
16 maart 2018 

Update benodigde gemeentelijke expertise voor Sint Maarten en Saba 
 

Functieomschrijving Taken 
 

Adviseur bouwprojecten  
(3 maanden, Saba) 
 

Klik hier voor de volledige vacature en meer informatie 
over deze functie.  

Ervaren adviseur crisisbeheersing  
(St Maarten)  
 

Advisering en het opstellen van plannen rond 
crisisbeheersing en het organiseren van trainingen voor 
specifieke onderdelen hiervan. Met name expertise op 
het terrein van evacuatie en distributie, als ook 
bevolkingszorg. 

Ervaren adviseur communicatie 
rondom crisisbeheersing  
(St Maarten) 
 

Herzien van communicatieplan crisisbeheersing,  
advisering over een verbeterde communicatiestrategie 
voor, tijdens en na een crisis dmv deelname aan 
workshops. 

Ervaren adviseur op het gebied van 
sociale woningbouw / relatie met 
woningcorporatie  
(St Maarten) 
 

Ondersteunen van de overheid van Sint Maarten in het 
maken van een inventaris, het raadplegen van alle 
stakeholders en het ontwikkelen van een nieuw voorstel 
dat de taken en verantwoordelijkheden van de sociale 
woningbouwcorporatie definieert.  

Ervaren adviseur orkaanbestendigde 
bouwnormen  
(St Maarten) 
 

Het in goede banen leiden van het proces van 
inventariseren bij stakeholders welke normen werkbaar 
zijn voor de context van Sint Maarten (d.m.v. workshops), 
het ondersteunen in het ontwikkelings- en 
goedkeuringsproces van nieuwe bouwcode, trainingen 
over de nieuwe normen voor het uitgeven van 
bouwvergunningen en voor de bouwinspecties. 

Ervaren adviseur op het gebied van 
milieunormen  
(St Maarten) 

De adviseur milieunormen zal zich richten op het herzien 
van de gedateerde milieunormen op Sint Maarten, om zo 
bij te dragen aan de duurzaamheid en weerbaarheid van 
bouwplannen.  

 
Selectie 
 
Naast de inhoudelijke expertise, zijn kennis van en ervaring met de regio, interculturele sensitiviteit 
en goede beheersing van het Engels van belang. We werken bij voorkeur met een kleinere 
expertpool die voor langere tijd aan het project verbonden kan zijn. In overleg met de overheid op 
Sint Maarten, spreken we met enkele betrokkenen om tot concrete afspraken en selectie te komen. 
 
Kosten 
 
In eerste instantie kijken we naar het aanbod van expertise die 'om niet' door gemeenten 
beschikbaar gesteld kan worden. Wij kunnen geen verblijfkosten voor gezinsleden vergoeden. 
 
CV’s 
 
Als u op basis van bovenstaande informatie meegenomen wilt worden in de selectie, stuur dan een 
email naar eline.vermeer@vng.nl. Graag met vermelding van het expertiseveld waar u op reageert. 
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