkingen op;
voert (eenvoudige) projectcorrespondentie;
maakt berekeningen en nacalculaties en stelt facturen betaalbaar;
stelt delen op van (financiële) voortgangs- en eindrapportages;
stelt mede proces verbaal en overdrachtsdossier op;
treedt op als secretaris.
3.2. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden.
4. Speelruimte
de Project- en programmaondersteuner B neemt beslissingen bij het voeren van de
projectadministratie, het bijhouden van de planning en het bewaken van de
voortgang van de projecten, het opstellen van concept-beschikkingen en bij het
opstellen van delen van (financiële) voortgangs- en eindrapportages;
werkafspraken, voorschriften en algemene richtlijnen vormen het kader;
de Project- en programmaondersteuner B is verantwoording schuldig aan de
leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit van de projectenondersteuning (vooral
procedureel).

5. Kennis en vaardigheden
kennis van methoden en technieken van project- en financiële administratie en
bijbehorende wet- en regelgeving;
kennis van managementondersteunende werkwijzen;
kennis van administratieve en logistieke projectorganisatie;
kennis (op hoofdlijnen) van de aard van de werkzaamheden van de eenheid;
inzicht in het functioneren van de organisatie en van de interne administratieve en
procedurele voorschriften;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie;
vaardigheid in het opstellen van concept-beschikkingen;
vaardigheid in het verwerken van gegevens;
vaardigheid in het opstellen van (financiële) voortgangs- en eindrapportages.
6. Contacten
met derden over de projectadministratie, projectbeheer, financiële administratie,
berekeningen en facturen om informatie uit te wisselen;
met in- en externe instanties om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven en te
vragen over op binnen de afdeling of dienst in behandeling zijnde onderwerpen.

Functieboek

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Infrastructuur
Dienst Vergunningen
Housing, Physical Planning, Environment and
Infrastructure
Department of Licenses

Formatieplan

07

9

Nr.

FTE

Dienst Vergunningen
Functienaam

1

1.0

Diensthoofd

2

1.0

3
5

Niveau

Schaal

AC

12

Technisch Administrateur

MBO

7

3.0

Hoofdmedewerker Vergunningen

HBO

10

4.0

Medewerker Vergunningen

MBO

8

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Vergunningen
Diensthoofd
Diensthoofd C
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
Indien er sprake is van een omvangrijke dienst (100+) dan functieschaal + 1
Indien er sprake is van een zeer omvangrijke dienst (300+) dan functieschaal + 2
3. Resultaatgebieden
3.1. . Management van een uitvoerende dienst met een homogeen of
afgebakend werkterrein

sluit een service level agreement (SLA) af met de secretaris-generaal en draagt zorg
voor de uitvoering er van;

draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de dienst, een jaarverslag, het
aanleveren van periodieke verantwoordingen zoals aangegeven in het SLA en bewaakt
de uitputting van de dienstbudgetten;

draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);

verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);

bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de
efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;

initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;

draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele
aangelegenheden.
3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de
beleidsuitvoering en adviezen op het werkterrein van de dienst

volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de dienst op de middellange termijn;

vertaalt het departementaal beleid naar het eigen werkterrein;

stelt uitvoeringsplannen, stelt beleidsnota’s, procedures, projectvoorstellen en plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de
implementatie daarvan;

adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken;

levert een bijdrage aan het op/bijstellen van organisatieverordeningen of -besluiten;

zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering op het gebied van
de dienst door relevante partijen;

toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen,
inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;

dient verzoekschriften in en voert procedures voor de rechtbank;

zit uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;

neemt deel aan het departementale overleg en adviseert vanuit de eigen
deskundigheid over overkoepelende vraagstukken.

