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Inleiding 
In 2014 waren de omstandigheden niet erg rooskleurig. 
Nieuwe projecten konden geen doorgang vinden, omdat 
de financien dat niet toe lieten. Ook de medewerking 
van de overheden is zeer beperkt geweest.  

De basis activiteit was voor 2014 het plaatsen van 
vacatures op de website, de EmigratieBeurs en de 
organisatie van de Studie- & Beroepenmarkt 2014.  

 

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 

 30  januari: bespreking met OCW over Studie- & Beroepenmarkt 

 3 februari: Voorbespreking met de nieuwe coordinator SBM 

 8-9 februari: EmigratieBeurs in Nederland 

 11 april: gesprek met de directeur RCN 

 17 juni: SBM Contract bespreking OCW 

 10 september: eerste vergadering EmigratieBeurs 

 6 november: Opening SBM met een panel van de stakeholders 

 8 november: Studie & Beroepenmarkt 
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Fact & Figures  
website 
 De website www.back2bonaire.com werd 154.040 keer  

bezocht in 2014 door 79.539 bezoekers en dat is 5% meer dan 
het jaar 2013. 

 In 2014 zijn er in totaal 225 vacatures op de website geplaatst. 
 Voor de vacatures werden gevraagd 
 24 x WO / 120 x HBO / 81 x MBO-LBO 
 
 De vacatures werden geplaatst door de volgende branches  

 Onderwijs              92 40,9%  
 Zorg                        39 17,3% 
 Horeca                    28 12,4% 
 Overheid                26 11,6% 
 Diverse                 38 17,8% 
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Fact & Figures  
Studie- & Beroepenmarkt 

 Lokatie Jong Bonaire 
 Op dezelfde dag was ook Skills-

dag op Bonaire 

 Bezoekers  
 > 500 

 Standhouders 
 30 
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Fact & Figures  
Orientatie VWO 

Na de eerste 2 jaar 
2008 en 2009 heeft 
de SGB het project 
orientatie over-
genomen.  

De financien 
kwamen van de SG 
en daar door was 
onze stichting niet 
meer nodig. 
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Fact & Figures  
Begeleiding studenten 

 

 De studieproblemen zijn 
voor de studenten groot. 

 De begeleiding wordt 
door een stichting 
buiten Bonaire verzorgd. 

 Door beperkte financien 
van OCW is de keus 
opnieuw gevallen op de 
beste lobbyist in Den 
Haag.  
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Fact & Figures  
Stage 

 

 Stageplaatsen voor HBO 
studenten komen nog niet op 
Bonaire onder de aandacht. Uit 
een onderzoek is gebleken dat 
ook de HBO instellingen in 
Nederland geen moeite willen 
doen om stageplaatsen te 
promoten op de BES eilanden.  

 Een stage coordinator in Breda 
gaf te kennen dat zij al op 
Curacao het geregeld heeft. En 
dat gaan we niet nog een keer 
doen op Bonaire. 
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Fact & Figures  
Remigratie 

 

 EmigratieBeurs 

 Bezoekers 10,000 

 103 leads  

 24% Zorg 

 12% Onderwijs 
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Fact & Figures  
Financien 

 Ontvangsten  $  31,801 

 Directe kosten $   8704 

 Kosten  $20,894 

 Bankkosten $      252 

 Resultaat  $ +1,950 

 
Jaarrekening 2014 is geaccordeerd door 
accountant. 
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