
(Senior) adviseur financieel toezicht op Curaçao 

Arbeidsvoorwaarden 

• Standplaats Willemstad, Curacao 

• Niveau Master/doctoraal 

• Vakgebied Financieel/economisch 

• Contractduur 3 jaar met daarna mogelijkheid van verlenging of omzetting in contract 

voor onbepaalde tijd 

• Uren per week 40 

• Salarisniveau schaal 12, schaal 13 conform de ALP-regeling van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

• Reageren uiterlijk 31 maart 2020 

Functieomschrijving 

De financieel-economische situatie van de Caribische landen in het Koninkrijk en de BES-

eilanden staat onder toezicht van drie Colleges financieel toezicht. Jij voert als (senior) 

beleidsadviseur bij het secretariaat van deze colleges het toezicht uit. Deskundig en kritisch 

toets je begrotingen en uitvoeringsrapportages van overheden en voorzie je de colleges en 

de overheden van advies. 

Je gaat een aantal jaren werken als (senior) beleidsadviseur op het gemeenschappelijke 

secretariaat van de Colleges financieel toezicht (Cft’s) in Willemstad, Curaçao. Hier adviseer 

je gedurende de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording over de financieel 

economische situatie binnen de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het aandachtsgebied financieel toezicht heb 

je één of meerdere (ei)landen en/of thematische onderwerpen in je portefeuille en werk je 

daarbij in één van de (inhoudelijke) clusters samen met collega’s. Bij de expertise die je 

nodig hebt, ligt de nadruk op openbare financiën, het begrotingsproces en financieel beheer. 

Je adviseert de Cft’s op alle terreinen van het overheidsfinanciën. Uiteindelijk kan 

geëscaleerd worden naar de Rijksministerraad die op advies van een Cft een aanwijzing kan 

geven. De focus van je werkt ligt - naast het toetsen, monitoren en beoordelen van 

begrotingen en begrotingswijzigingen - voornamelijk op het toetsen en monitoren van 

uitvoeringsrapportages of overige activiteiten op het gebied van het financieel beheer en 

overheidsentiteiten van de Caribische landen in het Koninkrijk en de BES-eilanden. 

Deze functie doet een groot beroep op je analytisch vermogen, je cijfermatig inzicht, vraagt 

een scherp oog voor cruciale details en een oplossingsgerichte instelling. Van je eerdere 

ervaring in het beoordelen van begrotingen in een politiek-bestuurlijke context heb je in 

deze baan veel profijt. Met jouw kennis, je creatieve denkvermogen en je altijd kritische blik 

ben je voor collega’s binnen het secretariaat en voor je externe counterparts, waaronder de 

ministeries en directies van Financiën van de (ei)landen, ook een uitstekende 

sparringpartner. 

Functie-eisen 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een afgeronde universitaire opleiding 

in een financiële richting en affiniteit met openbare financiën. 



• Je hebt werkervaring in het begrotingsproces en/of de beoordeling van 

overheidsentiteiten, bij voorkeur bij de overheid (rijk, provincie of gemeente). 

• Je hebt een sterk cijfermatig inzicht, je bent analytisch sterk, kunt complexe 

problemen snel doorgronden.  

• Je communiceert helder en geeft duidelijk uitleg. 

• Je schrijfvaardigheden zijn van hoog niveau; je bent in staat om analyses en adviezen 

zelfstandig op een heldere, correcte en goed leesbare manier te beschrijven. 

• Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

• Je hebt een sterke drang je verder te ontwikkelen en wilt graag ervaring opdoen. 

• Je bent proactief, hebt een hands-on-mentaliteit en vindt het niet erg om met veel 

onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn. 

• Je bent flexibel en bereid om te reizen. 

• Je durft standpunten in te nemen en kunt snel schakelen onder tijdsdruk. 

• Je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden en je kunt goed 

samenwerken, ook in situaties waarin belangen niet parallel lopen. 

• Je bent in staat goed te functioneren in een omgeving waarin verschillende culturen 

samenkomen. 

• Je bent bereid om voor een periode van drie à vier jaar te verhuizen naar Willemstad, 

Curaçao. 

Meer over jouw toekomstige afdeling 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10 oktober 2010 

zijn er twee Colleges financieel toezicht (Cft’s) van kracht. Het Cft voor Curaçao en Sint 

Maarten en het Cft voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Sinds 2 

september 2015 is er een derde college bij gekomen: het College Aruba financieel toezicht 

(CAft). De colleges oefenen financieel toezicht uit zoals geregeld in de consensus Rijkswet 

financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba en de Landsverordening Aruba financieel toezicht. 

De colleges worden ondersteund door een gemeenschappelijk secretariaat dat bestaat uit 

een divers samengesteld team onder aansturing van de secretaris, die direct 

verantwoording aflegt aan de colleges. Het secretariaat van de colleges omvat ongeveer 20 

medewerkers en is opgebouwd uit twee inhoudelijk clusters, een cluster bedrijfsvoering en 

een staf. Naast de standplaats Willemstad, Curaçao zijn er kantoren in Oranjestad, Aruba en 

Philipsburg, Sint Maarten. 

Meer informatie over het Cft is te vinden op: www.cft.cw 

Contactpersonen 

Voor meer informatie over deze vacature: 

De heer Stefan de Kok, hoofd cluster Aruba en Curaçao (Cft), +5999 461 9081 

Stefan.deKok@cft.cw 

De heer Robert de Ruiter, plaatsvervangend Secretaris, +5999 461 9081 

Robert.deRuiter@cft.cw 

http://www.cft.cw/
mailto:Stefan.deKok@cft.cw
mailto:Robert.deRuiter@cft.cw


Solliciteren 

Je kunt solliciteren door een Curriculum Vitae en een motivatiebrief te mailen naar 

info@cft.cw 


