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Inleiding 
In 2013 waren de kosten aanmerkelijk hoger dan 
voorgaande jaren. Nieuwe projecten konden geen 
doorgang vinden, omdat de financien dat niet toe lieten.  

De Studie- & Beroepenmarkt commissie functioneerde 
onvoldoende en dat heeft geresulteerd in een drastische 
wijziging in de organisatie. 

Een algemene reorganisatie was noodzakelijk. 

 

C. Fernandes Pedra, voorzitter 
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Doel     middel 
 Een welvarende 

samenleving 
helpen creëren 
door middel van 
evenwichtige 
opbouw met 
mensen die het 
eiland een warm 
hart toedragen en 
een duurzame 
bijdrage kunnen en 
willen leveren. 
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Highlights 

 22  januari: Interview bij Energia 

 25 januari: Receptie Minister Plasterk 

 9-10 februari: EmigratieBeurs 

 5 maart: gesprek met de Ecorys 

 13 juni: gesprek met OCW. 

 14 augustus: gesprek met 
SocialeZaken 

 15 november: Studie & 
Beroepenmarkt 
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Fact & Figures  
website 
 www.back2bonaire.com 
 Het jaar 2013 is voor de stichting BanBoneiruBek 

opnieuw een succesvol jaar geweest. 
 Het doel was voor dat jaar om de vacatures van de 

website ook op LinkedIn en facebook te plaatsen. De 
werkgevers hebben daardoor een nog betere response 
op hun vacature gekregen. 

 Opgemerkt moet worden dat vacatures in het jaar 
2013 korter op de website gestaan hebben t.o.v. de 
jaren daarvoor. Reden was dat de vacatures snel 
ingevuld zijn geworden. 

 Uit een steekproef onder de werkgevers blijkt dat de 
response van de sollicitanten aanmerkelijk is 
toegenomen. Per vacature die op de website geplaatst 
is, krijgt men gemiddeld 20 sollicitatiebrieven. 

 Uit een steekproef onder de bezoekers van de website 
is gebleken, dat de bezoekers het een groot voordeel 
vinden dat de vacatures centraal van Bonaire te zien 
zijn. 

 Zowel het aantal bezoeken als het aantal bezoekers is 
gestegen 

 Overzicht van 2013 
 Aantal bezoekers: 75.740 (+9%) 
 Aantal bezoeken: 146.786 (+7%) 
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Fact & Figures  
Studie- & Beroepenmarkt 

 Lokatie Jong Bonaire 

 

 Bezoeken > 600 leerlingen 

 

 Standhouders 28 
standhouders 
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Fact & Figures  
Orientatie VWO 

 

Na de eerste 2 jaar 
2008 en 2009 heeft 
de SGB de 
orientatie over-
genomen, als een 
studiereis naar 
Nederland. 
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Fact & Figures  
Begeleiding studenten 

 

 OCW heeft de 
uitbesteding aan S4 
overgelaten. Wij 
voorspellen dat deze 
beslissing geen goed 
resultaat zal geven. 
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Fact & Figures  
Stage 

 

 Stageplaatsen voor HBO 
studenten zijn op 
Bonaire nog niet onder 
de aandacht. Wij zien de 
komende jaren daar een 
verbetering, echter de 
onderwijs instelling in 
Nederland zullen dat 
moeten accepteren. 
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Fact & Figures  
Remigratie 

 EmigratieBeurs 

 Bezoekers 10,000 

 60% WO en HBO 

 38% MBO 

 2% LBO 
Vetgedrukt doelgroep 
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Fact & Figures  
Financien 

 

 Ontvangsten  $  33,647 

 Directe kosten $  10,664 

 Kosten  $ 28,699 

 Bankkosten  $      437 

 Resultaat  $   -6,153 

 

 

 Jaarrekening 2013 is accoord 
door de accountant. 
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