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Inleiding

Deelnemen aan het Talent Ontwikkel Programma Bonaire
Beleidskeuzes maken vergt visie en daadkracht van elk bestuur, centraal of decentraal. Elk bestuur is 
op haar beurt afhankelijk van goede ambtelijke ondersteuning. Bonaire leunt, als klein eiland, zwaar 
op deze ondersteuning en dat vraagt veel van het ambtelijk apparaat. Daarom hebben het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het openbaar lichaam Bonaire de handen 
ineengeslagen.

In 2016 is de eerste editie van het Talent Ontwikkel Programma (TOP) gelanceerd: een programma 
waarbinnen een intensief leertraject, gericht op lokale ambtenaren werkend binnen de overheden, 
overheidsbedrijven en –stichtingen aangeboden wordt. Elk jaar wordt het programma aangeboden 
met als doel het behouden én versterken van ambtelijke kracht en lokaal talent.
 
Naast het TOP Leertraject is binnen het programma van TOP Bonaire in 2017 ook een traineeship 
traject toegevoegd. Dit tweejarig werk- en leertraject is gericht op jong talent in Nederland met 
Caribische roots. Als TOP Trainee krijg jij de kans om te werken aan uitdagende vraagstukken en 
projecten binnen overheden, overheidsbedrijven en -stichtingen op Bonaire. Ook kan je als trainee 
trainingen volgen uit het trainingsaanbod van het intensieve leertraject van TOP Bonaire, met de 
juiste begeleiding en coaching. 
 
Om de kracht van TOP Bonaire te verduurzamen start het programma in 2019 met een Denktank.
Deze denktank is voor de TOP-alumni die willen blijven investeren in zichzelf en Bonaire. Ze worden 
uitgedaagd mee te denken over projecten van overheidsorganisaties. Deelname aan de denktank 
betekent continuïteit in de ontwikkeling van jou als professional en van Bonaire.

TOP Bonaire is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire. De kern van TOP Bonaire is persoonlijke groei en 
ontwikkeling. 
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“Geloof altijd in je 
eigen kracht, werk 
bewust aan je 
ontwikkeling en 
inspireer anderen 
daarmee!”
Shuzelle Pieter, Senior Jurist bij Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK).
Deelnemer TOP Leertraject 2017-2018
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Deelnemen aan het TOP Leertraject
Deelnemen aan dit unieke programma betekent investeren in zowel jouw eigen ontwikkeling als die 
van Bonaire. Het is een intensief programma van waardevolle trainingen dat ambtenaren in Bonaire 
de mogelijkheid biedt om te leren in hun kracht te staan, een integrale blik op zaken leert 
ontwikkelen en onderling te bouwen aan netwerken en relaties.

Voor wie?
Talenten woonachtig in Bonaire in het bezit van een HBO of WO-diploma die in dienst zijn van het 
openbaar lichaam Bonaire, de Rijksdienst Caribisch Nederland of een ander overheidsbedrijf- of 
stichting, kunnen zich aanmelden voor het TOP Leertraject. 

Welke competenties ontwikkel je tijdens het traject?
• Effectief (intercultureel) communiceren, adviseren én presenteren
• Zelf)leiderschapsvaardigheden ontwikkelen 
• Het bevorderen van samenwerking in teamverband
• Goede beleidsnota’s schrijven en jouw gedachten op een professionele manier te beschrijven
• Projectmatig werken 

Na het leertraject 
• Ben je een professional die het beste uit zichzelf én de organisatie haalt
• Heb je handvatten en vaardigheden om effectiever te werken
• Sta je bewuster en krachtiger in jouw werkveld
• Heb je meer kennis over beleidsinhoudelijke thema’s
• Heb je een waardevol netwerk met gelijkgestemden, trainers en coaches

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop en bij minstens 90% actieve aanwezigheid een deelname-
certificaat. 
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Investering en aanwezigheid
Aan het programma zijn geen kosten verbonden. Het is een intensief programma dat zorgvuldig 
samengesteld is en er wordt in principe 100% participatie aan alle activiteiten en trainingen binnen 
het traject van iedere deelnemer verwacht.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met uitzonderlijke situaties. Hierom is het belangrijk om altijd 
tijdig en duidelijk te blijven communiceren. Wanneer een deelnemer minder dan 90% van de 
trainingen volgt, zal deze geen recht meer hebben op het deelname certificaat en wordt aan de 
deelnemer verzocht niet meer deel te nemen aan het programma. 

Aanmelden en selectie 
Aanmelden voor het TOP Leertraject kan via het intake formulier op www.topbonaire.com. Eén keer 
per jaar, in het tweede deel van het voorjaar, wordt er een selectieronde georganiseerd. Vanwege de 
persoonlijke aandacht en individuele coaching is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Naast 
werk- en denkniveau en functieprofiel wordt ook gekeken naar competenties, houding en bereidheid 
om te investeren. Deelnemers worden geselecteerd op basis van een selectie- en intakegesprek.
In september start het Talent Ontwikkel Programma Bonaire.

