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Curaçao

Advertentie

De GGz Curaçao heeft binnenkort een vacature voor een:

Hoofd Beveiliging en Bedrijfsveiligheid 
"Samen werken aan groei en herstel" is de leidraad voor al het handelen binnen GGz Curaçao. Samen werken met de cliënten,
met je collega's; je krachten en talenten kennen en deze met trots ten behoeve van het herstel van cliënten benutten. Werken bij
één van de GGz Curaçao instellingen betekent uitgedaagd en gemotiveerd worden om het beste uit jezelf te halen, met ruimte
voor ontwikkeling en groei. (zie ook www.ggz.cw)

De functie
In deze functie geeft u leiding aan een team van beveiligingsmedewerkers(23 fte) en coördineert
u de bewakingswerkzaamheden met als doel het realiseren van de optimale veiligheid van 
patiënten, personeel en bezoekers en het realiseren van de optimale beveiliging van gebouwen,
installaties, de terreinen en andere eigendommen van de organisatie. Eveneens geeft u in deze
functie uitvoering aan Bedrijfshulpverlening (BHV).

Functie-eisen 
Een opleiding op het gebied van beveiliging op MBO niveau, kennis van wet- en regelgeving met
betrekking tot veiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV). Kennis van- en ruime ervaring met 
leidinggeven, plannen en coördineren en het geven van trainingen in een soortgelijke functie. U
kunt doelgericht handelen en samenwerken. Hoge eisen worden gesteld aan professionele 
integriteit en leiderschap. U bent in staat om risico- en veiligheidsanalyses uit te voeren. Affiniteit
met een zorginstelling en de psychiatrie in het bijzonder is een pré.

Uw profiel
U weet continu de juiste balans tussen klantgerichtheid en veiligheid te brengen. Naast 
daadkracht beschikt u als leidinggevende over overtuigingskracht, vasthoudendheid, 
organisatietalent, flexibiliteit en u bent proactief. 

Wij bieden
Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de geldende structuur
en CAO. Binnen onze lerende organisatie wordt van u verwacht bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de organisatie in zijn geheel en specifiek op het gebied van veiligheid en 
bedrijfsveiligheid. 

Wie zijn wij
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao
(GGz Curaçao) is als moederstichting verantwoordelijk
voor het waarborgen van de samenhang in 
zorgaanbod van een aantal zorginstellingen die actief
zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.
GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan de
Stichting  Algemeen  Psychiatrisch Ziekenhuis Dr.
David Ricardo Capriles "Klínika Capriles", Stichting 
Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie "Yudaboyu", 
Fundashon  Sonrisa en  Stichting  Facilitair  Bedrijf.
Deze stichtingen bieden hun diensten aan de samen-
leving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over
ruim 275 medewerkers.

Voorwaarden
Een medische keuring en bewijs van goed gedrag zijn
verplicht, een assessment kan deel uitmaken van de
selectie. 

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de heer André Stoltenborg, 
Manager Facilitaire Sector,
Telefoon: 7374700 toestel 147

Solliciteren
Schriftelijke sollicitatie richten, 
uiterlijk 15 augustus 2014, aan:
Stichting GGz Curaçao
t.a.v. mevr. Saskia van der Meer, MBA
Human Resource Manager
Mohikanenweg 8, 
Postbus 3074 Curaçao
Fax: 5999-7369216
E-mail: info@ggz.cw

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tarieven voor
zonne-energie worden
door BTP&U tegen het
licht gehouden. Het onder-
werp kwam begin juni
onder de aandacht, omdat
Aqualectra hier naar eigen
zeggen verlies op maakte. 

Statenlid Eugene Cleopa
schreef op 3 juni een brief met
vragen naar aanleiding van de
adviezen van Bureau Telecom-
municatie, Post en Utiliteiten
(BTP&U). Minister van Financi-
ën, José Jardim (Groep-Sulva-
ran) heeft hier nu antwoord op
gegeven. Hij laat weten dat ‘de
gehanteerde tarieven voor het
terugleveren aan het elektrici-
teitsnet van met zonnepanelen

opgewekte elektriciteit niet
marktconform zijn’. ,,BTP&U is
verzocht aan de hand van nieu-
we inzichten de tarieven te revi-
seren en heeft in reactie daarop
een voorstel gedaan welke door
BTP&U aan Aqualectra voor
commentaar is voorgelegd. Zo-
dra dit proces is afgerond zal een
besluit worden genomen over de
nieuwe tarieven”, aldus de mi-
nister.

Jardim schrijft dat hij het

voornemen heeft dat de tarief-
aanpassing in de toekomst
openbaar wordt gemaakt. Hij
vervolgt: ,,Geleidelijk worden de
nieuwe inzichten ten aanzien
van de energiesector door de mi-
nister van Financiën geïmple-
menteerd. Uitgangspunt daarbij
is een betrouwbare en betaalba-
re energievoorziening waarbij
de gemeenschap niet opgeza-
deld wordt met onverantwoorde
beleidskeuzes.” Hij vertelt dat

BTP&U een adviestaak heeft en
dat de regering beslist over die
adviezen. Als de adviezen be-
rusten op de taken als beleid-
smaker, regelgever en aandeel-
houder, dan behoort Aqualectra
volgens de minister uitvoering
aan de beslissing te geven. 

Begin juni was er een pro-
bleem ontstaan tussen Aqualec-
tra en BTP&U over de tarieven
voor zonne-energie. Op Curaçao
wordt een systeem gehanteerd
dat energie, die wordt opgewekt
door zonnepanelen, vervolgens
weer wordt verkocht aan het 
net van Aqualectra. De aanbie-
der krijgt dit niet in geld uitge-
keerd, maar in een verminde-
ring van de stroomrekening.
Twee jaar geleden hebben de
overheid en BTP&U, de prijzen
van zonne-energie aantrekkelij-

ker gemaakt voor gebruikers.
Maar de tarieven waarvoor het
nutsbedrijf de zonne-energie
terug kon kopen zijn hoog en
Aqualectra maakt er verlies op.
Begin juni verleende Aqualectra
enige tijd geen nieuwe vergun-
ningen, waardoor de aanbieders
van zonnepanelen een advocaat
in de arm namen en met Aqua-
lectra in gesprek traden. 

Directeur van Aqualectra, Da-
rick Jonis, verklaarde eerder aan
deze krant: ,,De kosten voor
Aqualectra zijn 36 cent per kilo-
wattuur (kWh). Particulieren die
energie opwekken verkopen dit
weer terug aan Aqualectra voor
42 cent per kWh. Deze kosten
moeten wij van Bureau Tele-
communicatie Post & Utiliteiten
(BTP&U) rekenen. Op die ma-
nier lopen wij dus geld mis.”

Aqualectra maakt naar eigen zeggen verlies op de teruglevertarie-
ven. FOTO ARCHIEF 

Voorstel tarieven zonne-energie


