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Inleiding 

Voor u ligt het gewijzigde functieboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd 

en Sport. Vanwege de opsplitsing van de afdeling Jeugd en Sportzaken in de twee 

afzonderlijke afdelingen Jeugd en Jongeren, en Sportzaken, is het tevens noodzakelijk 

het bestaande functieboek te wijzigen. De medewerkers van de opgeheven afdeling 

zullen zo veel mogelijk geplaatst worden volgens het mens volgt functie principe. Deze 

wijziging van het functieboek heeft geen gevolgen voor de medewerkers van de 

overige afdelingen of diensten van het Ministerie.     

Het Functieboek is als volgt opgebouwd:  

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 pdf-

documenten met een elektronische zoekoptie en bookmarks. De functiebeschrijvingen 

zijn ook individueel beschikbaar. Door deze wijze van samenstellen heeft het 

Functieboek in zijn papiervorm echter geen bladnummering.  



 

 

 

  

 

 

Formatieplan totaal 

1 7 Stafbureau 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Secretaris Generaal ............................... AC      16 

2 1.0 Beleidsadviseur AC 13 

3 1.0 Controller AC 12 

4 1.0 Financieel medewerker HBO 9 

5 1.0 Secretaresse  MBO 7 

6 1.0 Secretaris Generaal Unesco  AC 11 

7 1.0 Secretaresse Unesco MBO 6 

 

2 18 Afdeling Onderwijs  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd………………………..………………. AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 1.0 Administratief Medewerker B MBO 6 

4 3.0 Senior Beleidsmedewerker AC 12 

5 3.0 Beleidsmedewerker AC 11 

6 2.0 Beleid- en Onderzoeksmedewerker  AC 11 

7 2.0 Beleidsondersteunend medewerker HBO 9 

8 1.0 Controller AC 12 

9 2.0 Financieel Medewerker  HBO 9 

10 2.0 Medewerker beheer MBO 7 

 

3 9 Afdeling Cultuur 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd..................................... AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior beleidsmedewerker AC 12 

4 1.0 Beleidsmedewerker culturele ontw. AC 11 

5 1.0 Hoofdmedewerker culturele ontw.  HBO 10 

6 1.0 Sen. beleidsmedew. cult. erfgoed AC 12 

7 1.0 Beleidsmedewerker cult. erfgoed  AC 11 

8 1.0 Administratief Medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

4 8 Afdeling Jeugd en Jongeren 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd AC 14 

2 1.0 Secretaresse…………………………………..……….. MBO 6 

3 1.0 Senior beleidsmedewerker J en J  AC 12 

4 1.0 Beleidsmedewerker J en J AC 11 

5 2.0 Hoofdmedewerker J en J HBO 10 

6 1.0 Financieel Medewerker HBO 9 

7 1.0 Administratief Medewerker MBO 6 

 

5 7 Afdeling Sportzaken 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd AC 14 

2 1.0 Secretaresse…………………………………..……….. MBO 6 

3 1.0 Beleidsmedewerker S & R  AC 11 

4 2.0 Hoofdmedewerker S & R  HBO 10 

5 1.0 Financieel medewerker HBO 9 

6 1.0 Administratief Medewerker  MBO 6 

 

6 22 Inspectiedienst OCJ&S  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ......................................... AC 14 

2 1.0 Secretaresse  MBO 6 

3 1.0 Hoofd bedrijfsvoering  HBO 12 

4 1.0 Senior Hoofdinspecteur Onderwijs AC 12 

5 1.0 Senior Hoofdinspecteur CJS AC 12 

6 6.0 Hoofdinspecteur OCJS HBO 10 

7 4.0 Inspecteur OCJS MBO 8 

8 2.0 Hoofdmedewerker Beheer HBO 10 

9 2.0 Financieel medewerker  HBO 9 

10 1.0 Medewerker Beheer  MBO 7 

11 2.0 Administratief medewerker  MBO 6 

 

7 8 Studiefinanciering  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 12 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior medew. studiefinanciering  HBO 10 

4 3.0 Medewerker studiefinanciering  MBO 7 

5 1.0 Financieel medewerker  HBO 9 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

8 14 Dienst Onderwijs Ondersteuning  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 13 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 3.0 Psycholoog AC 11 

4 3.0 Maatschappelijk Werker  HBO 9 

5 1.0 Orthopedagoog  AC 11 

6 2.0 Logopedist  HBO 10 

7 2.0 Beroepskeuze adviseur  HBO 10 

8 1.0 Administratief Medewerker B  MBO 6 

 

9 19 Dienst Onderwijs Innovatie  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior Projectmanager AC 12 

4 2.0 Projectmanager AC 11 

5 1.0 Financieel medewerker  HBO 9 

6 6.0 Project Medewerker  HBO 8 

7 5.0 Curriculum ontwikkelaar AC 12 

8 1.0 Administratief medewerker  MBO 6 

 

10 6 Dienst Examens  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ………………………………………….. AC 14 

2 1.0 Administratief medewerker  MBO 7 

3 1.0 Senior Beleidsmedewerker AC 12 

4 2.0 Onderzoeksmedewerker  AC 11 

5 1.0 Hoofdmedewerker ....................... HBO  10 

 

11 9 Dienst Openbaar Onderwijs  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ………………………………………….. AC 13 

2 1.0 Secretaresse  MBO 6 

3 1.0 Beleidsmedewerker AC 11 

4 2.0 Hoofdmedewerker  HBO 10 

5 1.0 Personeelsadviseur ....................... HBO  10 

6 2.0 Personeelsmedewerker MBO 7 

7 1.0 Financieel medewerker HBO 9 

8 1.0 Administratief medewerker (c) VBO 5 
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Formatieplan 

1 7 Stafbureau 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Secretaris Generaal ............................... AC      16 

2 1.0 Beleidsadviseur AC 13 

3 1.0 Controller AC 12 

4 1.0 Financieel medewerker HBO 9 

5 1.0 Secretaresse  MBO 7 

6 1.0 Secretaris Generaal Unesco  AC 11 

7 1.0 Secretaresse Unesco MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 

1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Stafbureau 

Functienaam:  Secretaris-generaal 
Functiebeschrijving:  Secretaris-generaal 
Salarisschaal:  16 
 

 
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 politiek-
maatschappelijk 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 politiek-
bestuurlijke, 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. 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Beleidsadviseur 
Functiebeschrijving: Beleidsadviseur 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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. 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Controller  

Functiebeschrijving: Controller 
Salarisschaal:  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. 
 

 
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 financieel-

economische, 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: Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:  Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Secretaresse 
Functiebeschrijving:  Secretaresse B 
Salarisschaal:   

 
 
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 van de secretaris-generaal 

 schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief en 

naar eigen inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; 
 concipiëert 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 secretaris-generaal 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 provincie, 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. 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Secretaris-Generaal Unesco 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 

 

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:   Min OCJS / Stafbureau 
Functienaam:  Secretaresse Unesco  
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 MD-trajecten, 
het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 

 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 
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.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

St. Maarten, 1 januari 2010 

 

Functieboek  
 

 

 

 

 

 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Afdeling Onderwijs 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
Department of Education 



 

 

 

 

Formatieplan 

2 18 Afdeling Onderwijs  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd………………………..………………. AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 1.0 Administratief Medewerker B MBO 6 

4 3.0 Senior Beleidsmedewerker AC 12 

5 3.0 Beleidsmedewerker AC 11 

6 2.0 Beleid- en Onderzoeksmedewerker  AC 11 

7 2.0 Beleidsondersteunend medewerker HBO 9 

8 1.0 Controller AC 12 

9 2.0 Financieel Medewerker  HBO 9 

10 2.0 Medewerker beheer MBO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
  

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Afdelingshoofd 
Functiebeschrijving:  Afdelingshoofd A 
Salarisschaal:  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 non-

gouvernementele 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:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
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 OCJS / Afd Onderwijs 
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 MD-trajecten, 

het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 
 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 

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 OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Senior Beleidsmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Beleidsmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 

 

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:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Beleid- en Onderzoeksmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 

 

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:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Beleidsondersteunend medewerker 
Functiebeschrijving:  Beleidsondersteunend medewerker A 
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. Complexere beleidsmatige ondersteuning 

 stelt in overleg met de opdrachtgever het doel van de vraagstelling of van de 

informatiebehoefte vast; 
 levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie door gegevensbewerking, 

(statistisch) onderzoek; 

 stelt in overleg met beleidsfunctionarissen rapportages, overzichten, samenvattingen, 
evaluaties, specificaties, toelichtingen en prognoses op; 

 doet aanbevelingen en geeft adviezen op basis van geaggregeerde informatie;  
 licht de onderzoeksresultaten voor projectgroepen en commissies toe; 

 voert overleg over het verkrijgen van informatie en onderhoudt een contacten netwerk. 
 