Studiebelasting
Houd als deelnemer rekening met een gemiddelde investering van acht tot twaalf uur per week voor 
de training- en coaching sessies. In principe vinden alle activiteiten plaats tijdens werktijd. Het kan 
een enkele keer voorkomen dat verplichte activiteiten in het weekend plaatsvinden. Daarnaast wordt 
er van je verwacht dat je tijd vrij maakt voor zelfstudie en projectmatig werken. De ervaring leert dat 
deze tijdsinvestering pittig kan zijn. Motivatie en een goede planning zijn hierom essentieel.

“Investeren in lokaal talent, 
is investeren in de toekomst 
van Bonaire.”
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“Talent is meer dan 
goed zijn in wat 
je doet. Het is ook 
blijven werken aan 
jezelf, zodat je nog 
beter wordt in wat 
je doet.”
Edison Rijna, Gezaghebber Bonaire

11



Jouw persoonlijke groei en groei van je netwerk 
Naast de trainingen binnen het aanbod van TOP Bonaire kan je als deelnemer van het leertraject of 
als TOP-trainee rekenen op waardevolle en onlosmakelijke onderdelen van het traject die jou helpen 
om als persoon in je kracht te gaan staan, de theorieën direct in praktijk te brengen en je netwerk 
verder goed uit te breiden.

1 op 1 coaching
Gedurende het hele traject heb je een persoonlijke coach die jou helpt bij het uitstippelen van jouw 
pad. Je wordt begeleid in het ontdekken van gedrag, houding en denkpatronen en verrijkt daarmee 
jouw zelfkennis. Samen met jouw coach stel je individuele leerdoelen op die ervoor zorgen dat je het 
beste uit jezelf haalt. Als persoon én als professional!

Kijkje In Je Keuken (KIJK) 
Om de kracht van netwerken en de voordelen van kruisbestuiving tussen organisaties en 
professionals te benadrukken, vinden er gedurende het traject bijzondere ontmoetingen plaats. 
Tijdens de KIJK-middagen krijg je de kans om een kijkje te nemen in de keuken van een 
hoogwaardigheidsbekleder, een voormalige TOP-deelnemer, een TOP-ambassadeur of een 
inspirerende manager. De KIJK-bijeenkomsten worden beschouwd als trainingen en zijn verplichte 
onderdelen van het programma.

Samen naar de TOP | Speciale sessie voor de managers
Binnen het programma van TOP Bonaire worden er diverse sessies georganiseerd speciaal voor 
de leidinggevenden van de deelnemers om ze op deze manier mee te nemen in de wereld van de 
TOP-deelnemer. Zij krijgen een aantal trainingen uit het trainingsaanbod van het programma en 
worden aan het einde van het traject uitgedaagd om in dialoog of debat met de deelnemers te gaan 
over actuele thema’s.

Aan de slag met overheidsprojecten! 
Om hetgeen je leert direct in de praktijk toe te passen, werk je samen met een groep deelnemers 
aan een project vanuit een overheidsinstelling. Deze werkwijze biedt jou de ideale mix van theorie en 
praktijk. Je doet ervaring op in projectmatig werken en je werkt aan jouw communicatieve 
vaardigheden in een professionele omgeving. Na afronding van het project presenteer je de 
resultaten aan de opdrachtgever.
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Een greep uit het trainingsaanbod 
binnen het Talent Ontwikkel 

Programma Bonaire
Onder voorbehoud van wijzigingen 

Timemanagement 

Van idee naar papier | schrijven

Organisatieontwikkeling en verandermanagement

Adviesvaardigheden 

Persoonlijke ontwikkeling | Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 

Projectmanagement 

Financiën voor niet financiële mensen 

Motivational training 

Procesmanagement | Leanmanagement 

Resilience building

Mediation vaardigheden 

Presentatievaardigheden

Overtuigen in de praktijk | Debatteren
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TOP Traineeship

Voor wie?
Het TOP Traineeship is voor young professionals in het buitenland met een warm hart voor het 
Caribisch deel van het Koninkrijk die een HBO- of WO-studie hebben afgerond. Alle studierichtingen 
zijn welkom! Het is belangrijk dat je zowel in het Nederlands als Papiaments mondeling en schriftelijk 
kan communiceren. Je mag na jouw studie maximaal drie jaar (fulltime) werkervaring hebben om deel 
te nemen aan het programma. 

Vliegende start voor jouw carrière
Als TOP Trainee krijg je de mogelijkheid om aan uitdagende vraagstukken en projecten binnen 
overheden, overheidsbedrijven en -stichtingen op Bonaire te werken. Je krijgt naast
 verantwoordelijkheden en een intensief trainingsprogramma aangeboden met begeleiding en
coaching. Meld je aan en begin jouw carrière met een vliegende start! 

