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Inleiding
In 2016 is door een focus te houden op de EmigratieBeurs en de Study & Career 
Event de kosten beperkt gehouden. Een voor Bonaire zeer interessant project is 
Traineeship. Dat hebben we samen met Bonaire Holding Mij proberen op te
zetten voor bedrijven op Bonaire. Vooral ondersteunt door de rapporten over dit
onderwerp was de tijd rijp, dachten wij. Echter dat dacht de Rijksoverheid anders
over. Zij wilden niet samen werken, maar zelf hun stempel neerzetten, zodat zij de 
Tweede Kamer hun initiatief konden laten zien.
De basis voor 2016 was het plaatsen van vacatures op de websites van Bonaire, 
Saba en Statia. Deze twee laatste websites zijn door de stichting Ocan ingevoerd. 
Verder is de Study & Career Event een groot success geweest, deze keer niet met 
Skills Netherlands Caribbean doordat er weinig financiele middelen van hun kant
waren. Wij verwachten komend jaar dat er een extra inspanning moet komen om 
de samenwerkingen te continueren.
Een ander project wat wij met de SGB samen gaan uitwerken de Orientatie-
studiereis naar Nederland.

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

 12  januari: Verslag uitgebracht aan OCW, over de Study 
& Carreer Event

 13-14 februari: EmigratieBeurs

 10 maart: gesprek met Bonaire Holding over de pilot 
traineeship

 30 maart Radio interview BonFM

 25 juli: overleg met BZK in Den Haag over traineeship

 25 augustus: gesprek met Rijksvertegenwoordiger

 31 augustus Econische Conferentie op Bonaire

 30 september: Vraag om een ondersteuning Studiereis

 7 november: Study & Career Event (Studie & 
Beroepenmarkt) voor de eerste keer niet in weekend
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Fact & Figures website
 www.back2bonaire.com

 Aantal bezoeken 180.365

 Aantal vacatures 206

 LBO  4%

 MBO  38%

 HBO  43%

 WO   15%

Vetgedrukt als doelgroep
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Fact & Figures 
Study & Career Event

 Lokatie Jong Bonaire

 Bezoekers >600 

 Standhouders 24

 Workshops
Jaarverslag is te lezen op de website 
https://www.banboneirubek.com/content/over-ban-boneiru-bek
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Fact & Figures 
Orientatie Havo en VWO

Na 2 succesvolle jaren
2008 en 2009 heeft de 
SGB het project orientatie
overgenomen onder de 
naam studiereis. 

De stichting verwacht dat
er in 2016 opnieuw
gesprekken zullen zijn
over de financiele
invulling van het project.
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Fact & Figures 
Begeleiding studenten

 Voor de tweede keer in het 
bestaan van BBB is een
offerte samen met Ocan
gemaakt voor begeleiding
studenten. Resultaat weer
negatief.

 Ons doel was kwaliteit
leveren en dat kost geld. 
Het Bestuur van BBB heeft
besloten geen tijd meer te
steken in volgende offerte, 
gezien de lobby 
gevoeligheid in Den Haag.
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Fact & Figures 
Stage

 Stageplaatsen voor HBO 
studenten komen steeds 
meer op Bonaire onder de 
aandacht bij bedrijven en 
overheden. Wij zien de 
komende jaren daar een
stijging, echter de 
onderwijs instelling in 
Nederland zullen dat
moeten ondersteunen.
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Fact & Figures 
Remigratie

 EmigratieBeurs

 Bezoekers 11,000

 70% WO en HBO

 28% MBO

 2% LBO

Gemiddelde leeftijd: 31 jaar

Vetgedrukt doelgroep
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Fact & Figures 
Financien
 Ontvangsten $ 50.134 

Directe kosten $ 25.852 
Kosten $ 25.393 
Bankkosten $     169 
Resultaat $  1.280

 Jaarrekening 2016 
Goed gekeurd door accountant
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