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Inleiding
De verandering in het jaar 2019 om de focus op drie highlights te leggen is succesvol
geweest. De EmigratieBeurs, de Study & Career Event en de website met de vacatures
hebben meer aandacht gekregen. Door dit resultaat zal het komend jaar deze strategie
gecontinueerd en meer uitgewerkt worden.

❖ Op de Emigratiebeurs 2020 zullen we ons presenteren met een bedrijf die de
werving en selectie activiteit op Bonaire kan verzorgen.

❖ De Study & Career Event 2019 was weer een groot succes. De huidige coördinator
zal na 5 jaar haar functie overdragen, wij danken haar voor haar inzet. Extra
aandacht gaan we proberen te geven aan het beroepsonderwijs en er zal daarnaast
een onderzoek gestart worden naar “studeren in de regio”.

❖ De website zal meer gericht worden op vacatures, werving en selectie met
specifieke trainingen. Ook zal gekeken worden of er een tweede website gestart
kan worden, specifiek gericht op de studiekeuze van de leerlingen van de BES.

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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• EmigratieBeurs
• Februari-Nederland

• Study &Career Event
• November-Bonaire

• Website met vacatures
• Dagelijks-wereldwijd



Highlights

 7 januari Voorbereiding EmigratieBeurs 2019

 23 januari Voorlichting Openbaar Lichaam

 9-10 februari EmigratieBeurs 2019

 25 juni meeting met OCW

 12 september meeting samenwerking SBM Curacao

 29 september gesprek met OCAN

 11 november Study & Career Event 

 23 nov voorbereiding EmigratieBeurs 2020
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Fact & Figures 
Study & Career Event

Highlights

 Lokatie Jong Bonaire
 Bezoekers >500 
 Standhouders 27
 Workshops zijn op de 

Liseo gegeven
 Beste stand: Bonhata

Jaarverslag is te lezen op de website
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https://www.banboneirubek.com/content/study-career-event-2019-0


Fact & Figures website/vacatures

 www.back2bonaire.com

 Aantal bezoekers >300.000

 Aantal vacatures 210

 LBO     3%

 MBO  17%

 HBO  62%

 WO     18%

doelgroep is vetgedrukt

2019 6Back2Bonaire

http://www.back2bonaire.com/


Fact & Figures 
Remigratie

 EmigratieBeurs 2019
 Bezoekers 11,000
 Info over vacatures 77%
 Exposanten 200/24 landen
 65% WO en HBO
 34% MBO
 1% LBO

Gemiddelde leeftijd: 31 jaar

Bron: https://www.emigratiebeurs.nl/nl/feiten-en-cijfers/
Vetgedrukt doelgroep BanBoneiruBek
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https://www.emigratiebeurs.nl/nl/feiten-en-cijfers/


Fact & Figures 
Financien
 Ontvangsten $ 

Directe kosten $ 
Kosten $ 
Bankkosten $     
Resultaat $

 Jaarrekening 2018 
wacht op goedkeuring accountant.
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