
 
 

MEDEDELING 
 
Bonaire, december 2015 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Wij van de stichting BanBoneiruBèk willen u allereerst hartelijk danken voor het vertrouwen, dat u 

gedurende 2015 in ons gesteld heeft en wensen u alvast een heel voorspoedig 2016. 
 

In 2016 zullen wij, net als de voorgaande jaren, onze mensen stimuleren om terug te komen naar 

Bonaire en een bijdrage te geven aan de opbouw van ons eiland.  
Onze aanpak zal niet veel anders zijn dan de jaren hiervoor. De missie van BanBoneiruBèk is vanaf 

2007 onveranderd voor Bonaire, echter deze is ook voor de andere eilanden van toepassing. Wij gaan 
niets veranderen, wel toevoegen. 

 

Het websitebezoek van www.banboneirubek.com is in 2015 stabiel gebleven. Het aantal bezoeken ligt 
nog steeds boven 150.000 in een periode van 12 maanden. De vacatures waren vanaf 1 januari 2015 

ook bij Facebook, Twitter en LinkedIn te zien. Bij navraag hebben de werkgevers meer sollicitaties 
ontvangen in een korte tijd. 

 

Wat gaan wij toevoegen als service: 
Op verzoek van een aantal bedrijven en instellingen hebben wij een portaal voor de drie eilanden van 

Caribbean Netherlands gemaakt www.back2dutchcaribbean.com . Hier kan de bezoeker een keus 
maken uit: www.back2bonaire.com, www.back2statia.com en www.back2saba.com. Naast deze 

uitbreiding van de websites is een extra beveiliging op de server gemaakt. (https)  
De samenwerking met de stichting Ocan voor wat betreft werving en selectie en vertegenwoordiging 

in Nederland, zal verder worden uitgebreid. Wij zijn te vinden op de Emigratiebeurs in Houten, 

Utrecht op 13 en 14 februari 2016. Daar zullen de actuele vacatures van Caribisch Nederland 
gepresenteerd worden, en als extra ondersteuning voor de werkgevers wordt de werving en selectie 

service concurrentieel aangeboden. 
 

Helaas moeten wij, om onze kosten te kunnen dekken, onze tarieven verhogen. De prijs voor het 

plaatsen van een vacature zal 75 dollar zijn in 2016. Elke vacature wordt apart op de website gezet. 
Een combinatie van een aantal vacatures in één advertentie is dus niet mogelijk. De vacature blijft 

maximaal 2 maanden staan op de website, tenzij de opdrachtgever aan de redactie doorgeeft dat 
deze verwijderd kan worden of juist een maand langer op de website moet blijven. Voor een 

eenmalige herhalingsoproep berekenen wij geen extra kosten. Gelieve hiervoor contact met ons op te 
nemen. 

 

Ook andere vragen kunt u richten aan redactie@banboneirubek.com 
Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter Fundashon Ban Boneiru Bèk 

http://www.banboneirubek.com/
http://www.back2dutchcaribbean.com/
http://www.back2bonaire.com/
http://www.back2statia.com/
http://www.back2saba.com/
http://www.emigratiebeurs.nl/
mailto:redactie@banboneirubek.com

