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VEEL EILANDSKINDEREN VERTROKKEN
OOIT OM TE GAAN STUDEREN, BONAIRE
ZIET HEN GRAAG TERUGKOMEN. 



03WIJ ZOEKEN JOU...

Iemand die oprecht nieuwsgierig
is naar de vraagstukken van
Bonaire
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Hoe helder het zeewater ook is,
hoe strakblauw de lucht, hoe
gemoedelijk de ons-kent-ons-
cultuur, het eiland kent flinke
uitdagingen. 

08EEN EILAND IN DE GROEI 

"Bonaire kwam in een
stroomversnelling terecht. Het
aantal inwoners bleef maar stijgen.
De ontwikkelingen in de wereld
gingen snel. De taken werden in
rap tempo te groot voor de lokale
overheid. 05ZO KAN JE REAGEREN

Stap binnenkort in een nieuw
Caribisch leven

INHOUD



WIJ ZOEKEN JOU

ALLEEN VOOR DE GESCHIKTE
MAN OF VROUW...
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Wij zijn op zoek 

Ja, wij zijn op zoek, maar naar
iemand anders dan anderen.
Iemand die oprecht nieuwsgierig is
naar de vraagstukken van Bonaire.
Het liefst iemand die het eiland al
een paar keer heeft bezocht of beter
nog: er heeft gewoond. Die
nieuwsgierig is naar de cultuur. Die
bereid is de situatie zonder
vooroordelen te beschouwen. Die
uitgerust is met relevante kennis en
deze graag goed overdraagt. Zonder
de lokale context uit het oog te
verliezen.
 
Nee, wij zijn niet op zoek naar de
stakker die thuis is uitgespeeld en
daarom ver weg op ‘de eilandjes’
wordt geparkeerd. We zijn niet op
zoek naar de gelukzoeker die
verlangt naar zon, zee en strand en
verder geen gedoe aan zijn hoofd
wil. Ook niet naar diegene die het de
laatste jaren voor het pensioen
lekker rustig aan wil doen. Nee. 

We zijn echt op zoek naar die ene
professional met een respectvol hart. Die
naast de Noordoostpassaat een frisse wind
laat waaien. 

Die zegt: dit gaan we doen, ik bouw mee en
we komen er samen uit. Die rustige
volhouder die het ook durft te zeggen als hij
of zij iets niet weet. Die kwetsbaar durft te zijn
in een behoorlijke machocultuur. Geen
haantje, geen kenau. Wel een empathische
professional die graag begrijpt wat er
onderhuids allemaal speelt. Ja fris! Nee niet
raar! Gewoon fris!



ALLES OP
SCHERP VOOR
HET MOMENT

SUPRÊME 

Iets voor jou? Lees vooral
verder…
Springen je
verkeerslichten (die zie je
trouwens niet op
Bonaire) op groen, lees
dan verder… 

Ben je een
(project)manager of
projectleider  of
programmamanager
met een hbo- of wo-
diploma op zak, richting
natuur, milieu, civiele
techniek of
bedrijfskunde… en heb je
minimaal 4 jaar
werkervaring, lees dan
verder… 

Kun je goed omgaan met
Excel, Word en andere
software die het leven
makkelijker maakt en het
werk efficiënter, lees dan
verder… 

Ben je op zoek naar een
functie voor 1-2-3 jaar of
voor onbepaalde tijd, lees
dan verder… 

Ben je talig en spreek je
meer dan twee relevante
talen (Ned-Pap-Spa-Eng),
lees dan verder…
Ben je tot hier gekomen,
dan ben je al een
doorzetter. Het zou zo
maar kunnen dat we op
zoek zijn naar jou (en jij
naar ons). 

Nee, we hebben het nog
even niet over concrete
functies. Die komen. We
inventariseren alvast
welke positieve
professionals zich aan
Bonaire willen verbinden
en hun kennis en
ervaring ten dienste van
het eiland willen stellen. 

Dit gaat over ambitie,
idealisme, respect en…
geduld! En dan:
uitvoeringskracht. Zoals een
brandweerkorps maximaal is
voorbereid als de vlammen
toeslaan. Met een getraind
team en een gecheckt en
gedubbelcheckt wagenpark. 

Alles op scherp voor het
moment suprême. 
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REAGEER
DROMEN, DURVEN... 
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Als wij jouw cv ontvangen, lezen we die aandachtig. 
We nemen binnen 7 werkdagen contact met je op
(even geduld).
We maken een afspraak om kort kennis te maken.
Wij stellen slimme vragen en jij hopelijk ook.
We maken aantekeningen van onze ervaring met jou,
en van al jouw eventuele specifieke eisen en wensen.
We nemen contact op met jouw referenties.  
We slaan je gegevens op voor minimaal 2 jaar.
In deze periode sturen we je updates van lokale
vacatures.
Als we een match zien tussen jou en een lokale vraag,
trekken we aan de bel. 

Stap jij binnenkort in een nieuw Caribisch leven?
Misschien woon je al op Bonaire? Meld je aan: 
Stuur ons jouw gegevens, cv en motivatie via: 
https://link-ers.com/linken 

We managen de verwachtingen graag, dus lees verder. 

