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BIJLAGE A2
“Belevingsonderzoek voor  

Bonaire, Sint Eustatius en Saba”  
 

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van de veranderingen door de burgers van de eilanden van Caribisch Nederland als gevolg van de 
gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau.  
Verslag van focusgroep discussies op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.  
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1. Inleiding  
 

 

Per 10 oktober 2010 is het land de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan er zijn er binnen het Koninkrijk der Nederland nieuwe staatkundige structuren 

in het leven geroepen. Curaçao en St. Maarten zijn net als Aruba (1986) autonome gebiedsdelen binnen het Koninkrijk geworden. De drie eilanden Bonaire, 

Saba en St. Eustatius hebben de status van Bijzondere gemeenten (Openbaar Lichaam) van Nederland verworven, tezamen ook wel aangeduid als Caribisch 

Nederland (CN).  

 

Tussen Nederland en de 3 openbare lichamen is overeen gekomen dat vijf jaar na ’10.10.10’ een evaluatie zou plaatsvinden. Een onderdeel van deze evaluatie 

vormt het uitvoeren van een belevingsonderzoek.  

In opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag is een belevingsonderzoek 2015 uitgevoerd door Curconsult. Het onderzoek maakt deel uit 

van de evaluatie van de staatkundige verhouding zoals is overeengekomen tussen de Nederlandse regering en de drie Openbare Lichamen van Caribisch 

Nederland.  Het belevingsonderzoek bevat zowel een kwantitatief als kwalitatief deel waarover separaat gerapporteerd wordt. 

 

Hier worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek behandeld.  

 

Onderzoeksopzet 

Het (kwalitatief) onderzoek bestaat uit een aantal gehouden Focus groepen onder de bevolking van Caribisch Nederland. In totaal zijn 7 focus groepen 

georganiseerd; 3 op Bonaire, 2 op Saba en 2 op St. Eustatius en hebben in uiteindelijk totaal 50 burgers hun stem laten horen hoe de veranderingen op de 

eilanden door hun en hun directe omgeving wordt ervaren. 

De onderwerpen gingen over: 

 Het leven en wonen op het eiland 

 de veiligheid op het eiland; 

 infrastructuur; 

 de ontwikkeling van de economie, inkomen en koopkracht op het eiland; 

 werk en sociale zekerheid; 

  het functioneren van het onderwijs; 

 de gezondheidszorg op het eiland; 

 overheid en bestuur; 

 in het algemeen de situatie vóór en (bijna) 5 jaar ná de de verandering van de staatkundige verhoudingen op het eiland;. 
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Inhoud van de rapportage over het belevingsonderzoek 

 

De inhoud van dit rapport gaat over de beleving van de burgers –lees de deelnemers aan de Focusgroepen-  de veranderingen anno 2015 ervaren. De 

resultaten kunnen een ander beeld weergeven wanneer ze worden vergeleken met de werkelijkheid op basis van cijfermatige analyse. Wel kan de rapportage 

gebruikt worden voor een inkleuring van cijfers die via kwantitatief onderzoek zijn verkregen. 

De rapportage betreft een weergave hoe de inwoners van deze bijzondere Nederlandse gemeenten de situatie op de eilanden beleven en ervaren. Het is 

bekeken door hun perspectief van zaken.  

 
De opbouw van de rapportage is al volgt: 
 

Hoofdstuk Inhoud 

1 In de inleiding wordt een korte uiteenzetting gegeven van de achtergrond, het doel van dit belevingsonderzoek en de onderwerpen die aan bod zullen 

komen. 

2 De wijze waarop de resultaten van het gehele onderzoek tot stand zijn gekomen zijn, wordt in het hoofdstuk over de onderzoeksaanpak beschreven. 