3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst

adviseert de politieke en ambtelijke top over in te nemen standpunten over
beleidsbeslissingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met het
werkterrein van de dienst.

adviseert over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het
werkterrein van de dienst.
4. Speelruimte





het diensthoofd C neemt beslissingen bij het managen van de dienst, bij het vertalen
van het departementale beleid naar de dienst, bij het opstellen van meerjaren
uitvoeringsplannen, beleidsnota’s of adviezen, bij het voeren van (complexe)
procedures voor de rechtbank en bij het in- en extern vertegenwoordigen van de
dienst;
het departementaal beleid, het SLA en de vastgestelde begroting vormen het kader;
het diensthoofd C legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de
kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van de dienst, de bruikbaarheid van
de adviezen, over het externe optreden namens het departement of de dienst en
over het realiseren van het SLA.

5. Kennis en vaardigheden






brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de
dienst;
kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het
functioneren van het bedrijfsleven;
vaardigheid in het managen en het adviseren;
vaardigheid in het richting geven aan project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
vaardigheid om beleidsadviezen en -standpunten uit te dragen in
(inter)nationaal verband.

6. Contacten





met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke
vertegenwoordigers over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken en knelpunten
om te adviseren over oplossingsrichtingen;
met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over
beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
met externe uitvoerders om te onderhandelen en afspraken te maken over termijnen
en prijzen;
met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleids- en
uitvoeringsaspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de resultaten worden behaald.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Vergunningen
Technisch Administrateur
Administratief technisch medewerker inspectie
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van
Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden
verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Administratief technische ondersteuning

stelt interne technische brieven en adviezen op over o.a. overtredingen, bedrijfsveiligheid,
illegale bouwwerken, bouwwerken die niet voldoen aan de vergunningen, illegaal gebruik
van domeingronden, overtredingen van de regelingen betreffende hinder-, afvalstoffen-, en
lozingsvergunningen en overlegt over de te nemen maatregelen;

bereidt administratief bestuursdwang voor;

draagt zorg voor de administratieve verwerking van inspecties;

handelt klachten af;

levert een bijdrage aan het opstellen van richtlijnen en procedures voor behandeling door
het daartoe bevoegd gezag;

bereid planmatig inspecties voor en actualiseert deze.
3.2. . Managementondersteuning

bewaakt namens het hoofd de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken,
verplichtingen en genomen besluiten;

stelt financiële of management overzichten op (w.o. statusrapporten,
voortgangsrapportages) en verstrekt informatie, vraagt informatie etc.;

levert in overleg met het hoofd een bijdrage aan het opstellen van de begroting;

fungeert als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en externe
instanties en personen over administratief-organisatorische of technische aangelegenheden
binnen de afdeling of dienst en over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling
zijnde onderwerpen;

signaleert knelpunten in de afhandeling van zaken en lost deze zelfstandig op.
3.3. Secretariële ondersteuning

verwerkt de stukkenstroom via het postregistratiesysteem en zorgt voor de bewaking van
de voortgang;

schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief en
naar eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhandeling;

schrijft brieven aan de hand van globale aanwijzingen van het hoofd;

bewaakt de agenda van het hoofd, deelt deze in en attendeert het hoofd op afspraken;

vervult een bufferfunctie tussen het hoofd en interne medewerkers respectievelijke externe
instanties;

zet het vertrouwelijke werkarchief van het hoofd op en houdt deze bij, completeert de
dossiers e.d.;

verzorgt de projectdocumentatie.

3.4. Dagelijkse coördinatie

coördineert administratief de dagelijkse werkzaamheden van de inspecteurs binnen de
afdeling of dienst;

controleert de naleving van (veiligheids)procedures door het personeel;

rapporteert aan het hoofd.
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden
binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de Technisch administratief medewerker inspectie neemt beslissingen bij het bewaken van
de voortgang, bij het uitvoeren van financieel-administratieve opdrachten, bij het
beantwoorden van inhoudelijke vragen, bij het inschatten van correspondentie op urgentie,
bij het opstellen van technische brieven en adviezen, bij de administratieve coördinatie van
dagelijkse werkzaamheden van medewerkers;
werkafspraken, planningen en administratieve voorschriften vormen het kader;
de Technisch administratief medewerker inspectie is verantwoording schuldig aan de
leidinggevende voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van de administratief technische
ondersteuning, management- en secretariële ondersteuning en over de dagelijkse
coördinatie.