3.2. Complexere beheersmatige ondersteuning 

 bewaakt de voortgang van de beleidswerkzaamheden, van de verschillende (in- en 
externe) overleg- en besluitvormingscircuits, de levering van bijdragen aan 
jaarverslagen, rapporten, etc., signaleert dreigende knelpunten en verzorgt de 

algemene voortgangsinformatie terzake; 
 controleert- op basis van de betreffende wet- en regelgeving - uitvoeringsrapportages 

op juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de bestedingen en rapporteert over de 
bevindingen; 

 bereidt overlegsituaties - waarin de betreffende rapportages worden doorgesproken - 
inhoudelijk voor en geeft presentaties; 

 voert het secretariaat bij werkgroepen en projecten, bereidt vergaderingen voor, maakt 

verslagen en bewaakt de voortgang van afspraken van diverse werk-/projectgroepen; 
 levert een bijdrage aan het voorbereiden en procesmatig coördineren van projecten. 

 

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

 

 

 



4. Speelruimte 
 

 de beleidsondersteunend medewerker A neemt beslissingen bij de selectie, ordening en 
interpretatie van informatie, het maken van berekeningen en over de inhoud van 
rapportages, samenvattingen, e.d., bij het voeren van het secretariaat van werkgroepen 

of projecten; 

 richtlijnen voor opzet en inrichting van het onderzoek en de opdrachtformulering, het 
bestaande beleid en het (beleids)projectplan vormen het kader; 

 de beleidsondersteunend medewerker A legt verantwoording af aan de leidinggevende 
voor wat betreft de kwaliteit van de complexere beleidsmatige en beheersmatige 
ondersteunende werkzaamheden. 

 
 
5. Kennis en vaardigheden 
 

 kennis van het betreffende beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en 
regelgeving; 

 kennis van methoden en technieken voor het opzetten van onderzoeken; 

 inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de overheidsorganisatie; 
 inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen; 
 vaardigheid in het verzamelen van beleidsinformatie, het bewerken en interpreteren van 

gegevens en het verrichten van eenvoudig onderzoek;  
 vaardigheid in het opstellen van rapporten; 
 vaardigheid in het voeren van het secretariaat bij projecten. 

 

 
6. Contacten 
 

 met opdrachtgevers over de inhoud van de opdracht om de benodigde informatie te 
bepalen; 

 met (beleids)medewerkers binnen en buiten de overheid over ontwikkelingen op het 

eigen beleidsterrein en over de voortgang van beleidsprocessen om afspraken te 
maken, af te stemmen en standpunten toe te lichten; 

 met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen of wijzigingen in 
de regelgeving om informatie uit te wisselen en af te stemmen; 

 met (binnen- en buitenlandse) instanties, bibliotheken en kenniscentra om literatuur- en 
bronnengegevens op te vragen. 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Controller  

Functiebeschrijving: Controller 
Salarisschaal:  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. 
 

 
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 financieel-

economische, 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: Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:   Min OCJS / Afd Onderwijs 
Functienaam:  Medewerker beheer 
Functiebeschrijving:  Administratief medewerker A 
Salarisschaal:  7 
 

 
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 administratief-

organisatorisch 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 uitgaven- en 

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. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Maarten, 1 januari 2010 

Functieboek  
 

 

 

 

 

 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Afdeling Cultuur 
 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
Department of Culture 



 

 

 

 

Formatieplan 

3 9 Afdeling Cultuur 

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Afdelingshoofd..................................... AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior beleidsmedewerker AC 12 

4 1.0 Beleidsmedewerker culturele ontw. AC 11 

5 1.0 Hoofdmedewerker culturele ontw.  HBO 10 

6 1.0 Sen. beleidsmedew. cult. erfgoed AC 12 

7 1.0 Beleidsmedewerker cult. erfgoed  AC 11 

8 1.0 Administratief Medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
  

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Afdelingshoofd 
Functiebeschrijving:  Afdelingshoofd A 
Salarisschaal:  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 non-

gouvernementele 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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
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 OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Senior Beleidsmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Beleidsmedewerker Culturele Ontwikkeling 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 

 

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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Hoofdmedewerker Culturele Ontwikkeling 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Senior Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en Monumenten 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
Functienaam:  Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en Monumenten 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 

 

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:   Min OCJS / Afd Cultuur 
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 MD-trajecten, 
het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 

 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 
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.  

 



   
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Functieboek  
 
 
 
 
 
 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Afdeling Jeugd en Jongeren 
 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
Department of Youth and Sports 



 

 

 

Formatieplan 

4 8 Afdeling Jeugd en Jongeren 
Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 
1 1.0 Afdelingshoofd AC 14 
2 1.0 Secretaresse…………………………………..……….. MBO 6 
3 1.0 Senior beleidsmedewerker J en J  AC 12 
4 1.0 Beleidsmedewerker J en J AC 11 
5 2.0 Hoofdmedewerker J en J HBO 10 
6 1.0 Financieel medewerker HBO 9 
7 1.0 Administratief Medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
  
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
Functienaam:  Afdelingshoofd 
Functiebeschrijving:  Afdelingshoofd A 
Salarisschaal:  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 non-
gouvernementele 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:   Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
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 OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
Functienaam:  Senior Beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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:   Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
Functienaam:  Beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 
 
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:   Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
Functienaam:  Hoofdmedewerker Jeugd en Jongeren 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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: Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:   Min OCJS / Afd Jeugd en Jongeren 
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 MD-trajecten, 
het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 

• beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 
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.  
 



   
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Functieboek  
 
 
 
 
 
 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Afdeling Jeugd en Jongeren 
 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
Department of Youth and Sports 



 

 

 

Formatieplan 

4 7 Afdeling Sportzaken 
Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 
1 1.0 Afdelingshoofd AC 14 
2 1.0 Secretaresse…………………………………..……….. MBO 6 
3 1.0 Beleidsmedewerker S & R AC 11 
4 2.0 Hoofdmedewerker S & R HBO 10 
5 1.0 Financieel medewerker HBO 9 
6 1.0 Administratief Medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
  
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Afd Sportzaken 
Functienaam:  Afdelingshoofd 
Functiebeschrijving:  Afdelingshoofd A 
Salarisschaal:  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 non-
gouvernementele 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:   Min OCJS / Afd Sportzaken 
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 OCJS / Afd Sportzaken 
Functienaam:  Beleidsmedewerker Sport en Recreatie 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-auteur. 
 
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:   Min OCJS / Afd Sportzaken 
Functienaam:  Hoofdmedewerker Sport en Recreatie 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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: Min OCJS / Afd Sportzaken 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:   Min OCJS / Afd Sportzaken 
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 MD-trajecten, 
het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 

• beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 
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.  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Maarten, 1 januari 2010 

Functieboek  
 

 

 

 

 

 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Inspectiedienst OCJS 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
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Formatieplan 

5 22 Inspectiedienst OCJ&S  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ......................................... AC 14 

2 1.0 Secretaresse  MBO 6 

3 1.0 Hoofd bedrijfsvoering  HBO 12 

4 1.0 Senior Hoofdinspecteur Onderwijs AC 12 

5 1.0 Senior Hoofdinspecteur CJS AC 12 

6 6.0 Hoofdinspecteur OCJS HBO 10 

7 4.0 Inspecteur OCJS MBO 8 

8 2.0 Hoofdmedewerker Beheer HBO 10 

9 2.0 Financieel medewerker  HBO 9 

10 1.0 Medewerker Beheer  MBO 7 

11 2.0 Administratief medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Diensthoofd  
Functiebeschrijving: Diensthoofd A 
Salarisschaal:  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. 
 
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 
multidisciplinair of complex 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 richtinggevende meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota’s, procedures, 

projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwik-

keling en de implementatie daarvan; 
 adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe strategische 

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 omvangrijke en complexe 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 strategische 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 A 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 strategische 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 A 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 A 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 of 
maatregelen 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 uitvoerings-
aspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de 
resultaten worden behaald. 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 

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 OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Hoofd bedrijfsvoering 

Functiebeschrijving:  Sectiehoofd A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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 cliëntgericht); 

 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 de beleidsprocessen en/of beleidsuitvoering en adviezen 
op afgebakend deel van een beleidsterrein van een afdeling of dienst 

 levert substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende (meer)jaarlijkse 
beleidsplannen en het doen van beleidsmatige voorstellen; 

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

 stelt beleidsnota’s, projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor 
instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan en adviseert over inhoudelijk 
bijzondere, publieksgevoelige of complexe vraagstukken; 

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

 informeert en adviseert het hoofd over de stand van zaken met betrekking tot 

beleidsdossiers; 

 zet op, begeleidt en stuurt aan, inhoudelijk onderzoek naar ontwikkelingen in het 
aandachtsgebied en doet beleidsvoorstellen en begeleidt van door externen uitge-
voerde onderzoeken; 

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

 dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank; 
 zit omvangrijke beleidsprojecten voor of neemt er deel aan; 
 neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert vanuit de eigen 

deskundigheid over actuele vraagstukken. 
 