3 Uitkomsten van de focusgroepdiscussies op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Gekozen is voor een weergave per onderwerp waarbij de drie eilanden met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

De opbouw van dit hoofdstuk volgt de 5 thema’s die in de focusgroepen bediscussieerd zijn. Elk thema kent een aantal onderwerpen. Op elk onderwerp 

wordt in een vergelijkbaar format gerapporteerd waarbij aan de orde komen: is het slechter of beter met 

 

1. Leven en wonen. Hierbij komende volgende onderwerpen aan de orde: (a) huisvesting, (b) veiligheid, (c) wegen, (d)  transport & vervoer 

2. Werken & Werkgelegenheid.  De onderwerpen waarvoor hier gekozen betreffen: (a)  werk vinden, (b) het hebben van een baan, (c). de economie en 

(d). bedrijvigheid en kansen. 

3. Onderwijs & Opvoeding kent de volgende onderwerpen (a) de ervaring om als kind op het eiland op te groeien, (b) hoe ouders onderwijs en 

opvoeding ervaren en (c) Hoe beide  in het algemeen wordt ervaren. 

4. (Gezondheids)zorg & hulp armoede & inkomen behandelt (a) zorg aan ouderen, zieken en/of hulpbehoevenden, (b). Hoe is het om iemand te 

verzorgen, (c). Armoede en de verschillen tussen rijk en arm (sociale zekerheid) en (d) (On)Gelijkheid tussen man en vrou 

5. Overheid en bestuur w.o. (a) Lokaal bestuur (openbaar lichaam), (b) Rijksdienst Caribisch Nederland  en (c) De Nederlandse regering (Den Haag) 

 

Afgesloten wordt met zaken die afsluitend nog ter tafel kwamen.  

Bijlagen: I. Hierin vindt u de ‘topic’ lijst zoals door SCP aan Cuconsult aangeleverd (Nederlandse versie). 

II. Hier wordt een overzicht van de samenstelling van de Focus Groepen per eiland afzonderlijk weergegeven waarbij de namen van de deelnemer 

acterwege zijn gelaten.  
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2. Onderzoeksaanpak  kwalitatief onderzoek – Focus groepen Bonaire, Saba, Sint Eustatius 
 

 

Deze rapportage over de uitkomsten van het kwalitatief onderzoek (focus groepen) bevat een overzicht van de beleving, meningen, ervaringen en ideeën van 

de burgers over diverse onderwerpen in de samenleving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een kwalitatief onderzoek garandeerd niet een juiste 

weerspiegeling van de gehele samenleving. Het is dan ook niet mogelijk om basis van de uitkomsten algemeen geldende conclusies te trekken over trends, 

ontwikkelingen, percepties of meningen op het eiland.  

 

Een focusgroepdiscussie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij een kleine groep mensen (meestal 5-8 personen) wordt gevraagd naar hun percepties, 

meningen, overtuigingen en houdingen ten opzichte van de een bepaald thema of onderzoeksvraag. Er worden vragen gesteld in een interactieve 

groepssetting waar deelnemers vrij met andere groepsleden over het onderwerp – in dit geval de beleving van de burgers - kunnen praten.  

Focusgroepdiscussies zijn een belangrijk instrument voor het verkrijgen van feedback over de eerder in dit rapport genoemde thema’s met betrekking tot 

Caribisch Nederland. Echter, voor de volledigheid dient te worden opgemerkt, dat kwalitatief onderzoek niet voorziet in statistische significantie. Zonder 

raadpleging van tenminste een tweede meer statistsiche bron van informatie om de uitkomsten te staven, is er grote kans op het trekken van verkeerde 

conclusies die dan voor de algehele bevolking gelden. Focusgroepen bieden in tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeken enigszins wel meer ruimte op meer 

diepgaande wijze door te vragen wat men van een bepaald thema vindt. Het maximale dat uit (focus) groepsdiscussies van 90 minuten tot 120 minuten 

gehaald kan worden is dat er indicatie bestaat dat een meerderheid/ruime meerderheid iets vindt. De beperking van kwalitatief onderzoek, kan voor een groot 

deel worden opgevangen door gebruik te maken van de resultaten van de uitgevoerde kwantitatieve onderzoek waarin ook vragen zijn opgenomen over de 

thema’s die tijdens de Focus groepen zijn belicht.  

 

Aan de samenstelling van de ‘topic’ lijst, de samenstelling en het uitnodigen van de deelnemers aan de Focus groepen is vooraf veel tijd en aandacht besteed. 

