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Saba is een prachtig Caribisch eiland en het kleinste Openbare Lichaam van Nederland. Het eiland 

kenmerkt zich door een prachtige natuur, de vulkaan Mount Scenery die op 887 meter het hoogste punt 

binnen ons Koninkrijk is, een bijzondere onderwaterwereld en haar bewoners. Saba werd, evenals 

Bonaire en St. Eustatius, een Openbaar Lichaam binnen ons Koninkrijk na de ontmanteling van het Land 

de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010. Het eiland heeft een oppervlakte van 13 vierkante 

kilometer. Saba heeft op dit moment ongeveer 1900 inwoners. 

 

Dit prachtige Caribische eiland is op zoek naar: 

 

BELEIDSJURIST 

 

1. ALGEMEEN 

Het voornaamste doel van de beleidsjurist zal opstellen en schrijven van werkprocessen en beleid 

zijn binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan zijn voor de afdeling Financien, voor Bouw- en 

Woningtoezicht, of bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid en vergunningen. 

De voornaamste werkzaamheden daarbij zijn:  

• actualiseren van huidige wet- en regelgeving, procedures, werkprocessen en beleid;  

• versterking van de uitvoeringskracht van afdelingen door gestroomlijnde duidelijke en 

efficiënte processen en beleid op te stellen;  

• verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie door beleid en op sommige 

onderwerpen wet- en regelgeving op te stellen; en  

• verslaglegging over de status van je werkzaamheden. 

 

2. FUNCTIE-EISEN 

• academisch werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding Nederlands Recht 

• ervaring met het opstellen van beleid en werkprocessen is een pre 

• affiniteit met de Cariben, en begrip voor lokale omstandigheden en cultuur 
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• in staat om in korte tijd een netwerk op te bouwen en te onderhouden 

• een uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels in woord en geschrift 

• je bent bereid om je voor twee jaar te verbinden aan Saba 

 

3. COMPETENTIES 

• maatschappelijke betrokkenheid; je hebt een grote interesse in wat er leeft en gebeurt in 

de maatschappij en je bent in staat om het verordeningen apparaat daarop te actualiseren; 

• integriteit; je bent integer en in staat om relaties te onderkennen en te handelen in het 

belang van Saba en de Rijksoverheid; 

• zelfstandig, je hebt weinig begeleiding nodig om de hoofddoelen van het project te bereiken 

en kunt zelfstandig op ieder rechtsgebied onderzoek verrichten om de juridische 

houdbaarheid ervan te waarborgen; 

• politieke sensitiviteit; je weet wat er leeft en wat er haalbaar is binnen de politieke 

constellaties, je bent proactief en kunt inschatten wat de politieke gevolgen zijn van 

verschillende processen en beleidsvoorstellen; 

• analytisch denkvermogen; het verordeningenapparaat en de hogere wetgeving omvat een 

breed scala aan verschillende rechtsgebieden en er wordt van je verwacht dat je binnen 

ieder rechtsgebied in staat bent om praktisch en pragmatisch te werken, zonder aan inhoud 

en kwaliteit te verliezen; 

• interpersoonlijke sensitiviteit; je houdt bij je handelen respectvol rekening met anderen en 

je staat daarbij open voor hun mening, belangen en gevoeligheden en je bent in staat te 

reflecteren op je eigen functioneren; 

• communiceren; Je kunt een boodschap mondeling en schriftelijk op een correcte manier 

duidelijk maken. Je drukt je helder uit, kunt de aandacht vasthouden en kunt luisteren naar 

anderen. 

 

Wij bieden: 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een tijdelijke aanstelling van (2) jaar, voor de duur 

van het project. 

 

Reageren: 

Heb je belangstelling voor deze functie en meen je aan de functie eisen te voldoen dan nodigen wij je 

graag uit om te solliciteren. Je reactie met CV kun je, uiterlijk 4 april 2021, richten aan mevrouw Rosa 

Delgado Fortes, Hoofd HRM: Rosa.fortes@sabagov.nl en de heer Gerald Simmons - de Jong, 

Bestuursjurist: Gerald.Jong@Sabagov.nl. 
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