5. Kennis en vaardigheden










kennis van managementondersteunende werkwijzen;
kennis van archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van techniek;
kennis van de interne administratieve procedures, regelgevingen, taakstelling, structuur en
werkwijze van de organisatie;
kennis van relevante juridische procedures;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen, de aard van de onderlinge
relaties en de onderlinge omgangsvormen en van de organisatorische en functionele
verhoudingen van het veld waarbinnen de organisatie opereert;
vaardigheid in het vormen en bijhouden van het archief, en in het maken van
voortgangsrapportages, overzichten, verslagen, nota's;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
vaardigheid in organisatie- en coördinatietaken.

6. Contacten




met derden als eerste contactpersoon over de secretariële en administratieve afhandeling
van zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering
daarvan en om (agenda-)afspraken te maken, waarbij zorgvuldig dient te worden
omgegaan met naar hun aard gevoelige onderwerpen;
met in- en externe instanties en personen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven
op en te vragen naar in behandeling zijnde technische onderwerpen.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Vergunningen
Hoofdmedewerker Vergunningen
Beleidsmedewerker C
10

2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Beleidsadvisering op een deel van een beleidsterrein

verzamelt en analyseert gegevens over in- en externe ontwikkelingen op het
beleidsveld;

verricht gericht nader onderzoek inzake relevante ontwikkelingen en landelijke
regelgeving door middel van het bestuderen van gegevens met betrekking tot zowel
het eigen als aanpalende beleidsterreinen;

voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures e.d. op
gebruikersvriendelijkheid, efficiency, consistentie, (juridische) correctheid en op de
mate van acceptatie door de gebruikers;

verricht (statistische) onderzoeken en draagt bij aan het ontwikkelen van
(reken)modellen;

stelt beleidsadviezen, voorstellen tot bijstelling van het beleid, notities, rapportages
en nota's op;

draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak;

onderhoudt contacten met informanten en voert overleg met verschillende in- en
externe functionarissen die betrokken zijn bij het beleidsproces inzake de
aanlevering van informatie;

stelt toelichtingen op inzake beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving,
verzorgt mondeling toelichtingen;

adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg
op het aandachtsgebied.
3.2. Bijdrage aan de beleidsimplementatie op het betreffende (deel)
beleidsterrein

levert een bijdrage aan de procedures voor de implementatie van het beleid

bewaakt de voortgang van de beleidsmatige werkzaamheden binnen de projecten,
van de verschillende (in- en externe) overleg- en besluitvormingscircuits, signaleert
dreigende knelpunten en verzorgt de algemene voortgangsinformatie terzake;

levert in overleg met het hoofd een bijdrage aan aanbestedings- en
gunningprocessen, stelt conceptcontracten op;

bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op;

levert een bijdrage aan kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en
meerjarenraming.
3.3. Advisering over (eenvoudige) bestuurlijk-juridische aangelegenheden

adviseert - in overleg met het hoofd - aan de politieke en ambtelijke top of
organisatie-onderdelen bij bestuurlijk-juridische aangelegenheden;

bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de (uitvoerings)problematiek
die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen van de overheid;

adviseert over juridische vraagstukken (zoals bezwaar en beroepszaken bij onder
meer vergunningverlening) en schakelt bij complexe vraagstukken anderen in;

levert een bijdrage aan voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein
(bijv. aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);






stelt (concept)besluiten, -vergunningen, -subsidietoekenningen en –verordeningen
op;
controleert op de naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen,
overeenkomsten, statuten en convenanten, verordeningen, e.d.;
levert een bijdrage aan voorstellen tot wetswijzigingen en jurisprudentie;
draagt bij aan informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of
jurisprudentie.

3.4. Neemt deel aan projecten


neemt deel aan (grotere) beleidsprojecten, brengt de eigen discipline in en zorgt
daarbij voor afstemming.

