
 OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS  

CARIBISCH NEDERLAND  
____________________________________________________________________________________  

 
Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn 
in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.    
    
Vac. 05-2022    

Adviseur plv. Regeringscommissaris – tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar.  
 
De adviseur van de plv. Regeringscommissaris werkt nauw samen met de medewerkers van het Kabinet 

Gezaghebber, de verandermanager/adviseur Regeringscommissaris en met de Eilandsecretaris en het wnd. 

Hoofd Bestuur ondersteuning. Daarbij wordt ook de (integrale) relatie gelegd en afstemming gezocht met 

de portfolio’s van de Regeringscommissaris. De primaire opgave voor de adviseur is om de plv. 

Regeringscommissaris te ondersteunen bij het uitvoeren van de afgesproken portfolio’s en de 

bijbehorende resultaten die neergeslagen zijn in geaccordeerde jaarplannen of meerjarige beleidsplannen. 

Deze liggen op het vlak van Natuur (Nature Environment Policy Plan); Economie (Groeifonds; 

Connectiviteit; Toerisme, Lange termijn eiland); Welzijn (Implementeren WMO; COVID); Financiën en 

Onderwijs, Sport en Leerplicht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitvoering van de Wet Herstel 

Voorziening en de Route Tijd Tabel.   

 
Taken: 

• Adviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies bij het tot uitvoer brengen van de portfolio’s.  

• Bereidt vergaderingen van de plv. Regeringscommissaris voor en zorgt voor de follow-up van deze 

afspraken.  

• Werkt nauw samen met de directeuren en unitmanagers en beleidsmedewerkers van het Openbaar 

Lichaam voor de follow up en binnen de reeds bestaande beleidsplannen en prioriteiten. 

• Zorgt dat processen die horen bij deze portfolio’s zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en 
regelgeving, kaders en andere afspraken. 

• Ondersteunt in (strategie) heldere en transparante communicatie naar alle relevante stakeholders, 
zowel intern als extern.  

• Organiseert zowel in- als extern de juiste stakeholders bij elkaar om steun en medewerking te 
verkrijgen om de afgesproken resultaten vanuit de portfolio’s te bereiken.  

• Benut optimaal zijn/haar netwerk om de (organisatie)doelen te bereiken, zowel op Sint Eustatius, 
Caribisch Nederland als in Nederland.  

• Heeft oog voor situaties die een risico of kans en signaleert knelpunten en komt met voorstellen 
(inhoudelijk en/of procesmatig). 

• Houdt rekening met de lokale politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld. 

 
 



 
Functie –eisen:  

• Academisch werk- en denkniveau (voorkeur afgerond diploma in Bestuurskunde en/of Rechten en/of 
Economie); 

• Meerdere jaren relevante ervaring in meerdere adviestrajecten met meerdere stakeholders in 
multidisciplinair verband.  

• Beschikt over een relevant en representatief netwerk binnen de regio en binnen de Rijksoverheid in 
Nederland.  

• Is op de hoogte van relevante lokale, regionale en Nederlandse politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

• Is goed in het plannen en organiseren en is koersvast/vasthoudend in het behalen van het beoogde 
resultaat 

 
Overige vaardigheden: 

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Engels en Nederlands. 

• Kennis van en ervaring met werken in Caribisch Nederland, bij voorkeur op Sint Eustatius. 

• Bestuurs- en organisatiesensitief, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus. 

• Je kunt goed netwerken, onderhandelen en adviseren. 

• Je gaat resultaatgericht, verbindend en samenwerkingsgericht te werk. 

• Je bent Accuraat, vindingrijk, proactief, doortastend en beschikt over een hands-on mentaliteit. 

• Je bent integer, betrouwbaar en loyaal.  
 

 
Arbeidsvoorwaarden:    
De functie tijdelijk voor bepaalde tijd voor een jaar en is gewaardeerd in schaal 13. De inpassing, met 
een minimum $4570. tot een maximum $5728 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Inschaling 
vindt plaats afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.     
    
 
Solliciteren:   
Wilt u solliciteren op de functie van projectmedewerker land herstel bij het Openbaar Lichaam St. 
Eustatius? We zien graag je CV en motivatie tegemoet voor 25 maart 2022.    
  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met mevrouw C. Toet, plv. 
Regeringscommissaris. Email:  
claudia.toet@statiagov.com  Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe 
kandidaten.    
  
U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius    
T.a.v Mw. M. Dijkshoorn-Lopes  
Eilandsecretaris   

malvern.dijkshoorn@statiagov.com  
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