 
 

 
 



4. Speelruimte 
 

 het sectiehoofd A neemt beslissingen bij het leiding geven aan de sectie, bij het 
leveren van substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende meerjaren 

beleidsplannen, bij het voeren van (complexe) procedures voor de rechtbank en 
over de wijze van afstemming met betrekking tot in te nemen standpunten in 
externe overleggremia; 

 in algemene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten en het 
afdelings- of dienstplan vormen het kader; 

 het sectiehoofd A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het 
leiding geven aan de sectie en de coördinatie van de beleidsprocessen en/of 

beleidsuitvoering en de bruikbaarheid van de adviezen op afgebakend deel van een 
beleidsterrein van een afdeling of dienst. 

 
 
5. Kennis en vaardigheden 

 
 brede kennis van het beleidsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de sectie 

functioneert en diepgaande kennis van het eigen beleidsterrein; 
 kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van 

het functioneren van het bedrijfsleven; 
 vaardigheid in het leiding geven en het adviseren;  
 vaardigheid in het richting geven aan (inter)eilandelijke en nationale 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 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 vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleidsaspecten 
om standpunten bekend te stellen, te verdedigen en ervoor zorg te dragen dat de 

sectieresultaten worden behaald. 
 



SINT MAARTEN 
 

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Senior Hoofdinspecteur Onderwijs 

Functiebeschrijving: Inspecteur A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
3. Resultaatgebieden 
 
3.1. Integraal toezicht in omvangrijke, complexe en/of multidisciplinaire 

situaties 
 houdt toezicht bij bedrijven, instanties, organisaties en/of personen 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 omvangrijke 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. Beleidsadvisering 
 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; 
 volgt, evalueert en analyseert het gevoerde beheer bij betrokken organisaties en doet 

voorstellen tot 
 aanpassing en/of verbetering van de uitvoering; 
 volgt, evalueert en analyseert ontwikkelingen op het vakgebied, ontwikkelt 

(onderzoeks)voorstellen en adviseert over uitvoeringsaspecten van het departementale 
beleid; 



 draagt desgevraagd vanuit de uitvoeringspraktijk bij aan de ontwikkeling en aanpassing 
van het departementale beleid; 

 neemt deel aan en coördineert afdelings- of dienstoverschrijdende uitvoeringstoetsen; 
 leidt afdelings- of dienstoverschrijdende (multidisciplinaire) projecten en/of 

onderzoeken; 
 onderhoudt een contactennetwerk. 

 
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 A neemt beslissingen bij het toezien op naleving van integrale wet- en 
regelgeving bij bedrijven en personen, 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 
en bij het ontwikkelen van beleid; 

 de bestaande (wettelijke) kaders, protocollen en geldende richtlijnen op een breed 
terrein vormen het kader; 

 de Inspecteur A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de 
kwaliteit van het integraal toezicht in complexe situaties, het administratief toezicht en 

de bruikbaarheid van de beleidsadviezen. 

 
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 en af te stemmen en om maatregelen af te 
dwingen; 

 met andere toezichthoudende en opsporingsmedewerkers over de uit te voeren 
projecten waaraan wordt deelgenomen om af te stemmen. 

 



SINT MAARTEN 
 

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Senior Hoofdinspecteur CJS 

Functiebeschrijving: Inspecteur A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
3. Resultaatgebieden 
 
3.1. Integraal toezicht in omvangrijke, complexe en/of multidisciplinaire 

situaties 
 houdt toezicht bij bedrijven, instanties, organisaties en/of personen 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 omvangrijke 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. Beleidsadvisering 
 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; 
 volgt, evalueert en analyseert het gevoerde beheer bij betrokken organisaties en doet 

voorstellen tot 
 aanpassing en/of verbetering van de uitvoering; 
 volgt, evalueert en analyseert ontwikkelingen op het vakgebied, ontwikkelt 

(onderzoeks)voorstellen en adviseert over uitvoeringsaspecten van het departementale 
beleid; 



 draagt desgevraagd vanuit de uitvoeringspraktijk bij aan de ontwikkeling en aanpassing 
van het departementale beleid; 

 neemt deel aan en coördineert afdelings- of dienstoverschrijdende uitvoeringstoetsen; 
 leidt afdelings- of dienstoverschrijdende (multidisciplinaire) projecten en/of 

onderzoeken; 
 onderhoudt een contactennetwerk. 

 
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 A neemt beslissingen bij het toezien op naleving van integrale wet- en 
regelgeving bij bedrijven en personen, 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 
en bij het ontwikkelen van beleid; 

 de bestaande (wettelijke) kaders, protocollen en geldende richtlijnen op een breed 
terrein vormen het kader; 

 de Inspecteur A legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de 
kwaliteit van het integraal toezicht in complexe situaties, het administratief toezicht en 

de bruikbaarheid van de beleidsadviezen. 

 
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 en af te stemmen en om maatregelen af te 
dwingen; 

 met andere toezichthoudende en opsporingsmedewerkers over de uit te voeren 
projecten waaraan wordt deelgenomen om af te stemmen. 

 



SINT MAARTEN 
 

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Hoofdinspecteur OCJS 

Functiebeschrijving: Inspecteur B 
Salarisschaal:  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: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 

Functienaam:  Inspecteur OCJS 
Functiebeschrijving: Inspecteur C 
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. 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. 

 



 SINT MAARTEN 
 

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Hoofdmedewerker Beheer 

Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
Functienaam:  Financieel medewerker 

Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:  Min OCJS / Inspectiedienst OCJS  
Functienaam:  Medewerker Beheer 
Functiebeschrijving:  Administratief medewerker A 

Salarisschaal:  7 
 
 
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 administratief-

organisatorisch 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 uitgaven- 

en 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. 

 



SINT MAARTEN 
 

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Inspectiedienst OCJ&S 
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 MD-
trajecten, het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 

 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-
omvang, 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.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Maarten, 1 januari 2010 
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Formatieplan 

6 8 Studiefinanciering  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 12 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior medew. studiefinanciering  HBO 10 

4 3.0 Medewerker studiefinanciering  MBO 7 

5 1.0 Financieel medewerker  HBO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Studiefinanciering 
Functienaam:  Diensthoofd  

Functiebeschrijving: Diensthoofd C 
Salarisschaal:  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:   Min OCJS / Studiefinanciering 
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 OCJS / Studiefinanciering 

Functienaam:  Senior medewerker Studiefinanciering 
Functiebeschrijving: Senior medewerker studiefinanciering 
Salarisschaal:  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. Financieel beheer studiefinanciering 

 (laat) onderzoek en analyses verrichten ten behoeve van het opstellen van statistieken 
en financiële overzichten en het lokaliseren van problemen en knelpunten, inclusief het 

jaarlijks updaten van de prioriteitenlijst studierichtingen (i.s.m. beroepskeuze 
adviseur); 

 financiële beleidsadvisering met betrekking tot de regels op grond waarvan de 

studietoelagen worden verstrekt en adviseert over de optimale uitvoering van het 
studiefinancieringsbeleid; 

 financiële toetsing en eindcontrole met betrekking tot het budget studiefinanciering en 

de toepassing van studiefinancieringsregelingen; 
 initiëert en bewaakt de inningsprocedures van studieschulden bij het afronden of 

tussentijds beëindigen van de studie conform de regelgeving en richtlijnen van het 

studiefinancieringsbeleid. 

 
3.2. Coördinatie informatieverstrekking 

 coördineert de informatievoorziening over de studiefinancieringsmogelijkheden, criteria 

en randvoorwaarden conform de regelgeving en richtlijnen van het 
studiefinancieringsbeleid (mondeling, schriftelijk, bijeenkomsten);  

 verstrekt informatie aan aspirantstudenten over de aanvraagprocedures en verstrekt 

hulp bij het indienen van correcte, volledige en tijdige studiefinancieringsaanvragen.  
 
3.3. Coördinatie studiefinancieringaanvragen  

 (laat) verzamelen en op compleetheid (doen) toetsen van de door de studenten in te 

leveren bescheiden ter verkrijging van studiefinanciering, inclusief het (laten) invoeren 
van alle gegevens in de database studiefinanciering; 

 coördineert de besluitvorming (opstellen adviezen en conceptbesluiten) ten aanzien van 

de ingediende aanvragen voor toekenning van studiefinanciering ten behoeve van de 
studiefinancieringscommissie en het bestuurscollege; 

 coördineert het afhandelen van de toekenningen van studiefinanciering op grond van de 

toekenningsbesluiten, inclusief administratie, registratie en opdrachtverlening aan 
afdeling Financien en vervolgens Ontvanger. 

 
3.4. Coördinatie studentenbegeleiding  

 plant, coördineert en organiseert het vertrek van studenten naar Curaçao of het 
buitenland; 

 (laat) verzorgen van de reisbiljetten en het opstellen van de garantieverklaringen; 

 coördineert de begeleiding van studenten in het buitenland; 
 onderhoudt contacten met de scholen, de huisvesters en de ouders van de betreffende 

studenten; 

 onderhoudt contacten en voert relevante correspondentie met de toezichthoudende 
instanties in Nederland, de Nederlandse Antillen, de regio en in de U.S.A. 