3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte





de Beleidsmedewerker C neemt beslissingen bij het opstellen van notities, adviezen,
rapportages en beleidsnota's, bij het opstellen van (concept)besluiten, vergunningen, -subsidietoekenningen en verordeningen en bij het controleren op de
naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen, verordeningen, bij het
verrichten van financiële toetsen en bij het deelnemen aan projecten;
wet- en (financiële) regelgeving, beleidsplannen, landsbesluiten, vergunningen, e.d.
vormen het kader;
de Beleidsmedewerker C legt verantwoording af aan de leidinggevende over de
kwaliteit van de onderzoeken, beleidsadviezen, rapporten, beoordelingen, e.d., over
de bijdrage aan de implementatie en over de beheersmatige ondersteuning van
beleid en projecten.

5. Kennis en vaardigheden







kennis van het betreffende beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en
regelgeving;
inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen op het vakgebied;
inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie;
vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van
beleidsadviezen, notities, rapporten, e.d.;
vaardigheid in het toetsen van regelingen en procedures en het vertalen van
bevindingen naar aanpassingsvoorstellen;
vaardigheid in het beoordelen van (bouw)plannen/aanvragen.

6. Contacten




met (beleids)medewerkers binnen en buiten de organisatie over ontwikkelingen op
het eigen beleidsterrein en over de voortgang van beleidsprocessen om standpunten
toe te lichten, informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
met medewerkers of externe advocaten over (complexe) juridische vraagstukken
om hierover af te stemmen en informatie aan te leveren;
met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel
wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te
verstrekken.

Het werk van de beleidsmedewerker C kan tevens omvatten of zich toespitsen op de volgende
taken.
Advisering complexe toelatingsaanvragen (IND)

neemt complexe toelatingsaanvragen of verblijfsvergunningen in ontvangst en analyseert deze
op rechtmatigheid en relevante achtergronden en geeft mogelijke risicofactoren aan;

adviseert over het wel of niet toelaten / verlenen van vergunningen;

behandelt zelfstandig bezwaar en beroepsprocedures en vertegenwoordigd de dienst in deze;

levert een bijdrage aan het verbeteren van de procedures en regelgeving op het
aandachtsgebied en stelt concepten op.
Financieel beheer

verricht financieel administratieve werkzaamheden en houdt de begrotingsuitputting van de
beleids(uit)voering en actieplannen bij;

verricht financieel administratief onderzoek, stelt financiële analyses en overzichten op, maakt
statistische berekeningen en signaleert knelpunten;

adviseert over de regels op grond waarvan toelagen of subsidies worden verstrekt;

draagt zorg voor systematische informatievoorziening en voorlichting inzake de
bekostigingsregelingen en –procedures;

verricht financiële toetsing en eindcontrole van budget, regelingen, e.d.;

initieert en bewaakt o.a. inningprocedures;

controleert financiële aspecten van de taakuitvoering en adviseert op het gebied van alle
financiële zaken (w.o. financiële consequenties en financieringsmogelijkheden van
beleidsvoornemens) ten behoeve van het hoofd.
Bijdrage aan de planvorming en bouwplanbeoordeling

inventariseert en analyseert ontwikkelingen, beoordeelt relevante onderzoeken en adviseert
over gevolgen voor planvorming;

levert een bijdrage aan structuurplannen, ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen,
uitvoeringsgerichte beheerplannen, e.d. en aan het toepassen van de inspraakprocedures;

verricht minder complexe onderzoeken en risico-inventarisaties;

levert een bijdrage aan de beoordeling, implementatie of realisatie van plannen;

neemt deel aan haalbaarheidsstudies en verricht kwantitatief onderzoek;

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een instrumentarium (subsidies, regelgeving.
leges);

beoordeelt bouwplanaanvragen op ontvankelijkheid en voert de technische en juridische
beoordeling uit;

stelt bouwleges vast en verleent vergunningen;

behandelt bezwaarschriften en klachten.
Programmacoördinatie culturele instellingen

coördineert en voert programma’s uit op het gebied van vorming en maatschappelijke
ontplooiing;

coördineert en voert programma’s uit op het op het gebied van opvang en buurt(huis)werk;

coördineert de uitvoering van culturele uitwisselingen en programma’s op het gebied van
culturele vorming en ontwikkeling;

onderhoudt contacten met klanten die een beroep doen op diensten van de sectie;

rapporteert aan het sectiehoofd voor wat betreft ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de
programma’s van de sectie.

