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Inleiding
In 2017 is opnieuw een focus gehouden op de EmigratieBeurs en de Study & Career Event de 
kosten beperkt gehouden. Het project Traineeship voor Bonaire, dat in 2009 door de 
stichting is gestart, heeft een teleurstellend einde gekregen. Het ministerie van BZK heeft
het zonder informatie vooraf, maar ook zonder enige samenwerking met onze stichtin, het 
project overgenomen. Alle voorbereidingen zoals onderzoeken en gesprekken met 
werkgevers op Bonaire zijn door BZK gekopierd. Wij vinden dat bijzonder onetische actie. 
De hoge investerings kosten van de stichting zijn hierdoor vernietigd door de Rijksoverheid. 
De stichting probeert de investeringskosten van dit project terug te krijgen zodat andere
projecten hierdoor geen nadelige gevolgen ondervinden.
De stichting heeft de basisactiviteiten, het plaatsen van vacatures op de websites van Bonaire 
vast gehouden om de inkomsten te waarborgen. De Study & Career Event was weer een groot 
success, deze keer niet met Skills Netherlands Caribbean doordat er te weinig financiele
middelen van hun kant waren. Wij verwachten dat er komend jaar een extra inspanning
komt om zo de samenwerkingen te continueren.
Een ander project van de SGB, Orientatie/ studiereis naar Nederland, was in 2016 
ondersteund door de stichting, echter de SGB wil dit project zelf oppakken de komende
jaren continueren en geheel voor haar “eigen rekening” nemen.

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

 17  januari: Gesprek met mw. Grolle over niet
verkrijgen van Internationaal Rijbewijs op Bonaire.

 26 januari: Verslag over SCE aan Rosa Hoes OC&W

 30 januari: bezoek aan Gezaghebber

 11-12 februari: EmigratieBeurs in Houten NL

 18 april: verslag van Marcel Peijs SGB over Studiereis.

 25 april: masterclass TOP

 22 mei: gesprek met SZW over subsidie studiereis

 22 juni: gesprek met Samenwerkende fondsen

 2 november: Gesprek over POP project over 2018

 11 november: Study & Career Event (Studie & 
Beroepenmarkt)
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Fact & Figures website
 www.back2bonaire.com

 Aantal bezoeken >280.000

 Aantal vacatures 202

 LBO  2,5%

 MBO  44%

 HBO  43%

 WO   10,5%

doelgroep is vetgedrukt
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Fact & Figures 
Study & Career Event

 Lokatie Jong Bonaire

 Bezoekers >500 

 Standhouders 25

 Workshops zijn op de 
SGB gegeven

Jaarverslag is te lezen op de website

2017 6Back2Bonaire



Fact & Figures 
Orientatie Havo en VWO

Na 2 succesvolle Jaren 
in 2008 en 2009 heeft
de SGB het project 
orientatie opnieuw
overgenomen onder de 
naam studiereis. 
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Fact & Figures 
Begeleiding studenten

 Deze activiteit is geheel in 
handen van een
Nederlandse organisatie. 
Onze stichting heeft haar
focus verlegd en zullen
niet meer aanbieden. De 
Rijksoverheid kan bij deze
organisatie haar invloed
direct uitvoeren, echter we 
wachten het resultaat af
van de studenten.
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Fact & Figures 
Stage

 Stageplaatsen voor HBO 
studenten komen steeds meer
op Bonaire onder de aandacht
bij bedrijven en overheden. 

 De RCN pakt deze activiteit
goed op. De locale overheid
kijkt nog even de kat uit de 
boom en wacht op antwoord
van BC.

 Naast de overheden zullen de 
andere twee grote werkgevers
moeten investeren in personeel. 
De zorgsektor is daarin actief en 
de Hospitality moet zich nog
organiseren
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Fact & Figures 
Remigratie

 EmigratieBeurs 2017
 Bezoekers 11,000

 Exposanten 165/24 landen

 70% WO en HBO

 28% MBO

 2% LBO

Gemiddelde leeftijd: 31 jaar

Vetgedrukt doelgroep
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Fact & Figures 
Financien

Jaarrekening 2017 

 Ontvangsten $ 94,151 
Directe kosten $ 72,736 
Kosten $  21,122 
Bankkosten $   220  
Resultaat $        73
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