 



3.5. Studentenregistratie en voortgangsbewaking  
 zet op en houdt bij de database met naam/adres/woonplaats (NAW-) gegevens en tele-

foonnummers van studenten die studiefinanciering genieten of aangevraagd hebben; 

 idem voor wat betreft gegevens omtrent de scholen, huisvesters en ouders; 
 idem voor wat betreft informatie ter zake studierichting, vermoedelijke afstudeerdatum 

en studieresultaten; 

 coördineert en beheert het studentenvolgsysteem en laat deze periodiek actualiseren 
aan de hand van studievoortgangsgegevens en studentencontacten van het 
studentenvolgsysteem van alle studenten, die binnen of buiten St. Maarten een studie 

volgen (inclusief de niet door de overheid gefinancierde studenten) in samenwerking 
met de toezichthoudende instanties in het buitenland; 

 voorziet actief in studenten- en studiebegeleiding, op basis van dit studenten 
volgsysteem, actualiseert behoeftestudies c.q. prioriteitenlijst studie-richtingen (i.s.m. 

beroepskeuze adviseur), stelt statistieken en rapportages op inzake te verwachten 
arbeidsaanbod, alsmede voorziet de Dienst Arbeidszaken van relevante informatie ten 
behoeve van het faciliteren van de plaatsing op de arbeidsmarkt; 

 controleert en bewaakt de studiefinancieringsvoorwaarden en studieresultaten en op 
grond daarvan, adviseert en instrueert op vaste evaluatiemomenten met betrekking tot 
uitbetalingen, waarschuwingen en het stopzetten van betalingen;  

 beheert de overige gegevens en relevante correspondentie. 
 
3.6. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden 
binnen de dienst/afdeling en de sectie. 

 
 
4. Speelruimte 

 
 de Senior medewerker Studiefinanciering neemt beslissingen bij het verrichten van 

(financieel) onderzoek, bij het adviseren, bij het coördineren van de 

informatievoorziening en studiefinancieringsaanvragen en bij het onderhouden van 
contacten met scholen en studenten; 

 wetgeving, regelgeving op het gebied van studietoelagen, het studiefinancieringsbeleid 
en het  beschikbare budget vormen het kader; 

 de Senior medewerker Studiefinanciering legt verantwoording af aan de leidinggevende 
over de kwaliteit van het financieel beheer studiefinanciering, de coördinatie van de 
informatieverstrekking, van de studiefinancieringsaanvragen, de kwaliteit van de 

studentenbegeleiding en van de studentenregistratie en voortgangsbewaking. 
 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

 theoretische praktische kennis van het vakgebied; 
 kennis van de regelgeving op het gebied van studietoelagen en van het 

studiefinancieringsbeleid; 
 inzicht in de opleidingsmogelijkheden in binnen en buitenland; 
 vaardigheid in het adviseren;  

 vaardigheid in het coördineren; 
 vaardigheid in het overdragen van informatie. 

 

 
6. Contacten 
 

 met studenten en ouders over hun (financiële) mogelijkheden om in het buitenland te 

gaan studeren om af te stemmen; 
 met studenten en om hen te volgen tijdens hun opleidingstijd; 
 met scholen in binnen en buitenland over aanvragen en mogelijkheden om studenten te 

plaatsen op opleidingen om dit te bewerkstelligen; 
 met toezichthoudende instanties en de beroepskeuze-adviseurs over de performance 

van studenten om hierover informatie in te winnen en oorzaken van teleurstellende 

resultaten en mogelijke maatregelen te bespreken. 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Studiefinanciering 
Functienaam:  Medewerker Studiefinanciering 
Functiebeschrijving:  Administratief medewerker A 
Salarisschaal:  7 

 
 
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 administratief-

organisatorisch 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 uitgaven- en 

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. 

 



SINT MAARTEN 
  
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel: Min OCJS / Studiefinanciering 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Maarten, 1 januari 2010 

Functieboek  
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Formatieplan 

7 14 Dienst Onderwijs Ondersteuning  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 13 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 3.0 Psycholoog AC 11 

4 3.0 Maatschappelijk Werker  HBO 9 

5 1.0 Orthopedagoog  AC 11 

6 2.0 Logopedist  HBO 10 

7 2.0 Beroepskeuze adviseur  HBO 10 

8 1.0 Administratief Medewerker B  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 
Functienaam:  Diensthoofd  

Functiebeschrijving: Diensthoofd B 
Salarisschaal:  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 instrumentontwik-
keling 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 OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 
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 OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Psycholoog 
Functiebeschrijving: Psycholoog 
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. Psycho-diagnostisch onderzoek en behandelplannen 
 het met behulp van psychologisch testmateriaal en gespreksvoering onderzoeken van de 

leerling, het eventueel verzamelen en interpreteren van door andere hulpverleners 

opgestelde onderzoeks-rapporten en eventuele adviezen en het vaststellen van diagnose 
en het bepalen of en zo ja welke andere behandeling of begeleiding de leerling nodig 
heeft: psychiatrisch, therapeutisch, medisch; 

 voert herhalingsonderzoeken uit bij problemen of ten behoeve van plaatsing in het 
reguliere onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het (voortgezet) speciaal 
onderwijs;  

 stelt op basis van de probleemanalyse therapeutische behandelingsplannen op en 

verzorgt counseling en behandeling van leerlingen en familieleden; 
 legt huisbezoeken af om bij te dragen aan de goede hulpverlening vanuit een 

thuissituatie; 

 draagt zorg voor crisisopvang, dwangopname of verwijzing naar specialisten, adviseert 
over eventuele interventies. 

 het rapporteren bij ernstige misstanden over de situatie van de leerling aan de 

kinderrechter, de voogdijraad en/of de officier van justitie en adviseert over de 
vervolgbehandeling; 

 het ondersteunen van collega’s indien er vragen zijn over de inhoud en de vorm van de 
begeleiding indien deze niet toereikend blijkt te zijn. 

 
3.2. Ontwikkeling behandelbeleid en sociaal-pedagogisch beleid 

 het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het behandelbeleid en het daarbij 

betrekken van de evaluatie van de behandelresultaten; 
 het op basis van het behandelbeleid aangaan van zorgcontracten voor leerlingen bij 

andere behandelaars; 

 het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het sociaal-pedagogisch beleid 
waarbij speciale aandacht is voor het vanuit de behandeloptiek aandragen van 
suggesties voor de keuze en wijze van uitvoering van methodieken en technieken; 

 het evalueren en het bijstellen van het behandelbeleid en van de methodieken en 

technieken. 
 
3.3. Ontwikkeling van psycho-sociale preventie- en voorlichtingsprogramma's 

 neemt deel aan werkgroepen met als doel afstemming, samenwerking en ontwikkeling 
van preventieve activiteiten; 

 ontwikkelt preventie- en voorlichtingsprogramma’s en materialen en geeft voorlichting 

(individueel en aan groepen), cursussen of trainingen en beantwoordt publieksvragen; 
 verzorgt interne deskundigheidsbevordering. 

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

 
 



 
4. Speelruimte 

 
 de psycholoog neemt beslissingen bij het verrichten van onderzoek en het formuleren 

van beleid, bij het ontwerpen van methoden en uitvoeringsplannen, bij het opstellen van 

behandelingsplannen en de uitvoering daarvan, bij het wel of niet doorverwijzen naar 
specialisten, en bij het ontwikkelen van psycho-sociale preventie- en 

voorlichtingsprogramma's; 
 het personeelsbeleid, wet en regelgeving en behandelmethoden vormen het kader; 
 de psycholoog legt verantwoording af aan de leidinggevende over de bruikbaarheid van 

de beleidsvoorstellen en preventieprogramma’s en over de resultaten van de psycho-

sociale begeleiding. 
 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

 gespecialiseerde theoretische kennis van (klinische) psychologie; 

 kennis van het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;  
 inzicht in ontwikkelingen op het gebied van de hulpverlening; 
 inzicht in het onderwijsveld en de schoolorganisatie 
 vaardigheid in het ontwikkelen van behandelbeleid; 

 vaardigheid in het behandelen van leerlingen;  
 vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het 

management. 

 vaardigheid in het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve programma’s. 
 
 

 
6. Contacten 
 

 met het schoolmanagement over (structurele) welzijnsbedreigende school/thuissituaties 

om hierover te adviseren en maatregelen te bespreken; 
 met leerlingen over de problemen in de school/thuissituatie om hen te begeleiden of om 

problemen of conflicten op te lossen of te verwijzen naar externe hulpverlenings-

instanties; 
 met ouders om het behandelplan te bespreken en afspraken te maken; 
 met andere specialisten of hulpverleners om samen te werken bij de begeleiding van 

leerlingen; 
 met de kinderrechter, de voogdijraad en/of de officier van justitie over leerlinglen om 

afstemming te realiseren en/of informatie uit te wisselen over behandelplannen of 
doorverwijzing naar instanties voor behandeling. 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel: Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 
Functienaam:  Maatschappelijk Werker 
Functiebeschrijving: Maatschappelijk werker 
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. Begeleidt en ondersteunt doelgroepen op sociaal-maatschappelijk gebied ter 
bevordering van het maatschappelijk welbevinden 

 geeft informatie en advies bij hulpvragen, problemen en klachten; 
 brengt probleemgebieden in kaart; 
 stelt individuele behandelplannen op; 

 begeleidt individuen en groepen bij problemen en verwijst zonodig door naar andere 
deskundige diensten; 

 pleegt in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 
schoolteam, interventies; 

 bemiddelt bij overheidsinstanties en andere instanties bij de aanvraag van 
voorzieningen; 

 biedt procesmatige dienstverlening; 

 begeleidt individuen en groepen, inclusief de nazorg, in samenwerking met andere 
deskundigen; 

 bespreekt de aanpak van problemen in het behandelteam;  

 leert de omgeving van de doelgroep om problemen te signaleren; 
 verzorgt casemanagement, draagt zorg voor adequate registratie en 

dossiervorming. 
 