SINT MAARTEN

1. Functie-informatie
Organisatieonderdeel:
Functienaam:
Functiebeschrijving:
Salarisschaal:

Min VROMI / Dienst Vergunningen
Medewerker Vergunningen
Vergunningverlener A
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2. Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie
van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande
werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3.1. Vergunningverlening voor (gemiddeld) complexe onderwerpen

geeft voorlichting en nadere informatie over de vereiste voorzieningen, over
risicosituaties en veiligheidsmaatregelen;

beoordeelt in behandeling zijnde vergunningaanvragen en stelt de ontwerpbeschikking
op;

beoordeelt en toetst -vanuit technisch of juridisch oogpunt- in behandeling zijnde
complexe vergunningaanvragen aan de wettelijke voorschriften, regelingen en
jurisprudentie en voert overleg met betrokkenen;

beoordeelt en verricht complexer technisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de
samenstelling en de aard van de risico’s van gevaarlijke stoffen of situaties, weegt de
risico's af en adviseert hierover;

beoordeelt en verwerkt de inbreng van adviseurs (zoals brandweer, stedenbouw en
milieu);

doet voorstellen ten aanzien van in- en externe normstelling en draagt bij aan de
beleidsbijstellingen of de beleidsontwikkeling;

bereidt uitvoering voor en handelt saneringssituaties af of neemt risicobeperkende
maatregelen;

levert een bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken, adviseert rondom
administratieve geschillen en treedt op als getuige-deskundige bij beroepszaken
voor de Raad van State;

beheert gegevens van vergunningen, beschikkingen en achterliggende relevante
informatie.
3.2. Dagelijkse aansturing medewerkers

bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en
kwaliteit van de werkzaamheden;

ondersteunt en coacht de medewerkers vakinhoudelijk;

fungeert als aanspreekpunt voor de medewerkers;

levert een bijdrage aan functioneringsgesprekken.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige
werkzaamheden binnen de afdeling/dienst en de sectie.

4. Speelruimte





de vergunningverlener A neemt beslissingen bij het beoordelen en toetsen van
vergunningaanvragen, over de inhoud van adviezen met betrekking tot de veiligheid en
bij de bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken en bij het dagelijks
aansturen van medewerkers;
relevante wet- en regelgeving, verordeningen en technische beleidslijnen vormen het
kader;
de vergunningverlener A is verantwoording schuldig aan de leidinggevende voor wat
betreft de kwaliteit van de vergunningverlening voor (gemiddeld) complexe
onderwerpen.

5. Kennis en vaardigheden








kennis van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie;
algemeen inzicht in bijvoorbeeld milieu-aspecten of bedrijfseconomische factoren,
arbeidsomstandigheden, ruimtelijke ordening, bouwtechnieken, etc.;
kennis van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
kennis van technische onderzoeksmethoden;
vaardigheid in het verrichten van technisch onderzoek en het beoordelen van de
resultaten;
vaardigheid in het adviseren;
vaardigheid in het aansturen van medewerkers.

6. Contacten






met vergunningvragende instanties en aanvragers over het verlenen van vergunningen
om informatie uit te wisselen en af te stemmen;
met onderzoeksinstituten om materiaalanalyses te laten uitvoeren;
met interne en externe medewerkers over de ondersteunende werkzaamheden om af te
stemmen;
met de Kamer van Koophandel, Financiën en de belastingdienst om gegevens te
verstrekken;
met derden over bezwaar- en beroepschriften om de technische bijdrage aan
hoorzittingen voor te bereiden.

