
 

 

 
 
 
 

Vacature | Traineewerkplek bij Directie Ruimte & Ontwikkeling 2021-2023 
 
 

Omschrijving organisatie 
 

 
Het openbaar lichaam Bonaire is de lokale overheid van het eiland Bonaire. Er werken circa 300 mensen. De 
organisatie kent een directiemodel en bestaat uit 4 directies: Bestuur & Ondersteuning (B&O), Samenleving & 
Zorg (S&Z), Toezicht & Handhaving (T&H) en Ruimte & Ontwikkeling (R&O). Binnen de directies zijn er 
verschillende teams. Alle directies hebben een directeur. Deze directeuren vallen onder de eilandsecretaris. Het 
bestuurscollege, bestaande uit 3 gedeputeerden, een eilandsecretaris en een Gezaghebber, vormt het dagelijks 
bestuur van de organisatie. De Eilandsraad, bestaande uit 9 leden, vormt het algemeen bestuur.  
 

Omschrijving werkplek 
 

  
De aangeboden werkplek valt onder de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling. 
Afdeling Beleid & Projecten omvat de werkvelden economie, monumenten en erfgoed (waaronder ook 
onderhoud aan overheidsgebouwen), natuur en milieu, ruimtelijke ordening (waaronder ook bouw) en 
volkshuisvesting en civiele werken/verkeer en vervoer. De afdeling beleid houdt zich bezig met het opstellen van 
beleid op de eerdergenoemde vakgebieden.  
 

Rol trainee 
 

 
De trainee zal zich in eerder instantie richten op het wegwijs worden binnen de directie R&O en afdeling beleid 
in het bijzonder. De trainee zal meelopen met de medewerkers van een van de units binnen het team Beleid en 
Projecten om kennis te maken met alle facetten waar een beleidsadviseur mee te maken krijgt. Het idee is dat 
de trainee inzicht krijgt in alle werkzaamheden die door de beleidsadviseur worden uitgevoerd. De 
werkzaamheden zullen in eerste instantie vooral ondersteuning moeten bieden aan de beleidsadviseurs. 
Wanneer de trainee bekend is met het werkveld, zullen de werkzaamheden uitgebreid worden en wordt van de 
trainee verwacht dat deze meer en meer zelfstandig gaat werken. Uiteindelijk moet de trainee in staat zijn om 
na het 2-jarige TOP Traineeship de functie van beleidsadviseur R&O zelfstandig te vervullen.  
 

 
  



 

Gewenste trainee (profiel) 
 

Specifiek 
Een afgeronde studie in een van de volgende vakgebieden: 

• Economie 

• Monument en erfgoed, vastgoed overheid 

• Natuur en Milieu 

• Ruimtelijke ordening, bouw, volkshuisvesting 

• Infrastructuur: civiele werken, verkeer, vervoer 

Algemeen 
Een trainee die wil werken bij het OLB moet stevig in zijn schoenen staan, flexibel zijn, over uitstekende 
communicatieve skills beschikken en vooral doorzettingsvermogen hebben. De dynamische omgeving waarin 
gewerkt moet worden, vraagt van de trainee dat deze goed in staat is zijn eigen koers te bepalen in afstemming 
met de werkplekbegeleider en het afdelingshoofd.  
 

Begeleiding 
 

 
Afhankelijk van het werkveld waarbinnen de trainee werkzaam zal zijn, wordt de werkplekbegeleiding van de 
trainee verzorgd door een beleidsadviseur in samenwerking met het afdelingshoofd. 
 
 

Beoordeling 
 

 
De beoordeling van de traineeopdracht vindt plaats door afdelingshoofd. De eindbeoordeling geschiedt door 
directeur R&O gehoord hebbende de afdelingshoofden. 
 
 

Duur werkplek 
 

 
Deze traineeplek duurt 2 jaar en bestaat uit 3 blokken van 8 maanden. Een opdracht zal zich richten op 
uitvoering, een opdracht is gericht op procesoptimalisatie en een opdracht is gericht op het maken van beleid. 
De opdrachten worden op maat geschreven afhankelijk van de kennis en expertise van de TOP trainee. 
 

Arbeidsvoorwaarden  
 

 
Salaris   
Vakantiedagen   
vakantiedagen 
Vakantiegeld   
Eindejaarsuitkering   
 
Bashi premie 

    
$2629.- startsalaris 
24                   
 
8.33% 
6% van het brutoloon met een minimum van $ 
1.500,-.  
$251,- bruto en $175,- netto. Deze premie wordt in 
januari uitbetaald 
 

 
 
 

Begindatum werkplek  
 

 
1 Februari 2021 
 

Referentie vacature: OLB - Directie Ruimte & Ontwikkeling - Algemeen 

 