3.2. Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling 
 neemt deel aan relevante overlegplatformen; 
 draagt zorg voor optimale afstemming, samenwerkings- en overlegstructuren 

tussen de afdeling, dienst of sectie en de andere departementen en externe 
organisaties; 

 signaleert knelpunten en doet verbeteringsvoorstellen; 

 stemt af met het hoofd over de aanpak en informatiebehoeften en doet voorstellen 
daarover; 

 stelt periodieke (management)overzichten op; 
 onderhoudt relevante lokale contacten. 

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

 
 



4. Speelruimte 
 de maatschappelijk werker neemt beslissingen over de inhoud van de 

behandelplannen, de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt en wordt uitgevoerd 
over de inhoud van adviezen, de informatieverstrekking en rapportages; 

 specifieke wet- en regelgeving, het betreffende beleidsplan, de beroepscode voor 

maatschappelijk werkers vormen het kader; 

 de maatschappelijk werker legt verantwoording af aan de leidinggevende over de 
kwaliteit en doeltreffendheid van de begeleiding, ondersteuning en adviezen aan de 
doelgroep en over de kwaliteit van de bijdrage aan de beleidsontwikkeling.  

 
 
5. Kennis en vaardigheden 

 kennis en inzicht in de beleidsontwikkelingen op sociaal maatschappelijk gebied; 
 kennis en vaardigheid in het hanteren van instrumenten op het gebied van de 

sociaal-maatschappelijke hulpverlening; 
 kennis en affiniteit met de (jongeren)problematiek op Sint Maarten; 

 kennis van de structuur van de sociale hulpverlening op Sint Maarten; 
 inzicht in relevante organisaties in het veld; 
 inzicht in de diverse samenwerkingsprogramma’s op sociaal maatschappelijk 

gebied; 
 vaardigheid om de doelgroepen te begeleiden en te adviseren; 
 vaardigheid in het opstellen van rapporten; 

 communicatieve en contactuele vaardigheid. 
 
 
6. Contacten 

 met de doelgroep over hun individuele problemen op sociaal maatschappelijk gebied 
om te begeleiden bij het oplossen daarvan en medewerking daarvoor te verkrijgen; 

 met vertegenwoordigers van relevante diensten, hulpverleningsinstanties en 

instellingen over de probleemgevallen om door te verwijzen, te adviseren en samen 
te werken bij de behandeling/begeleiding; 

 met beleidsmedewerkers van de overheid over de raakvlakken van de hulpverlening 

met de betreffende beleidsvelden om de uitvoering af te stemmen en te adviseren; 
 met vertegenwoordigers van eilandelijke overheden, werkgroepen, 

belangengroeperingen, e.d., om overleg te voeren.  

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning  
Functienaam:  Orthopedagoog 

Functiebeschrijving: Orthopedagoog 
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. Verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school 
 bestudeert de gegevens van arts en/of gegevens van toeleveringsscholen, na 

toestemming van ouders;  
 onderhoudt contacten met de ouders/opvoeders ter verkrijging van een persoonbeeld 

van de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling in de thuissituatie en te 
adviseren over de behandeling van de leerling;  

 observeert de leerlingen individueel en in groepsverband;  

 verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek en analyseert de 
testresultaten;  

 maakt verslagen van het onderzoek voor de bespreking met de leden van de commissie 

van begeleiding alsmede voor de dossiervorming van de leerling;  
 stelt, naar aanleiding van de resultaten van de test, een therapeutisch plan op en 

bespreekt dit plan met de leraren en overige medewerkers;  
 voert herhalingsonderzoeken uit bij problemen of ten behoeve van plaatsing in het 

reguliere onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het (voortgezet) speciaal 
onderwijs;  

 adviseert en begeleidt het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van 

de leerlingen en evalueert de resultaten;  
 adviseert met betrekking tot de indeling in een niveaugroep die de leerling een optimale 

kans biedt met betrekking tot de te leveren schoolprestaties en het zich kunnen 

bewegen in het toekomstig maatschappelijk verkeer.  
 

3.2. Ontwikkeling plaatsings- en zorgbeleid 
 adviseert het management inzake de ontwikkeling van het plaatsings- en 

leerlingzorgbeleid;  
 verricht onderzoeken en levert bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid op 

schoolniveau;  

 levert bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de 
doelstellingen en functie van dit beleid binnen de school, rekening houdend met positie, 
functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school;  

 brengt het eigen specialisme in, in multidisciplinair verband.  
 

3.3. Levert bijdragen aan de schoolorganisatie 
 woont teamvergaderingen bij en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot stand 

komen van het schoolwerkplan en de pedagogische en/of didactische aanpak van de 

leerlingen;  
 bewaakt en verbetert de inhoudelijk – pedagogisch/didactische  – kwaliteit van het 

onderwijs en de begeleiding van leerlingen en hun ouders; 
 ontwikkelt mede preventie- en voorlichtingsprogramma’s en materialen en geeft 

voorlichting (individueel en aan groepen), cursussen of trainingen en beantwoordt 

publieksvragen; 
 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied;  



 woont leerling-besprekingen bij;  
 organiseert buiten- en naschoolse activiteiten; 
 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op 

het persoonlijke ontwikkelingsplan.  

 

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

 
4. Speelruimte 
 

 de orthopedagoog neemt beslissingen over de inhoud van (plaatsings)adviezen, op basis 

van testen en (herhalings)onderzoek, over de te hanteren argumenten in de commissie 
en over in te nemen standpunten bij multidisciplinair overleg; 

 vastgestelde beleidslijnen en richtlijnen vormen het kader;  

 de orthopedagoog legt verantwoording af aan de leidinggevende over de bruikbaarheid 
van verstrekte (plaatsings)adviezen, de begeleiding van leerlingen en ouders/opvoeders 
en over bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de discipline. 

 
 
5. Kennis en vaardigheden 
 

 gespecialiseerde theoretische kennis van ontwikkelingspsychologie; 
 kennis van het algemene terrein van leerlingbegeleiding en opvoedkunde;  
 inzicht in ontwikkelingen op het gebied van de hulpverlening; 

 inzicht in het onderwijsveld en de schoolorganisatie 
 vaardigheid in het ontwikkelen van behandelbeleid; 
 vaardigheid in het behandelen van leerlingen;  

 vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het 
management. 

 vaardigheid in het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve programma’s. 
 

 
 
6. Contacten 

 
 met leerlingen om diagnoses te stellen;  
 met ouders/opvoeders over aanpak en werkwijze bij de gedragingen van de leerling in 

de thuissituatie om tot nadere afspraken te komen en bij belangentegenstellingen tot 
een oplossing te komen;  

 met het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen 
om hen te adviseren;  

 met de leden van de commissie van indicatiestelling over de diagnose van de leerling om 
tot afspraken te komen;  

 met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over 

gedragsvraagstukken en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen;  
 met vertegenwoordigers van verwijzende scholen en scholen waarnaar verwezen wordt. 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning  
Functienaam:  Logopedist 

Functiebeschrijving: Logopedist 
Salarisschaal:  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. Ontwikkeling, uitvoering en implementatie van de logopedische expertise 
binnen de eilandelijke onderwijsinstellingen.  

 brengt de problematiek binnen de eilandelijke onderwijsinstelling in kaart;  
 adviseert over de organisatie, inrichting en werkwijze van de logopedische aanpak;  

 toetst school-, zorg- en voorlichtingsplannen op logopedische aspecten; 
 maakt het jaarplan logopedie-begeleiding, een stappenplan en een plan van aanpak;  
 inventariseert benodigde materialen en stelt een bestellijst samen;  

 fungeert als sparringpartner voor schoolgebonden logopedisten bij complexe gevallen; 
 begeleidt, instrueert leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met communicatieve 

problemen;  

 ontwerpt testen en oefenmaterialen die gericht zijn op de spraak- en taalontwikkeling 
van leerlingen. 

 doet voorstellen aan het team en/of leerkrachten inzake de inzet en implementatie van 
ondersteunende taalprogramma's;  

 introduceert programma's bij leerkrachten en voert deze uit en implementeert deze;  
 draagt zorg voor preventiemaatregelen zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, 

leerlingen en leerkrachten;  

 voert logopedische screening en onderzoek uit;  
 fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor ouders, leerkrachten en leerlingen;  
 neemt deel aan teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen.  