Dezelfde (deel) thema’s (zie bijlage I) werden aan de deelnemers voorgelegd. Het feit dat er twee focus groepen op elk eiland van de drie eilanden werd 

gehouden, waarbij exact de zelfde thema’s aanbod kwamen, heeft goed aanvullend opelkaar gewerkt. Op verzoek van het SCP werd op Bonaire een derde 

focusgroep gehouden waarbij speciaal op het onderwijs verder werd ingezoemd. Afsluitend is bij elke van de zeven focusgroep aan de deelnemers gevraagd of 

ze nog iets mee te delen hadden met de onderzoekers wat niet aan bod is gekomen tijdens de focusgroep discussie. 

De gemiddeld 2 uur durende Focus groepen werden op Saba op 15 april gehouden. Op St. Eustatius op 16 april en op Bonaire op respectievelijk 18 en 22 april 

2015. Om een zo goed mogelijk mix per groep te krijgen zijn de deelnemers vooraf benaderd op basis van o.m. geslacht, leeftijdscategorie, genoten opleiding, 

inkomenscategorie, geboren en getogen op het eiland of juist niet, maar dan wel met tenminste 8 jaar wonend op het eiland, beroepsachtergrond dan wel rol 

in het maatschappelijk gebeuren.  
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De opstellers van deze rapportage willen melding maken dat vaak kort voordat de focusgroepen plaatsvonden de onderzoekers wel te maken kregen met 

enkele afmeldingen, waardoor kortdaags andere potentiële deelnemers op de lijst alsnog werden benaderd voor deelname die uiteindelijk niet altijd een 

vervanging betrof met exact hetzelfde profiel. 

Bij de presentatie van de resultaten omtrent de beleving van de burgers is de verkregen feedback per eiland naast elkaar gelegd in Hoofdstuk 3.  
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3. Uitkomsten Belevingsonderzoek – Focus groepen Bonaire, Saba, Sint Eustatius 
 

Inleiding 
In totaal hebben 50 personen van 18 jaar en ouder uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan het kwalitatief belevingsonderzoek van 2015  deelgenomen. 
 

Bonaire 

Aan de Focus groepen op Bonaire hebben in totaal 16 personen van 18 jaar en ouder aan het kwalitatief belevingsonderzoek van 2015  deelgenomen. De 

inwoners van Bonaire werden al vanaf begin april 2015 gebeld om mee te doen. De uitnodiging geschiede aan de hand van een mix van man/vrouw, leeftijd, 

genoten onderwijs en inkomen, beroep/rol in de maatschappij.  

Aan de hand van het aantal (deel) onderwerpen zoals aangegeven in de ‘topic’-lijst bleek al voorafgaand aan de Focus groepen dat deze tussen de 90 en 120 

minuten zou vergen. Het ging immer om de beleving van de personen en dan biedt je als ‘facilitator’ iets meer ruimte om zich te uiten. In tegenstelling tot Saba 

en Sint. Eustatius waren degenen die op Bonaire werden benaderd om deel te nemen meer terughoudend of velen weigerden zelfd deel te nemen, terwijl 

sommigen aangaven reeds van plan naar de inloop spreekuren te gaan. 

 

Saba 

Aan het kwalitatief onderzoek op Saba hebben in totaal 17 inwoners van 18 jaar en ouder meegewerkt. De inwoners van St.Eustatius werden begin april 2015 

gebeld om mee te doen. De uitnodiging geschiede aan de hand van een mix van man/vrouw, leeftijd, genoten onderwijs en inkomen, beroep/rol in de 

maatschappij. Aan de hand van het aantal (deel) onderwerpen zoals aangegeven in de ‘topic’-lijst bleek al voorafgaand aan de Focus groepen dat deze tussen 

de 90 en 120 minuten zou vergen. Het ging immer om de beleving van de personen en dan biedt je als ‘facilitator’ iets meer ruimte om zich te uiten.  