Onze werkwijze is niet nieuw.
Uit ervaring blijkt dat deze
voor alle partijen fijn werkt 



BONAIRE IN HET KORT 
 
Nee, Bonaire is niet voor iedereen. Het is geen bounty-eiland. Ook geen
Nederland, evenmin Curaçao of Aruba. Bonaire is Bonaire: een klein eiland
(anderhalf keer Texel) met zo’n 22.000 inwoners van ruim 65 verschillende
nationaliteiten. Dat betekent veel verschillende denk- en leefwijzes, allemaal op
één eiland. Samen! Dit maakt het niet per se makkelijk, maar wel interessant...
als je het wilt zien. Hoe helder het zeewater ook is, hoe strakblauw de lucht, hoe
gemoedelijk de ons-kent-ons-cultuur, het eiland kent flinke uitdagingen. 

Bonaire groeit snel, ambities groeien mee, de vraagstukken overstijgen vaak de
aanwezige uitvoeringskracht. Op diverse gebieden is er serieus werk aan de
winkel. En ja: er zijn achterstanden. 
Op Bonaire heerst een eilandcultuur. Wat dat is, moet je zelf ervaren. De
mensen zijn doorgaans warm. Ze houden van goed eten, en van muziek (soms
lekker hard). Ondertussen landen er elke dag meerdere vliegtuigen. Toeristen
komen voornamelijk om te duiken, stagiaires komen ervaring opdoen en
genieten van de zon, avonturiers beginnen een nieuw leven, ver weg van de
drukke haastmaatschappij. Sommigen willen nooit meer weg.
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DUUUUURRRR Salarissen en kosten van levensonderhoud

Ja, Bonaire is duur. Maar: minder duur dan
aanvankelijk lijkt. Als je de prijzen ziet, schrik je even,
maar je kunt ze niet een-op-een vergelijken met
Nederland. Dat geldt ook voor de salarissen. Er
gelden namelijk aanzienlijke verborgen benefits. Zo
is de belastingvrije voet hoger en hou je netto meer
over van je bruto salaris. Ziektekosten worden door
de overheid betaald; je hoeft geen
ziektekostenverzekering af te sluiten. De benzine is
voordeliger dan in Nederland. Trek dus niet te snel
financiële conclusies. Maar: voor het geld moet je
het niet doen.  

Ja, de huizenmarkt is ook op Bonaire een uitdaging.
Het onderwijs liet altijd te wensen over maar is
sinds 2010 sterk vooruitgegaan en voldoet nu aan
de Nederlandse eisen. Verder is het alle dagen
lekker warm (soms te warm), ook daar moet je van
houden. Iets regelen kost doorgaans meer tijd en
moeite dan in Nederland. Maar files zijn er
nauwelijks en verkeerscontroles komen evenmin
veel voor. Kortom: Bonaire kent voordelen en
nadelen. We zeggen het maar vast. Maar: het
zonnetje schijnt elke dag… gratis!

Maar het is niet een-op-een
vergelijkbaar...
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OEI, GROEI....  

Bonaire vandaag: een eiland in de groei

Bonaire was altijd het tegenovergestelde van de grote stad. Een eiland zonder
bioscoop of serieuze discotheek dat vooral gepensioneerden aantrok. Maar er
is in no time veel veranderd. De impact hiervan wordt vaak onderschat. Het
overheidssysteem was uitgerust om een kleine community draaiende te
houden. Men nam er genoegen mee. Stel je voor: een eilandje met 10.000
inwoners. Dat kun je toch al bijna met een Excel-sheet managen? Toen werd
Bonaire in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. De staatkundige
structuur veranderde. Er verhuisden (veel) meer Nederlanders naar Bonaire.
Ook inwoners van de voormalige Antillen vonden steeds vaker hun weg naar
Bonaire.

Bonaire kwam in een stroomversnelling terecht. Het aantal inwoners bleef
maar stijgen. De ontwikkelingen in de wereld gingen snel. De taken werden in
rap tempo te groot voor de lokale overheid. 
Ja, er is kritiek. Natuurlijk. Mensen willen verandering zonder zelf te hoeven
veranderen. Nieuwe regels, nieuwe systemen. En weerstand, die is er ook.
Tegen al het nieuwe. Tegen de beterweters van buiten die komen vertellen
hoe ze het elders doen. Maar dit is niet elders. Dit is Bonaire. Een eilandje waar
de onderlinge verschillen soms zo groot zijn als dag en nacht. Je kunt in die
verschillen blijven hangen. Je kunt je ook in elkaars achtergrond verdiepen.
Stilstaan bij elkaars context is de sleutel tot succes. Vaak merk je dat je allebei
een beetje gelijk hebt. 
Hoe kun je een eiland van de toekomst op een respectvolle manier
vormgeven? Met oog voor het unieke karakter van Bonaire en zonder de
tradities kwijt te raken?

