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Vacature | Trainee adviseur openbaar lichaam Bonaire 
 

Omschrijving organisatie 
 
Bonaire is een bijzondere gemeente binnen Nederland. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geeft vorm aan 
het bestuur, het beleid en de ontwikkeling van Bonaire. Ook biedt het directe ondersteuning aan bewoners die 
dit nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. Het OLB telt ongeveer 350 medewerkers 
verdeeld over 12 locaties. Het OLB kent vier directies, te weten Ruimte & Ontwikkeling (RO) Toezicht & 
Handhaving (TH) Samenleving & Zorg (SZ) en de ondersteunende aan alle andere directies Bedrijfsvoering & 
Ondersteuning (BO) 
 
De hoofdtaken van de directie Ruimtelijke & Ontwikkeling is het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijk 
economisch beleid en het beheer ervan. 
Ontwikkelen van beleid ten aanzien van natuur en milieu, economie, ruimte, verkeer en vervoer (land, zee en 
lucht) landbouw, veeteelt en visserij en grondzaken en het doen van onderzoek daarvoor 
Implementatie van beleid, aandacht voor uitvoering van beleid. 
Aanleg en beheren van de openbare ruimte. 
Geven van informatie/training tbv landbouw, veeteelt en visserij. 
Uitgifte van gronden. 
De directie Samenleving & Zorg omvat de afdelingen Educatie & Welzijn; Publieke Gezondheid; 
Maatschappelijke Ontwikkeling & Arbeid en Beleid & Projecten. De directie is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van beleid als ook het laten of gedeeltelijk zelf uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot 
de Bonairiaanse samenleving. De algemene doelstelling hiervan is het creëren van zelfredzame burgers. Bij de 
directie Samenleving & Zorg werken 71 medewerkers onderverdeeld onder 71 fte’s.  
De directie heeft een “hands-on” cultuur waarbij getracht wordt om een zo laagdrempelige en bereikbare 
vorm van dienstverlening te bieden aan de Bonairiaanse bevolking. Resultaatgerichtheid en aandacht voor 
kwalitatieve dienstverlening zijn onderwerpen waar veel aandacht aan wordt besteed. 
De directie toezicht & handhaving ondersteunt het OLB bij het realiseren van een duurzame, gezonde en 
veilige samenleving en leefomgeving: “een duurzaam welzijn voor elke Bonairiaan” met behoud van identiteit 
en karakter. De directie heeft hierbij als primaire taak de zorg voor een goede naleving van wetten en regels 
door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiertoe worden er inspectie en controles uitgevoerd, informeert de 
directie het bestuur over de naleving van wetten en regels, adviseert de directie het bestuur in het stellen van 
handhavingsprioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is. 
De directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning (B&O) is (primair) verantwoordelijk voor de volgende 
beleidsdomeinen en taken die hieruit voortvloeien op tactisch- en operationeel niveau: 

• Personeel- en Organisatiebeleid 
• Financieel beleid 
• Beleid betreffende deregulering en de juridische kwaliteitszorg 
• Beleid betreffende de documentaire informatievoorziening 
• Facilitaire zaken beleid 
• Communicatiebeleid 
• ICT-beleid 

De directie B&O is een organisatie die het OLB ondersteunt op bovengenoemde gebieden, beleid maakt en 
middelen ontwikkelt voor een betrouwbare, professionele dienstverlening aan de gemeenschap. 
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Omschrijving werkplek 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verschillende afdelingen van de directies van het OLB. Je zult in 
de twee jaar rouleren tussen de directies. 
 
 
Rol trainee 
Er zijn verschillende projecten, waar je als trainee zal optreden als adviseur. 
Onder andere kwaliteitsverbetering met betrekking tot onze dienstverlening, het opzetten van een job centrum. 
Beleid schrijven met betrekking tot toezicht & handhaving, integriteits kwesties.  
Gewenste trainee (profiel) 
 
We zoeken initiatiefrijke, creatieve en doortastende trainees, die niet bang zijn om vragen te stellen en aan de 
hand van je bevindingen onder andere nieuw beleid te schrijven. 
Bedrijfswetenschappen, Bedrijfskunde, Bestuurskunde achtergrond(en) genieten de voorkeur. 
Begeleiding 
Vind plaats op de werkvloer 
 
Beoordeling 
Door leidinggevende van de desbetreffende afdeling 
 
Duur werkplek 
Twee jaar 
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Salaris  $2629.- startsalaris  
Vakantiedagen  24 vakantiedagen 
Vakantiegeld  8.33%  
Eindejaarsuitkering  6% van het brutoloon met een minimum van $ 1.500,-.  
Bashi premie                                                        $251,- bruto en $175,- netto. Premie wordt in januari uitbetaald       
 
 
Begindatum werkplek  
 
September 2019 
 
 
 
 
Vacaturenummer: 2019-001 TT 

 
 