 

Sint Eustatius 

Aan het kwalitatief onderzoek op Sint Eustatius hebben in toaal 17 inwoners van 18 jaar en ouder meegewerkt. De inwoners van St.Eustatius werden begin 

april 2015 gebeld om mee te doen. De uitnodiging geschiede aan de hand van een mix van man/vrouw, leeftijd, genoten onderwijs en inkomen, beroep/rol in 

de maatschappij.  

Aan de hand van het aantal (deel) onderwerpen zoals aangegeven in de topic lijst bleek al voorafgaand aan de Focus groepen dat deze tussen de 90 en 120 

minuten zou vergen. Het ging immer om de beleving van de personen en dan biedt je als ‘facilitator’ iets meer ruimte om zich te uiten.  
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1. LEVEN & WONEN 

Hoofdvraag: Hoe is het om op het eiland te wonen?  

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: (a) huisvesting, (b) veiligheid. (c) wegen, (d) transport & vervoer 

    

 Bonaire Saba Sint Eustatius (Statia) 

Belevingsthema Wonen en Leven 

A. Huisvesting 

1. Goed/Minder Goed 
 

 Huisvesting is heel duur. 

 Zelfs de middenklassen op Bonaire met 
twee inkomen komen moeilijk in 
aanmerking voor het kopen of bouwen 
van een eigen woning.  

 Huisvesting is heel duur op Saba. Met 
name de prijs van geïmporteerde 
bouwmaterialen (mede door de 
vrachtkosten) is sterk gestegen.  

 Voorts heeft de overgang van de 
Antilliaanse gulden naar de dollar de 
prijzen van huizen, bouwmaterialen en 
salaris van bouwvakkers enorm doen 
toenemen. 

 De situatie mbt tot huisvesting op het 
eiland (Statia) is verslechterd. 

  Huisvesting is heel duur geworden. 
Zowel aankoop, bouw als huur. 

 De kosten van geïmporteerde 
bouwmaterialen (waaronder de 
vrachtkosten) is sterk gestegen.  

  Ook de overgang van de Antilliaanse 
gulden naar de dollar heeft ertoe 
bijgedragen dat de prijzen van huizen, 
bouwmaterialen en salaris van 
bouwvakkers sterk zijn gestegen. 

2. Knelpunten 
 

 Bouwmaterialen en alles wat daarmee te 
maken heeft is veel duurder geworden. 

 De totale kosten van levensonderhoud 
zijn zodanig gestegen dat er niet genoeg 
financiële ruimte (terug betaal 
capaciteit) over blijft bij burgers om aan 
de vereisten die de bank stelt voor het 
verkrijgen van een hypothecaire lening te 
voldoen. 

 Het feit dat veel Nederlanders met hun 
Euro’s op zak (en dus relatief meer 
koopkracht) op Bonaire zijn 
neergestreken, heeft de huizenmarkt 
prijzen enorm opwaarts (inflatoire) 
gestuwd. 

 Ook de onroerend goedbelasting werkt 
nadelig (Bijv. mensen die een tweede 

 Import van bouwmaterialen en alle 
andere ‘hardware’ is heel duur 
geworden. Dit mede vanwege de 
geïntroduceerde 5% exportbelasting op 
St. Maarten, plus 6% invoerrechten op 
Saba, plus de gestegen vrachtkosten. 

 Daarover heen komt de nieuwe 
onroerendgoed belasting en de nieuwe 
bankvereisten van bijv. 25% eigen 
inbreng bij. Bij gelijkblijvende inkomens 
is het praktisch onmogelijk voor de 
gemiddelde burger om een 
hypothecaire lening af te sluiten en een 
eigen huis te bouwen of te kopen. 

 Levenonderhoud heel duur. Gevolg  is 
dat mensen twee banen moeten 
aannemen om te overleven met alle 

 Er is een chrnonisch gebrek aan 
beschikbare (sociale) woningen voor 
mensen met een laag inkomen. 

 De bouwkosten zijn enorm gestegen 
(w.o. salarissen van de bouwvakkers van 
het bedrag in guldens naar nagenoeg 
dezelfde bedrag in dollars). 