 
3.2. Verlenen curatieve logopedie op het verhelpen of verminderen van stoornissen 
van onder andere de (tweede) taalverwerving en communicatieve problemen als 
gevolg van sociale en/of emotionele problematiek.  

 voert logopedisch onderzoek uit en stelt de diagnose;  
 stelt een behandelplan op en stelt dit tijdens de behandeling zonodig bij;  
 selecteert, stelt samen en ontwikkelt te gebruiken oefenmateriaal;  

 voert overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en 
leerkrachten over de behandeling, de voortgang en de resultaten;  

 instrueert, adviseert en begeleidt betrokkenen zoals leerlingen, ouders, andere 

deskundigen en leerkrachten over de behandeling;  
 instrueert, adviseert en begeleidt betrokken leerling of groepen leerlingen over de uit te 

voeren oefeningen, methoden, het gebruik van hulpmiddelen, enz.;  
 past de gekozen methoden toe om de stoornis te verminderen of op te heffen;  

 legt de resultaten vast;  

 consulteert en/of voert overleg binnen een multidisciplinair team (andere deskundigen, 
behandelaars en begeleiders) en verwijst (eventueel) door naar andere deskundigen;  

 stelt de voorgeschreven rapportages op;  
 voert de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden.  

 

 



3.3. Actieve houding in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen 
vakgebied.  

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied;  
 neemt deel aan bij- en nascholingsactiviteiten;  

 consulteert collega-logopedisten;  

 participeert in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing.  
 

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

 
 de logopedist neemt beslissingen bij/over het adviseren over de logopedische aanpak, 

het adviseren en begeleiden van leerkrachten en andere logopedisten inzake te nemen 

preventieve en curatieve maatregelen, te gebruiken methoden en technieken en het 
adviseren van betrokkenen bij het opstellen van behandelplannen en bij de behandeling.  

 vastgesteld beleid en de beroepscode voor logopedisten vormen het kader;  

 de logopedist legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van de 
inbreng van logopedie in de diverse plannen. 

 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van logopedie (inclusief nieuwe 

ontwikkelingen en toepassingen);  
 kennis van en inzicht in de betreffende schoolorganisatie;  
 kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan 

bij het geven van spraaklessen aan leerlingen teneinde hun spraak te verbeteren;  
 vaardigheid in het afnemen van testen en het (bij)stellen van diagnoses;  
 vaardigheid in de omgang met en het stimuleren van leerlingen, ouders en docenten;  
 vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal;  

 vaardigheid in het hanteren van de betreffende instrumenten.  
 
 

6. Contacten 
 

 met directie en leerkrachten over behandelmethodes, adviezen, voortgang e.d. om 

informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;  
 met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te structureren, te 

motiveren en te stimuleren;  
 met ouders om hen te informeren, de voortgang en hun rol hierin te bespreken;  

 met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis uit te wisselen, door te 
verwijzen en af te stemmen.  

 



SINT MAARTEN 
 
 
 

1. Functie-informatie  

 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Beroepskeuze adviseur 
Functiebeschrijving: Beroepskeuze adviseur 
Salarisschaal:  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. Onderzoek, informatievoorziening en voorlichting 

 verkent periodiek de arbeidsmarktontwikkelingen en -behoeften en mede adviseert op 
grond daarvan het BC mede over de prioriteitenlijst studierichtingen (i.s.m. 

studiefinanciering en op basis van studentenvolgsysteem); 
 draagt zorg voor de opzet, instandhouding en het toegankelijk maken van actuele 

documentatie met betrekking tot studie en beroepskeuze; 

 stelt voorlichtingsmateriaal samen ten behoeve van school-, studie- en beroepskeuze; 
 geeft en coördineert informatie en voorlichting over studierichtingen, studieplaatsen, 

onderwijsinstelingen, toelatingscriteria, over beroepen, over het toekomstperspectief op 

de arbeidsmarkt, over om-, her- en bijscholing en over relevante studiefinancierings-
mogelijkheden en –regelingen; 

 houdt een bestand bij van afgestudeerden in verband met terugkeer beleid; 

 evalueert periodiek de voorlichtingsmethode en de effectiviteit van de voorlichting. 

 
3.2. Beroepskeuze-advisering 

 geeft beleidsadvisen op het gebied beroepskeuze begeleiding als onderdeel van het 

integrale onderwijsbeleid; 
 onderzoekt (o.a. door middel van tests) de mogelijkheden van mensen, met name op 

het gebied van capaciteiten, interesses en waarde-orientaties; 

 analyseert keuzesituaties van personen en groepen en adviseert bij de keuze voor 
opleiding en beroep; 

 levert bijdragen aan de totstandkoming van onderwijsbeleid en 
studiefinancieringsbeleid; 

 voert mede afdelingsprojecten en overige werkzaamheden uit. 
 
3.3. Programma-ontwikkeling en begeleiding 

 ontwikkelt en coördineert educatieve programma's en leerplannen op het gebied van 
arbeidsmarkt-ontwikkelingen, beroepsorientatie en beroepskeuze binnen scholen; 

 zet voorlichtings- en begeleidingsprogramma’s op voor de uitvoerende functionarissen 

zoals docenten, schooldekanen en schoolhoofden, en voor andere specifieke 
doelgroepen (bijvoorbeeld ouders); 

 ondersteunt en begeleidt uitvoerende functionarissen zoals docenten, schooldekanen en 
schoolhoofden. 

 
3.4. Assisteren studiefinanciering  

 actualiseert en interpreert in samenwerking met studiefinanciering alle voor 

beroepskeuze en studiemogelijkheden relevante gegevens en databestanden; 
 informeert en assisteert in samenwerking met medewerkers studiefinanciering 

studiefinancieringsaanvragers en bewaakt aanvraagprocedures en deadlines; 

 coördineert, organiseert en verzorgt mede voorlichtingsprogramma's en cursussen over 
het studeren buiten St. Maarten c.q. het buitenland. 



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

 
4. Speelruimte 
 

 de beroepskeuze adviseur neemt beslissingen bij het samenstellen van 
voorlichtingsmateriaal en het geven van voorlichting, bij het adviseren op basis van 
afgenomen tests en enquetes, bij het ontwikkelen van educatieve programma's / 

leerplannen en het coördineren en organiseren van voorlichtingsprogramma's; 
 het onderwijsbeleid en de (voorgeschreven aanpak bij) testen vormen het kader; 
 de beroepskeuze adviseur legt verantwoording af aan de leidinggevende over de 

kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen en voorlichtingsprogramma’s, educatieve 

programma's / leerplannen en over de bijdrage aan het beleid. 
 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

 kennis van het vakgebied van beroepskeuze; 

 kennis van de onderwijssystemen en –methoden; 
 inzicht in de mogelijkheden tot vervolgopleiding in binnen en buitenland; 
 vaardigheid in het analyseren van individuele beroepsmogelijkheden; 
 vaardigheid in het afnemen van tests; 

 vaardigheid in het samenstellen en afnemen van enquetes. 
 
 

6. Contacten 
 

 met leerlingen over beroepskeuze vraagstukken, om hun drijfveren, kennis en 

vaardigheden te kunnen beoordelen en daarover te adviseren; 
 schooldecanen en beroepskeuzeadviseurs over studiekeuzen, informatie over de scholen 

om af te stemmen, te consulteren en informatie uit te wisselen; 
 onderwijsinstellingen (lokaal, regionaal en internationaal) over de plaatsing en 

studieresultaten om informatie uit te wisselen en eventuele knelpunten op te lossen en 
om actuele informatie aan studenten over scholen te kunnen geven; 

 met de private sector over beroepsmogelijkheden om deze actueel te houden en te 

bespreken; 
 met het arbeidsbureau om mogelijkheden af te stemmen en beleidsvoorstellen te 

bespreken; 

 met ouders over de mogelijkheden van vervolgopleidingen in binnen en buitenland en 
de opleidingsmogelijkheden van hun kind. 

 
 

 
 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Ondersteuning 
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 MD-trajecten, 

het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 
 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 

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.  
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Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ........................................ AC 14 

2 1.0 Secretaresse MBO 6 

3 2.0 Senior Projectmanager AC 12 

4 2.0 Projectmanager AC 11 

5 1.0 Financieel medewerker  HBO 9 

6 6.0 Project Medewerker  HBO 8 

7 5.0 Curriculum ontwikkelaar AC 12 

8 1.0 Administratief medewerker  MBO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 
 
1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Diensthoofd  

Functiebeschrijving: Diensthoofd A 
Salarisschaal:  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. 
 

