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Curaçao

FMA wil
onder de
GGZ vallen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Fundashon Maneho di Adikshon
(FMA), de stichting voor drugsbeleid en -behandeling,
heeft bij de overheid een verzoek ingediend om haar statuten aan te passen aan die van de Stichting Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ), opdat ook zij deel kan gaan
uitmaken van de GGZ-holdingorganisatie.
Dit blijkt uit het jaarverslag
van de GGZ. Onder deze holding vallen al de Capriles Kliniek, het centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie Yudaboyu
en Stichting Sonrisa. ,,Het aanbieden van de GGZ-zorg vanuit
één gemeenschappelijk conglomeraat biedt belangrijke voordelen”, zo staat er in het jaarverslag. Er is zo een betere waarborg voor de totstandkoming
van een gemeenschappelijke
zorgvisie op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg. Er
zijn ook meer mogelijkheden
voor het voeren van een krachtig
en coherent GGZ-beleid. Verder
kan er een goede patiëntgerichte
ketenzorg tot stand komen en
worden doublures in de zorg
voorkomen. Bovendien biedt het
meer mogelijkheden voor een
effectieve en efficiënte inzet van
personeel en beschikbare voorzieningen, middelen en organisatieonderdelen waaronder de
ondersteunende diensten die
zijn ondergebracht binnen de
moederstichting maar beschikbaar worden gesteld aan alle
werkstichtingen. Ook kunnen
aanpalende sectoren, zoals welzijn en huisvesting, krachtiger
ondersteund worden.
In de rapportage staat: ,,Het

Hoeneveld
directeur
van Kabinet
Sint Maarten

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - André Hoeneveld
(1959) is per 1 oktober benoemd
tot directeur van het Kabinet van
de Gouverneur van Sint Maarten. Hoeneveld volgt Rob Bats
op die 1 mei van dit jaar aftrad
om burgemeester van Haren in
Nederland te worden. De nieuwe directeur is sinds 1999 werkzaam bij het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Hij heeft als jurist
onder meer jarenlang gewerkt
voor het Directoraat van Constitutionele Zaken.

‘samengaan’ van GGZ-instellingen sluit voorts volledig aan op
de ideeën die geuit zijn zowel
door het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) als de
Stichting Federatie van Zorginstellingen om het zorgaanbod te
ontwikkelen rondom grotere bestuurlijke eenheden.”
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Samenwerken op eigen initiatief

Gerard van den Tweel voor Ling & Sons, de ‘grootste en meest prestigieuze supermarkt’ op Aruba.
FOTO VAN DEN TWEEL GROEP

Van den Tweel koopt supermarkt Aruba
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad - Gerard van den Tweel heeft onlangs namens de Van den Tweel
Groep het Arubaanse bedrijf
Ling & Sons - IGA Supercenter
overgenomen. De laatste jaren

heeft de Van den Tweel Groep
haar uitbreidingsplannen in het
Caribisch gebied ingezet op Curaçao en Bonaire. Op Curaçao
heeft Van den Tweel sinds 2007
een Albert Heijn-vestiging, in
2011 is de Van den Tweel Super-

Advertentie

Ben jij een gastvriendelijk, flexibel en betrouwbaar persoon?
En heb je een Bewakings- en Beveiligingsopleiding gevolgd?
Dan zoeken wij jou!
Het Kontiki Beach Resort heeft een vacante functie bij het team ‘Guest Service Officers’. Je bent het
aanspreekpunt voor onze gasten, je waarborgt de veiligheid voor gast en medewerker en je draagt diverse
verantwoordelijkheden.
Guest Service Officer
Belangrijke verantwoordelijkheden:
•
Stelt de veiligheid van gasten zeker en bewaakt deze. Neemt bij veiligheids-bedreigende situaties en
onregelmatigheden waar, zoals ongewenste bezoekers, vernielingen, agressief gedrag en oneigenlijke bezoekers.
Neemt zo’n situatie weg door adequaat optreden en de juiste houding. Lost problemen van gasten op en schakelt
zonodig de politie in en doet aangifte.
•
Is attent op wensen/klachten van gasten en (potentiële) relaties, alsmede op naleving van de gestelde
regels.
•
Verricht de eerste hulp bij ongelukken, blust bij brand met kleine blusmiddelen.
•
Verricht diverse controles. Stelt richtlijnen op voor uitvaardigen van instructies en regels aan interne
medewerkers, gericht op vermijden van onveilige en risicovolle situaties. Ziet toe op naleving van regels en
instructies door alle bedrijfsmedewerkers.
•
Brengt wanneer nodig koffers naar de kamer.
•
Assisteert het Front desk team bij de check in van gasten.
•
Verzorgt de poolbedden in het resort.
•
Verricht licht technische werkzaamheden.
Vereisten:
•
Indien mogelijk afgeronde CURMIL opleiding en Bewakings en Beveiligingsopleiding (ORV gecertificeerd).
•
Bereid zijn alle wachten te werken, 24/7
•
Goede verschijning, spontaan en disciplinegericht
•
Bewijs van goed gedrag
•
Spreekvaardigheid Nederlands en Engels
•
rijbewijs
Denk jij dat deze baan jou uitstekend past?
Neem dan direct contact met ons op en stuur je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae en pasfoto binnen 10 dagen
per email naar coen@kontikidiveresort.com of lever het in bij onze Front Desk. Hopelijk mogen wij je
verwelkomen in het Kontiki team!
Kontiki Beach Resort
Bapor Kibrà z/n Curaçao
Telefoon: +5999 4631600

markt op Bonaire geopend en
momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een
tweede supermarkt op Curaçao.
Met de overname van Ling &
Sons - IGA is Aruba het volgende eiland waarop Van den Tweel
actief wordt.
Ling & Sons IGA Supercenter
is de grootste en meest prestigieuze supermarkt op Aruba.
,,Met een geweldige organisatie
van personeel, gebouwen, bedrijfsstructuur en bedrijfsethiek
willen we de leiderspositie op
Aruba gaan behouden en uitbouwen”, aldus Van den Tweel.
Volgens Van den Tweel is het
de bedoeling om met het huidige team van Ling & Sons, bestaande uit 120 medewerkers,
door te gaan.
Advertentie
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Voor groep 5 t/m 8. Ervaren
docent. Kleine groep. Succes
gegarandeerd. Ons doel: uw
kind helpen slagen of
overgaan. Stichting StudyBackup Tel. 676-7632
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