"Je kunt je ook in elkaars achtergrond
verdiepen. Stilstaan bij elkaars context is
de sleutel tot succes. Vaak merk je dat je
allebei een beetje gelijk hebt."
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...BLOEI? 

 Bonaire morgen: een eiland met een goede kwaliteit van leven

We willen dat Bonaire morgen een eiland is waar passend gehandeld wordt.
Passend voor de situatie, de mensen, de tijd, enzovoorts. Een eiland met steeds
meer professionals die hun aantoonbare kennis en ervaring met liefde inzetten
voor Bonaire. Die de diverse huidige en toekomstige programma’s en
initiatieven vleugels geven. Simpelweg om Bonaire beter te maken. We willen
een eiland met duidelijke regels en structuren. We willen grijze gebieden
voorkomen, zonder te veel aan flexibiliteit in te boeten.
We willen een eiland waar we met zijn allen begrijpen waar we heen gaan,
zodat we plannen hierop kunnen afstemmen (richting). Waar we met
gefundeerde argumenten keuzes maken die de kwaliteit van leven dienen.
Waar we oog hebben voor elkaar en waar we elkaar op een respectvolle
manier behandelen. Waar we werken aan een veilig klimaat voor de bewoners,
binnen en buiten organisaties. Waar mensen zichzelf durven te zijn, ruimte
hebben om te leren, zich kwetsbaar op durven stellen, hulp durven vragen en
willen groeien. Bonaire is mooi, maar kan nog mooier. Zeker als het gaat om de
kwaliteit van leven. Die moet echt beter.

"Waar we oog hebben voor elkaar en waar we elkaar op een
respectvolle manier behandelen. Waar we werken aan een
veilig klimaat voor de bewoners, binnen en buiten
organisaties."
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WE WANT
YOU. 

Bonaire snakt naar
respectvolle  en meer
gedreven professionals 

Wanneer ben je een
match met Bonaire?
Wanneer heb je
toegevoegde waarde?
Als je op het vliegtuig
stapt met de wens om
werkelijk van
toegevoegde waarde te
zijn, zet je voor Bonaire al
een heel mooie stap.
Ambitie wordt
gewaardeerd, maar een
gezonde dosis tact
brengt je verder op
Bonaire. Over mensen
heen walsen werkt op
Bonaire nog minder dan
ergens anders. Doen alsof
je iets begrijpt evenmin.
Wat wel werkt is begrip.
Integraal werken. Af en
toe een pas op de plaats
maken. Leren aanvoelen
wie er waarvoor gevoelig
is. Wie je het beste mee
kunt nemen in je verhaal
en wie niet. 

Bonaire is klein. Je komt
elkaar overal tegen. De
complexiteit zit in de
lagen, de vele
cultuurverschillen, het
tempo waarin het moet
gaan en waarin het in de
praktijk gaat. 

Mensen met Caribische
roots hebben een
voorsprong.
Veel eilandskinderen
vertrokken ooit om te
gaan studeren, Bonaire
ziet hen graag
terugkomen. Niet om
anderen uit te sluiten,
maar in de praktijk
blijken mensen met
Caribische roots veel voor
het eiland te kunnen
betekenen. Ze zijn vaak
belangrijke
bruggenbouwers. Ze
weten ook beter wat ze
kunnen verwachten.
Bovendien spreken ze de
talen van het eiland:
Nederlands, Papiaments,
Spaans en Engels.
Gelukkig lukt het steeds
beter deze mensen naar
het eiland te krijgen. 
Divers samengestelde
teams blijken het meest
ideaal om de diverse
lokale vraagstukken te
kunnen beantwoorden.
Professionele teams die
zorgen dat de processen
kloppen en de stappen
goed worden
gecommuniceerd -zowel
intern als extern.

Dat zorgt voor meer begrip
en minder frictie. Natuurlijk is
niemand beter dan de ander.
We hebben elkaar en elkaars
kwaliteiten gewoon nodig.
Elkaars verschillen vieren
betekent samen sterk zijn.
Mensen met hun unieke
kracht optimaal inzetten; dat
is het ultieme doel. Voor lange
of korte tijd, dichtbij of op
afstand (in dienst, op
projectcontract, of als een
flexibele schil). 
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REAGEER!
ZIE JIJ HET ZITTEN... 
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LINK-ERS.COM/LINKEN

MBO.HBO.WO.AFDELINGSMANAGER.PROJECTMANAGER.PROGR
AMMAMANAGER.JURIDISCH.FINANCIEEL.TECHNISCH.VERGUNNI
NGVERLENER.HANDHAVER.TOEZICHTHOUDER.CIVIELTECHNICI.C
OMMUNICATIEEXPERT.FLEXIBEL.INVASTEDIENST.TIJDELIJK.LANG
ERTERMIJN.UITVOERINGSKRACHT.BONAIRE.GESCHREVENDOOR.
DAMALYLINKERS.REDIGEERWERK.LUISEMARIAVANLIESHOUT

ONZE ZOEKTOCHT NAAR GEDREVEN PROFESSIONALS WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE, DIRECTIE RUIMTE EN ONTWIKKELING EN HET
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT (DGMI)
 