Een programma op maat
Het TOP Traineeship draait om jou! Je krijgt een persoonlijke coach gedurende jouw pad binnen het 
TOP-programma. Hiernaast werk je aan verschillende projecten en kan je een aantal keuzes maken 
uit het trainingsaanbod van TOP Bonaire. Met andere woorden: jij hebt grip op het tempo, de inhoud 
en de intensiteit van jouw eigen traineeship! 
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Werken
Binnen het traineeship werk je gedurende twee jaar aan een aantal projecten of opdrachten. 
Hierdoor leer je de (semi)publieke sector beter kennen, bouw je een groot netwerk op en ontdek je 
waar jouw talenten het beste tot hun recht komen. 

 

Training
Tijdens jouw traineeship vindt ook het TOP Leertraject plaats. Dit parallel lopende leertraject is 
specifiek gericht op reeds zittende ambtenaren in Bonaire. Het hele jaar door worden er binnen dit 
programma uiteenlopende trainingen georganiseerd. De thema’s variëren van financiën en 
beleidsstukken schrijven tot aan adviesvaardigheden en interculturele sensitiviteit. Als TOP Trainee 
sluit je per jaar bij maximaal acht trainingen uit het aanbod van het TOP Leertraject aan. Ook voor de 
trainees geldt dat deelname aan de gekozen trainingen in principe verplicht is en er 100% 
aanwezigheid gevraagd wordt. 

Deelnemende organisaties
Tijdens jouw TOP Traineeship kun je je verschillende rollen vervullen, van projectmanager tot
 beleidsmedewerker. Op deze manier ontdek je wat het beste bij jou past. Als trainee ga je aan de 
slag bij het openbaar lichaam Bonaire, Rijksdienst Caribisch Nederland of een van de andere 
overheidsorganisaties op Bonaire. 
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Wat kun je verwachten?
Je gaat aan de slag in een compacte en veelzijdige omgeving waar durf, creativiteit en netwerken 
van groot belang zijn. Dit geldt niet alleen voor jouw werkplek maar ook voor het eiland. Je bent 
onderdeel van de samenleving op Bonaire waar je, door jouw werkzaamheden, direct een steentje 
bijdraagt. Wij bieden jou de juiste begeleiding, coaching, trainingen en toegang tot een uitgebreid 
netwerk van professionals. 

Hiernaast verstrekken we jou: 
• Een fulltime aanstelling voor twee jaar
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
• Tegemoetkoming in de verhuiskosten van Nederland naar Bonaire
• Huisvesting voor eerste maanden 

Aanmelden en selectie
Aanmelden voor het TOP Traineeship kan via het intake formulier op www.topbonaire.com. Eén keer 
per jaar, in het tweede deel van het voorjaar, wordt er een selectieronde georganiseerd. Vanwege de 
persoonlijke aandacht en individuele coaching is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Naast 
aantal jaren werkervaring, werk- en denkniveau en functieprofiel wordt ook gekeken naar 
competenties, houding en bereidheid om te investeren. Deelnemers worden geselecteerd op basis 
van een selectie- en intakegesprek.

In het laatste deel van het voorjaar ( juni) vindt de match met de organisatie waar je aan de slag gaat 
plaats en begin september verhuis je naar Bonaire om jouw trainee uitdaging te starten. 

In september start het Talent Ontwikkel Programma Bonaire.
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“TOP Bonaire motiveert 
en stimuleert mij als 
young professional om 
de durf en kracht uit 
mezelf te halen en mijn 
toekomst te herinrichten. 
We zijn allemaal 
voorbestemd om te 
schitteren!”
Chesanira Zimmerman, LL.B. 30 jaar, jurist bij Fundashon Mariadal
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TOP Community
De verschillende trajecten van het Talent Ontwikkel Programma Bonaire vormen samen onze TOP 
Community.

Na het succesvol afronden van het TOP Leertraject of het TOP Traineeship en nadat het certificaat 
is ontvangen, krijgen de deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan de TOP Denktank. Deze 
Denktank biedt de alumni de mogelijkheid om betrokken te blijven bij het programma en mee te 
denken over de uitdagingen waar Bonaire voor staat. Zo kan de alumni zich, naast het eigen 
reguliere werk, blijven inzetten voor de ontwikkeling in de publieke sector van Bonaire.
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“De volgende 
generaties in 
Bonaire staan 
straks op jullie 
schouders. Heel 
veel succes en 
plezier met dit 
programma!”
Henk Brons, directeur-generaal Koninkrijksrelaties
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TOP Bonaire
TOP Bonaire is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire, de Rijksdienst Caribisch Nederland en de 
overheidsbedrijven.

www.topbonaire.com
info@topbonaire.com


