
 

 

 
 
 
Vacature | Traineewerkplek bij directie Samenleving en Zorg 
 
Omschrijving organisatie 

            Directie Samenleving en Zorg is de directie die verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein op Bonaire. 

Deze directie heeft als doel het welzijn, de sociale ontwikkeling en de publieke gezondheid van de 

bevolking van Bonaire te bevorderen. Dit doet de directie door middel van advisering, het verschaffen 

van informatie en voorlichting, hulpverlening, (door-)verwijzing, bemiddeling, en door uitvoering te 

geven aan voorzieningen op sociaal-educatief en sociaal-maatschappelijke beleidsterreinen, gezonde 

leefstijl et cetera.  en onder andere door uitvoering te geven aan het subsidiebeleid bij de aangesloten 

subsidierelaties. 

 

De directie wenst een HBO of WO TOP trainee die de directie verder op weg kan helpen met de verschillende 

beleidsterreinen die nog uitgewerkt en/of gemonitord moeten worden, en met de revitalisatie (reorganisatie) en 

herinrichting van de directie om zodoende meer bestuurskracht, efficiëntie en effectiviteit teweeg te brengen.   

 

Denk aan: 

 

• Het Armoedebeleid inclusief de aanpak van de schuldenproblematiek; 

Het armoedevraagstuk is omvat een breed terrein. Op dit moment is de directie bezig met het in kaart 

brengen van alle facetten van de schuldenproblematiek om zodoende een nota op te stellen voor de 

aanpak van de schuldenproblematiek op Bonaire. Twee belangrijke instrumenten in de aanpak 

schuldhulpverlening zijn: de mogelijkheid tot sanering en begeleiding van schulden via een 

volkskredietbank en het toewerken naar de wet sanering natuurlijke personen. 

Opdracht 1: Het maken van een business case voor een volkskredietbank op 

 Bonaire.  

Opdracht 2: Het onderzoeken van de mogelijkheid tot de invoering van de wet sanering natuurlijke 

personen op Bonaire.   

 

• Het Integraal Jeugdbeleid 2021-2025; 

           Het integraal Jeugdbeleid wordt binnenkort vastgesteld op Bonaire en dient verder 

           te worden uitgewerkt in een integraal en meerjarig uitvoeringsprogramma waarin  

            ook de afspraken van de elfde EDF programma worden meegenomen.  

            Opdracht 3: Het uitwerken van het meerjarig uitvoeringsprogramma jeugdbeleid 

            samen met ministeries en andere stakeholders in het jeugdnetwerk. 

 

• De Integrale Wijkontwikkeling (IWO); 

De IWO wordt per 1 januari 2022 ingebed in de nieuwe organisatie AKSESO. 

Voor een zo soepel mogelijke overdracht dienen alle wijkplatforms gereactiveerd, en de 

wijkactieplannen gereed te zijn.  

Opdracht 4: Het maken van een meerjarig programma Integrale Wijkontwikkeling Bonaire. 

 

• Het Leerplichtbeleid; 

Het leerplichtbeleid dient te worden aangepast en gemonitord. 

Opdracht 5: De uitvoering van het leerplichtbeleid optimaliseren en digitaliseren. 

 

• Woningmarktbeleid; Pilot particuliere huursubsidie; 

Op dit moment loopt een pilotprogramma particuliere huursubsidie in samenwerking met ministerie 

BZK.  

              Opdracht 6: Het verder uitwerken van de pilot huursubsidie ism OLB en BZK. 

 

• Het ouderenbeleid/seniorenbeleid; 

Het ouderenbeleid is in de maak. Het is de bedoeling dat de keten verder aangepakt wordt. Er is een 

hechte samenwerking met ministerie VWS om tot één gezamenlijke aanpak te komen voor wat betreft 

de speerpunten ouderenwelzijn en ouderengezondheidszorg. 



 

Opdracht 7: Ondersteuning bieden aan de totstandkoming van het ouderenbeleid. 

 

• Evaluatie Cultuurbeleid met aangepast Actieplan; 

Opdracht 8: Inbedding van het cultuurbeleid in reguliere programma’s zoals cultuureducatie, 

bevordering cultuurbewustzijn en uitbreiding cultuurkalender Bonaire. 

 

• Revisie Sportbeleid; 

Opdracht 9: In samenwerking met de diverse stakeholders komen tot een gedragen sportbeleids plan 

en sportbeheersplan voor Bonaire. 

• Andere uit te werken beleidsuitgangspunten en onderwerpen 

Opdracht 10: Onderzoeken mogelijkheid om te komen tot een loket voor juridische 

                                  bijstand (juridisch loket/rechtswinkel) voor Bonaire. 

Opdracht 11: Het uitvoeren van de stappenplan om te komen tot een Kindpakket  

                      voor Bonaire. 

Opdracht 12: Het onderzoeken van de mogelijkheid voor de inbedding van 

                      programma’s voor arbeidstoeleiding minder  

                      validen en LVB’ers (beschut werken) voor Bonaire. 

 

Bij aankomst zal de prioriteit bepaald worden. 

 

 

De trainee zal onderdeel maken van de unit beleid en projecten waar integraal wordt ingezet op 

beleidsterreinen die nog onderzocht of uitgewerkt moeten worden. 

 

 

Rol trainee 

De trainee maakt onderdeel van het team van beleid en projecten en werkt integraal met de diverse afdelingen 

en directies van het OLB. 

De trainee heeft veelvuldig contact met ministeries en netwerkrelaties van het OLB.  

 

 

 
 
Gewenste trainee (profiel) 
 

HBO/WO; met voorkeur WO. 
 
Gewenst profiel of studie richting: Bestuurskunde/bestuursrecht 
 
Persoonlijke eigenschappen en/of vaardigheden: De directie zoekt een trainee die betrouwbaar, discreet en 
klantgericht is. Iemand met visie op het sociaal domein; die teamgericht is en het netwerken toepast ter 
bevordering van de integraliteit van de werkzaamheden van de directie. De trainee moet zelfstandig kunnen 
werken,  
 
 

Begeleiding 
Begeleiding geschiedt door een of meer senior beleidsadviseurs van S&Z 

 

Beoordeling 
 

Beoordeling geschiedt door een of meer senior beleidsadviseurs van S&Z 
 

Duur werkplek 
2 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. Deze premie wordt in januari  
                                          uitbetaald  
 
 

Begindatum werkplek  
 

Vanaf 14 februari 2022 
 

 

Referentie vacature: OLB - Samenleving & Zorg 
 
 

 


