
Werkleertraject Data analist in Bonaire 

Per september 2017 zijn wij op zoek naar Bonairiaanse kandidaten die de ambitie 
hebben om de beste te worden in de wereld van data-analyse. Je gaat aan de 
slag als trainee bij de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) op het mooie 

Bonaire, waarbij je een 2-jarige opleiding tot data analist en/of informatieanalist 
krijgt aangeboden. Als data analist houd je je voornamelijk bezig met het 

verzamelen en controleren van gegevens om deze daarna weer te kunnen 
verwerken tot informatie. Vervolgens wordt ook deze informatie geanalyseerd en 
geconverteerd tot kennis. Gedurende dit werkleertraject zal je de belangrijkste 

facetten van het vak doorlopen om tot een volwaardig starter in data analist 
opgeleid te worden. 

Omdat het om een werkleertraject gaat, krijg je een betrekking voor de duur van 
het project. Bij goed functioneren heb je na twee jaar kans op een vast 
dienstverband bij B/CN met standplaats Bonaire. Hiervoor zijn een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. De overige kandidaten kunnen mogelijk hun 

carrière voortzetten bij andere overheidsorganisaties.  

Ben jij een “Yiu di Boneiru”, zit je in afrondingfase van jouw studie of heb je deze 
al afgerond en klinkt dit als de uitdaging waar jij naar op zoek bent? Denk jij de 

persoon te zijn die wij zoeken, lees dan vooral verder! 

Bij de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) werken circa 100 medewerkers 
verspreid over Bonaire, St. Eustatius en Saba. De directeur B/CN geeft samen 

met het managementteam leiding aan de organisatie. Daar zijn ze 
verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies 
volksverzekeringen. Daarnaast verrichten ze douanetaken en houden ze zich 

bezig met fraudebestrijding waarbij ze samenwerken met de FIOD in Europees 
Nederland. Verder dragen ze zorg voor de inning van enkele eilandbelastingen-

en heffingen op de BES-eilanden en innen ze de alimentatiegelden ten behoeve 
van de Voogdijraad. Bij B/CN werken medewerkers met verschillende 
achtergronden en diverse opleidingsniveaus mee aan de dienstverlening voor 

duizenden burgers en bedrijven. 

Gedurende dit werkleertraject, zal je je o.a bezighouden met het: 

• Meedenken over de inrichting van een data-warehouse, voorbereiden van 

profielen en views, 
• Statistisch onderzoeken en resultaten presenteren, 
• Categoriseren en onderverdelen van diverse data, 

• Migreren van data vanuit een SQL-omgeving, 
• Beoordelen van de kwaliteit van data, 

• Vertalen van een informatie vraag/behoefte naar effectieve en efficiënte 
data, 

• Dit alles doe je met het uiteindelijke doel om die kennis te vergaren waar 

de BC/N naar op zoek is! 

Wat verwacht B/CN van jou? 



• MBO/HBO werk- en denkniveau, in het bijzonder met een achtergrond 
richting ICT, Business Information Systems, Economie, Wiskunde en 
overige gerelateerde studies, 

• Dat je gemotiveerd bent en de intentie hebt om jouw carrier in Bonaire te 
starten en/of voort te zetten, 

• Aantoonbare affiniteit en interesse in ICT, 

• Kennis van Microsoft Office packet, maar je bent met name handig met 
Excel, 

• Sterke communicatie – en presentatie vaardigheden, want je vind het leuk 
om te laten zien waar je mee bezig bent, 

• Goed analytisch denkvermogen, waarmee je ons kunt verbazen, 

• Goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

Wat biedt B/CN jou? 

• Een uitdagend 2-jarig werkleertraject tot data analist/ informatieanalist, 
• Een geheel betaalde opleiding, inclusief IT-uitrusting (zoals laptop, online 

educatiemiddelen e.d), 
• Maandelijkse vergoeding, 

• Mooi leertraject op zowel persoonlijk (zelfontplooiing), organisatie 
(integriteit, cultuur) en IT-technisch gebied (zoals o.a Database, SQL 
Query’s, SQL Server etc), 

• Bij positieve afsluiting van het traject, een introductie van de overige 
deelnemers voor carrièrestart bij andere potentiële werkgevers in de 

overheidssector. 

Persoonlijkheid 

• Jouw persoonlijkheid is net zo belangrijk voor dit traject als de 
vaardigheden die je inhoudelijk hiervoor nodig hebt. Je bent een gedreven 

persoon en vindt het belangrijk om accuraat werk te leveren. Iets half 
afgemaakt is voor jou niet goed genoeg. Daarnaast kan je goed presteren 
onder stress en kun je je goed integreren in het team. Je bent een 

doorzetter en op elk moment intrinsiek gemotiveerd om jouw doel te 
behalen. Het maakt niet uit hoe moeilijk het kan worden. Opgeven is 

werkelijk geen optie voor jou. 

 