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 

multidisciplinair of complex 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 richtinggevende meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota’s, procedures, 
projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwik-
keling en de implementatie daarvan; 

 adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe strategische 
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 omvangrijke en complexe 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 strategische 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 A 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 strategische 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 A 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 A 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 of 

maatregelen 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 uitvoerings-

aspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de 

resultaten worden behaald. 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 

 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
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 OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Senior Projectmanager 
Functiebeschrijving:  Projectmanager A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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 jaar- en 
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:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Projectmanager  
Functiebeschrijving: Projectmanager 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. 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: Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Financieel medewerker 
Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Project Medewerker 
Functiebeschrijving:  Project- en programmaondersteuner A  
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. Ondersteuning (inhoudelijk) bij projecten en programma’s 
 ondersteunt de project- en programmaleider bij de opdrachtformulering (aanleiding, 

doelstelling, randvoorwaarden, werkwijze, fasering, inzet projectmedewerkers, 

kwaliteitsborging, e.d.);  
 overlegt met project- en programmaleider over de voortgang van het project en initieert 

werkzaamheden die de voortgang bevorderen;  

 verzamelt informatie over kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in relatie tot het 
project of programma; 

 stelt periodieke rapportages, overzichten, specificaties en toelichtingen op; 
 verzorgt de informatievoorziening aan de verschillende participanten van het 

project/programma (zowel intern als extern);  
 stelt diverse projectcorrespondentie op en draagt zorg voor verdere procedurele 

afdoening van uitgaande formele stukken;  

 vraagt offertes aan en verzorgt de administratieve afhandeling; 
 organiseert en bereidt inhoudelijk diverse projectvergaderingen voor en draagt zorg 

voor de verslaglegging, bewaakt de voortgang bij de afhandeling van overeengekomen 

acties, signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan; 
 draagt zorg voor een adequate projectadministratie; 

 
3.2. Verzorging van de (financiële) ondersteuning van projecten en programma’s 

 werkt de financiële componenten van projectplannen uit; 
 richt de projectadministratie in aansluitend op de aard van de projecten; 
 verwerkt (financiële) gegevens in de projectadministraties; 

 verzamelt en presenteert gegevens; 
 stelt facturen betaalbaar; 
 stelt (financiële) voortgangs- en eindrapportages op; 

 maakt berekeningen en nacalculaties. 
 
3.3.Technische voorbereiding en besteksgereed maken van delen van projecten 

 draagt bij aan aanvullend (terrein)onderzoek en maakt aanvullende berekeningen; 

 werkt tekeningen nader uit en maakt kostprijsberekeningen daartoe; 
 stelt werkplannen op waarbij de inzet van aannemers en eigen personeel wordt 

vastgelegd; 

 draagt zorg voor de benodigde verkeersvoorzieningen bij de werken en stemt af met 
wegbeheerders. 

 



3.4. Toezicht op besteksconforme uitvoering 
 beoordeelt de door de aannemer ingediende werkplannen; 

 controleert of wordt voldaan aan de in de werkplannen aangegeven werkwijze; 
 beoordeelt de kwaliteit van door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden en treft 

maatregelen bij geconstateerde afwijkingen; 

 lost uitvoeringsproblemen op met nutsbedrijven en bedrijven. 

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

 
4. Speelruimte 
 

 de project- en programmaondersteuner A neemt beslissingen bij het opstellen van 
periodieke rapportages, overzichten, specificaties, toelichtingen op basis van eigen 
bewerking van gegevens, het opstellen van diverse projectcorrespondentie en/of bij het 
inrichten van de projectadministratie aansluitend op de aard van de projecten; 

 de projectkaders, het beleid en de begroting vormen het kader; 
 de project- en programmaondersteuner A is verantwoording schuldig aan de 

leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit van de projectondersteunende 

werkzaamheden, en/of van verzorging van de (financiële) ondersteuning van projecten. 
 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

 kennis van het betreffende vakgebied en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, 
inzicht in de maatschappelijke verhoudingen op dat gebied; 

 kennis van methoden en technieken van project- en financiële administratie en 
bijbehorende wet- en regelgeving; 

 kennis van en vaardigheid in het werken met informatieverwerkende systemen; 

 inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het 
vakgebied; 

 inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie; 

 vaardigheid in het voeren van het secretariaat bij projecten; 
 organisatorische vaardigheden en vaardigheid in het oplossen van 

uitvoeringsknelpunten. 
 

 
6. Contacten 
 

 met interne en externe medewerkers over de ondersteuning van projecten, de 
projectuitvoering en informatievoorziening om afspraken te maken en knelpunten op te 
lossen; 

 met budgethouders over het verwerken van financiële gegevens in de 
projectadministratie om onduidelijkheden op te lossen; 

 met externe bureaus over offertes om deze op te vragen en te beoordelen.  

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 

Organisatieonderdeel:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
Functienaam:  Curriculum en middelen ontwikkelaar 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 
 
 
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:   Min OCJS / Dienst Onderwijs Innovatie 
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 MD-trajecten, 

het aangeven van kostenplaats, het opstellen van contracten; 
 beheert personeelsgegevens en stelt diverse overzichten samen (bijv. formatie-omvang, 

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.  
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Formatieplan 

9 6 Dienst Examens  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ………………………………………….. AC 14 

2 1.0 Administratief medewerker  MBO 7 

3 1.0 Senior Beleidsmedewerker AC 12 

4 2.0 Onderzoeksmedewerker  AC 11 

5 1.0 Hoofdmedewerker ....................... HBO  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Dienst Examens 
Functienaam:  Diensthoofd  
Functiebeschrijving: Diensthoofd A 
Salarisschaal:  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. 

 
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 
multidisciplinair of complex 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 richtinggevende meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota’s, procedures, 

projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwik-

keling en de implementatie daarvan; 
 adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of complexe strategische 

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 omvangrijke en complexe 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 strategische 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 A 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 strategische 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 A 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 A 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 of 
maatregelen 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 uitvoerings-
aspecten om standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de 
resultaten worden behaald. 



SINT MAARTEN 
 
 
 

1. Functie-informatie 

 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Dienst Examens 

Functienaam:  Administratief medewerker 
Functiebeschrijving:  Administratief medewerker A 
Salarisschaal:  7 
 

 
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 administratief-

organisatorisch 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 uitgaven- 

en 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. 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 

Organisatieonderdeel: Min OCJS / Dienst Examens 

Functienaam:  Senior beleidsmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker A 
Salarisschaal:  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. 

 
 
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: Min OCJS / Dienst Examens 

Functienaam:  Onderzoeksmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-

auteur. 

 

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: Min OCJS / Dienst Examens 

Functienaam:  Hoofdmedewerker 
Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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. 

 

 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 bij AB 2010 nr. 6, zoals gewijzigd 

Functieboek  
 

 

 

 

 

 

 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Dienst Openbaar Onderwijs 
 
 
Education, Culture, Youth & Sports 
Public Education 



 

 

 

 

Formatieplan 

10 9 Dienst Openbaar Onderwijs  

Nr. FTE Functienaam Niveau Schaal 

1 1.0 Diensthoofd ………………………………………….. AC 13 

2 1.0 Secretaresse  MBO 6 

3 1.0 Beleidsmedewerker AC 11 

4 2.0 Hoofdmedewerker  HBO 10 

5 1.0 Personeelsadviseur ....................... HBO  10 

6 2.0 Personeelsmedewerker MBO 7 

7 1.0 Financieel medewerker HBO 9 

8 1.0 Administratief medewerker (c) VBO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINT MAARTEN 
 
 

 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Diensthoofd  
Functiebeschrijving: Diensthoofd B 
Salarisschaal:  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 instrumentontwik-

keling 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 OCJS / Openbaar Onderwijs 
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 OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Beleidsmedewerker 

Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker 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. 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 mede-

auteur. 
 
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:   Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Hoofdmedewerker 

Functiebeschrijving: Beleidsmedewerker C 
Salarisschaal:  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:  Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Personeelsadviseur 
Functiebeschrijving:  Personeelsadviseur 

Salarisschaal:  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. Managementadviezen inzake de personeels- en organisatieontwikkeling 

 analyseert de voorgenomen beleidsontwikkelingen of veranderprocessen binnen de 
sectoren en adviseert over personele en organisatorische consequenties en te nemen 
maatregelen; 

 doet voorstellen voor de sectorale uitvoering van het centrale P&O-beleid en begeleidt 
de introductie van nieuwe regelgeving binnen de dienst; 

 fungeert als klankbord en gesprekspartner voor leidinggevenden wat betreft hun 
behoeften, wensen en vragen op personeelsgebied; 

 levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van organisatie- en 
personeelsplannen, opleidingsplannen en –begroting; 

 begeleidt reorganisatieprocessen en werkt in voorkomende gevallen samen met externe 
adviseurs; 

 adviseert het management over alle personeels- en organisatieaangelegenheden, 

inclusief interpretatie en consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving terzake en 
bezwaar- en beroepschriften, bemiddelt bij conflicten, stelt toelichtingen op bij 
juridische conflicten; 

 is betrokken bij de werving en selectie, overplaatsing, ontslag, e.d. van medewerkers, 
adviseert daarover en ziet toe op het correct verlopen van de betreffende procedures; 

 treedt op als adviseur bij functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
beloningsvraagstukken, loopbaanplanning en doet voorstellen over de toepassing van 

de rechtspositionele regelingen in concrete gevallen; 
 geeft voorlichting en toelichting en verwijst naar relevante externe instanties; 
 draagt bij aan de vormgeving en uitvoering van het opleidingsbeleid en behandelt 

aanvragen in het kader van de regeling studiefaciliteiten; 
 neemt deel aan overleg en werkgroepen. 

