
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor Beleid, uitvoering en toezicht op de beleidsdomeinen Rechtshandhaving, Openbare Orde 
en Veiligheid, Justitiële Zorg, Executie en Resocialisatie op Curaçao. 

Het Ministerie van Justitie is voor de uitvoeringsorganisatie Reclassering,  op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie:

Reclasseringswerker (4 fte’s)
Max. Schaal 10

DE FUNCTIE 
UO Reclassering Curaçao stelt zich ten doel om de veiligheid van de Curaçaose maatschappij te vergroten, door het actief 
verminderen van recidive bij delict plegers en het terugdringen van de criminaliteitscijfers. Om de recidive te minimaliseren 
en de criminaliteitscijfers te verlagen worden verdachten, daders en potentiële daders op Curaçao, aangesproken op hun 
gedrag en wordt met hen, op basis van een inschatting van de risico’s, een traject van passende reclasseringsinterventies 
doorlopen. Als Reclasseringsmedewerker vervul je een belangrijke rol bij het inzetten van allerlei interventies die moeten 
leiden tot gedragsverandering bij de doelgroep.  

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je verricht werkzaamheden in het kader van onderzoek en rapportage, ten behoeve van het uitbrengen van een advies

aan het Openbaar Ministerie en/of overige relevante organisaties;
• Je verricht werkzaamheden ten behoeve van de coördinatie en uitvoering van opgelegde werk- en leerstraffen;
• Je draagt zorg voor het opstellen en inhoud van geven aan resocialisatie- en preventietrajecten, met het oog op

vermindering van de kans op recidive en verlaging van de criminaliteitscijfers;
• Je treedt op als casemanager om toe te zien op het nakomen van afspraken, zowel bij de doelgroep als bij de relevante

actoren betrokken bij de begeleidingstrajecten;
• Je draagt zorg voor het plannen, organiseren en uitvoeren van taken en activiteiten die erop gericht zijn om toe te werken

naar het behalen van resultaten;
• Je verricht overige werkzaamheden die in het verlengde van de functie en de taken relevant zijn en een bijdrage leveren

aan de vermindering en preventie van criminaliteit in de Curaçaose samenleving;
• Je	bent	in	staat	om	binnen	de	organisatiefilosofie	eigen	verantwoordelijkheid	te	dragen	voor	aan	jouw	opgedragen	taken/

activiteiten.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, MWD of SPW;
• Je beschikt over bij voorkeur twee (2) jaar aantoonbare ervaring in een relevante positie.
• Je bent bekend met de Curaçaose samenleving en beschikt over gedegen kennis van de doelgroep en van het

reclasseringswerk in het algemeen;
• Je bent vaardig in probleemanalyse en het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen en -programma’s;
• Je hebt een goede beheersing van Papiamentu en de Nederlandse taal en bent vaardig in het opstellen van rapportages.

Kennis en beheersing van Spaans en Engels strekt tot de aanbeveling;
• Je	bent	integer,	lexibel	en	hebt	een	klantgerichte	opstelling;
• Je durft uitdagingen aan te gaan en kan met moeilijke klanten omgaan;
• Je bent stressbestendig, slagvaardig en proactief en kan onder druk werken i.v.m. deadlines die gehaald moeten worden;
• Je neemt initiatief, je weet van aanpakken, je weet creatief om te gaan met beperkte middelen en bent resultaatgericht.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief vergezeld van een recent curriculum vitea, uiterlijk 1 december 2022, naar gericht aan de Secretaris 
Generaal van het ministerie van Justitie mw. mr. D. Lai-Promes via email HRM@minjustcur.com onder vermelding van 
“Sollicitatie Reclasseringsmedewerker ”.

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen kunnen deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is 
afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee 
schalen lager worden ingeschaald. 

INTERNE EN EXTERNE VACATURE
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