3.2. Organisatie- en formatieonderzoeken 

 houdt doorlichtingen, veldonderzoek, vergelijkend onderzoek en interviews; 
 verzorgt (management)informatie voor beleidsaanbevelingen, kengetallen, 

normeringen, organisatie- en functiestructureringsvoorstellen, functiebeschrijvingen en 
indelingsadviezen; 

 bereidt voor en begeleidt de besluitvorming terzake. 
 
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden 
binnen de dienst/afdeling en de sectie. 
 
 



4. Speelruimte 
 

 de personeelsadviseur neemt beslissingen met betrekking tot het adviseren over en 
nader uitwerken van onderdelen van het sectorale personeels- en organisatiebeleid;  

 het personeelsbeleid, de beleidsrichtlijnen en arbeidsvoorwaarden van de organisatie 
vormen het kader; 

 de personeelsadviseur legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de 
inhoud en bruikbaarheid van de personeels- en organisatieadviezen en aan het 
management en over de kwaliteit van de bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering 
van het P&O-beleid. 

 

 
5. Kennis en vaardigheden 
 

 kennis van het personeelswerk en van het personeelsbeleid en de relevante wet- en 
regelgeving op dat terrein; 

 kennis van theorieën, methoden en technieken op het gebied van organisatieonderzoek 
en -ontwikkeling; 

 inzicht in de personele en organisatorische consequenties van beleidswijzigingen; 
 vaardigheid in het adviseren en behandelen van personeels- en organisatie-

aangelegenheden waarbij veel diverse aspecten een rol spelen; 
 vaardigheid in het omgaan met conflicten op de werkvloer. 

 
 

6. Contacten 

 met het management over ontwikkelingen binnen de organisatie, het personeel en 
organisatiebeleid om te adviseren inzake personeelsaangelegenheden waarbij veel 
aspecten en belangentegenstellingen een rol spelen; 

 met externe organisatieadviseurs over reorganisatie- of formatieonderzoeken om hen te 

kunnen aansturen; 
 met leden van bezwarencommissies of vakbonden over personeelsvraagstukken en –

problemen om informatie te geven en oorzaken toe te lichten. 
 
 
 



SINT MAARTEN  
 

 
 
1. Functie-informatie 
Organisatieonderdeel:  Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Personeelsmedewerker 
Functiebeschrijving:  Personeelsmedewerker 
Salarisschaal:  7 

  
 
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. Personeelsadministratie 

 legt personeelsgegevens administratief vast (benoeming, ontslag, bevordering e.d.); 

 verwerkt (na berekening en controle op juistheid en volledigheid) de mutaties in het 
geautomatiseerde administratiesysteem; 

 vraagt zonodig aanvullende gegevens op aan het management en/of de 
personeelsadviseur; 

 verzamelt de beschikbare gegevens over individueel gerichte informatie; 
 beantwoordt vragen van medewerkers over aspecten inzake de 

personeelsadministratie; 

 handelt pensioenaanvragen, keuringsaanvragen, e.d. af; 
 verzamelt gegevens uit het geautomatiseerd bestand ter voorbereiding van begroting 

en rekening, voorschotbetalingen, inhoudingen, werkgeversverklaringen en afdrachten. 
 
3.2. Beheer en onderhoud van het personeelsinformatiesysteem 

 registreert en bewaakt de kwaliteit en de werking van het systeem en de applicatie(s) 

en draagt zorg voor het voorkomen en/of verhelpen van storingen in apparatuur en 
programmatuur; 

 evalueert het gebruik en toepassingen van applicaties; 
 adviseert ten aanzien van de noodzaak tot het aanbrengen van veranderingen in 

apparatuur, (systeem)programmatuur en infrastructurele voorzieningen; 
 onderhoudt/beheert de relevante PRIS -gegevens en -bestanden (waaronder het 

coderingssysteem) en geeft standaarden aan; 

 voert mutaties door in het geautomatiseerd informatiesysteem voor wat betreft 
organisatorische veranderingen, zoals codes van diensten/afdelingen, 

formatieplaatsen/functies en functienummers van diensten/ afdelingen, etc.; 
 houdt de stamgegevens bij, verzamelt gegevens uit het systeem en stelt 

managementoverzichten op; 
 instrueert en begeleidt gebruikers met betrekking tot de toepassing van (nieuwe) 

applicaties; 

 ontwerpt en onderhoudt procedures betreffende beveiliging en back-ups; 
 registreert de werking van de applicaties en draagt zorg voor het voorkomen/verhelpen 

van storingen in apparatuur en programmatuur; 
 signaleert gebruikersbehoeften (opleidingen nieuwe gebruikers, aanpassingen aan 

applicaties); 
 beheert de systeemdocumentatie.  

 
3.3. Advisering over uitvoering van rechtspositionele regelingen 

 bestudeert regelingen en daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden en beoordeelt 
de gevolgen ervan voor het personeel en de toepasbaarheid ervan in concrete situaties; 

 doet voorstellen voor aanpassing van betreffende regelingen, procedures en systemen; 
 beoordeelt aanvragen voor de toepassing van de regelingen en zorgt voor een 

rechtmatige en juiste uitvoering van de regelingen en de betaalbaarstelling van diverse 

vergoedingen; 
 maakt beschikkingen en aanstellingsbesluiten op; 



 geeft voorlichting over de interpretatie en uitvoering van de regelingen; 
 beantwoordt (schriftelijk en mondeling) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering 

van) bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
 

3.4. Ondersteuning 
 stelt managementoverzichten op, zoekt documenten op, stelt conceptbrieven op, 

verricht de voortgangsbewaking e.d.; 
 bereidt (interne en externe) plaatsingen en sollicitaties administratief voor en begeleidt 

deze procesmatig; 
 neemt deel aan sollicitatiegesprekken voor lager personeel en zorgt voor de 

administratieve verwerking van plaatsingen en sollicitaties; 

 ondersteunt bij de werving en selectie; 
 levert een bijdrage bij het uitvoeren van de opleidingsplannen; 
 houdt documentatiemateriaal bij; 

 ondersteunt de personeelsadviseur in de meest brede zin van het woord. 
 
3.4. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden 
binnen de afdeling en de sectie. 

 
 
4. Speelruimte 
 

 de personeelsmedewerker neemt beslissingen bij het vastleggen en muteren van 
administratieve gegevens, bij het bewaken van de werking van de applicatie, bij het 

adviseren over verbeteringen, bij de interpretatie en concrete uitvoering van de 
regelingen en bij het toetsen op rechtmatigheid van de toepassing, bij het 
beantwoorden van vragen en bij het ondersteunen van de personeelsconsulent; 

 rechtspositionele en administratieve voorschriften en richtlijnen op het gebied van de 
personeels- en salarisadministratie en werkafspraken vormen het kader; 

 de personeelsmedewerker legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat 
betreft de kwaliteit van de uitvoering van de rechtspositionele (raam)regelingen, over 

het functioneren en de kwaliteit van de applicaties en over het voeren van de 
personeelsadministratie. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
 

 kennis van de relevante delen van de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke wet- 
en regelgeving; 

 kennis van diverse geldende (administratieve en financiële) procedures en richtlijnen; 
 kennis van de werking en mogelijkheden van diverse (deel)systemen en van de hierbij 

behorende systeemvoorschriften; 
 inzicht in de organisatiestructuur, organisatorische en functionele verhoudingen binnen 

de organisatie, (formatieve) opbouw van de organisatie en bekendheid met de aard van 
de werkzaamheden binnen de organisatie;  

 inzicht in de gebruikersbehoefte; 
 vaardigheid met de toepassing van de gebruiksmogelijkheden van het 

geautomatiseerde persoonsregistratiesysteem; 
 vaardigheid in het toepassen van rechtspositionele regelingen en het maken van 

berekeningen; 
 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan gebruikers. 

 

6. Contacten 
 

 met het (lijn)management en het personeel over diverse en naar aard gevoelige 
regelingen om tot een rechtmatige toepassing en uitvoering van de regelingen te 
komen en informatie te verstrekken; 

 met collega’s en vakgenoten over rechtspositionele regelingen om informatie in te 
winnen en te verstrekken; 

 met gebruikers over zich voordoende uitvoeringsproblemen/-vragen om informatie te 

verstrekken en inhoudelijke assistentie te verlenen; 
 met leveranciers en systeembeheerders over zich voordoende uitvoeringsproblemen en 

nieuwe applicaties om storingen te laten oplossen; 
 met uitkeringsinstanties/afdelingen, de dienst Comptabiliteit (Ministerie van Financiën) 

over personele gegevens om informatie uit te wisselen. 



SINT MAARTEN 
  

 
 
1. Functie-informatie 
 
Organisatieonderdeel: Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Financieel medewerker 

Functiebeschrijving: Financieel medewerker 
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. 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:   Min OCJS / Openbaar Onderwijs 
Functienaam:  Administratief medewerker 

Functiebeschrijving:  Administratief medewerker C 
Salarisschaal:  5 
 
 
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 organisatie-

onderdeel; 
 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 (retro-
acta); 

 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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