 Levensonderhoud is duurder geworden. 
Mensen moeten vaak een tweede 
inkomen zoeken om aan hun 
basislevensbehoeften en maandelijkse 
verplichtingen te kunnen voldoen. 
Defacto blijft er minder geld over om de 
annuïteit van een hypotheeklening te 
betalen.  

 Vanwege de EU bankvereisten mbt bijv. 
25% eigen inbreng, is het nu moeilijker 
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 Bonaire Saba Sint Eustatius (Statia) 

huis of appartmenten hebben gebouwd 
om later van hun pensioen te kunnen 
geniet zijn sterk gedupeerd. Zij worden in 
feite afgestraft op het feit dat ze 
geïnvesteerd hebben in onroerend goed 
om later van hun pensioen te kunnen 
genieten. 

 De overgang van de Nederlands 
Antilliaanse Gulden naar de US dollar, 
zonder een gedegen prijscontrole bij en 
na de overgang, heeft prijzen – niet 
alleen van woningen maar ook in het 
algemeen – enorm doen stijgen. 
Daardoor en na het voldoen aan de 
eerste levensbehoeften blijft er weinig 
tot geen financiele ruimte over om een 
eigen woning te kopen of te bouwen. 

sociale gevolgen van dien voor het 
thuisfront (o.m. afwezigheid van ouders, 
maar ook veel stressvol situaties binnen 
huishoudens) 

om een hypothecaire lening af te sluiten 

 Verder is er in feite maar één bank 
(Windward Island Bank – WIB) op St. 
Eustatius die hypothecaire leningen 
verstrekt en is er feite sprake van een 
bankmonopolie. 
  

  

3. Situatie vóór en na 10.10.10 
 

 Tot enkele jaren  voor 10.10.10 waren 
de prijzen op de woningmarkt redelijk, 
maar al in de aanloop tot 10.10.10 
waren de prijzen stijgende (zie knelpunt 
Nederlanders met hun Euro’s. 

 Na 10.10.10 kan men nagenoeg niet 
meer aan een betaalbaar huis komen 
(zie eerder genoemde reeks 
knelpunten). 

 Na 10.10.10. zijn ook de kosten voor 
zeetransport prijzen aanzienlijk 
gestegen. 

 Voor 10.10.10 werd er meer rekening 
gehouden vanuit St. Maarten met Saba 
en Statia. 

 Na 10.10.10: 5% export tax vanuit St. 
Maarten, plus 6% invoerrechten op Saba 
+ gestegen vrachtkosten bij een 
nagenoeg 100% import economie. 

 Na 10.10.10 vanwege de eisen die De 
Nederlandse Bank (DNB) / Europese 
Centrale Bank stelt is moelijker om aan 
een hypotecaire lening te komen (ook 
voor echtparen met dubbel inkomen). 

 Voor 10.10.10 kon men gemakkelijker 
een hypothecaire lening afsluiten op 
Statia. 

 Na 10.10.10: werkt de onroerendgoed 
belasting contraproductief voor de 
bevolking. Mede daardoor zijn de 
huurprijzen enorm gestegen. 

 Ook de dollarisatie heeft bijgedragen 
aan hogere huurprijzen (was de 
huurprijs 500 gulden, na 10.10.10 werd 
het bij het afsluiten van nieuwe 
huurcontracten nagenoeg 400 tot 500 
dollar terwijl de salarissen niet zijn 
gestegen. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Je merkt weinig van corrigerende (of 
herstellende) maatregelen van de zijde 
van de overheid zodat de burgers wel 
aan een eigen woning kunnen komen 
(bouwen of kopen). Daarnaast is het 
huren van een woning alsgevolg van de 
gestegen huurprijzen én gestegen 
kosten van levensonderhoud én de 
geintroduceerde onroerend goed 
belasting niet of bijna niet meer 

 Je merkt weinig van maatregelen van de 
zijde van de overheid gericht op 
verbeteren van de 
huisvestingsproblematiek. 

 De overheid zou zich moeten richten op: 

 Meer betaalbare woningen (en 
‘social housing’) nodig,  misschien 
via EU fondsen; 

 Garantiefonds introduceren 

 Er zijn geen of weinig corrigerende 
maatregelen van overheidszijde. 

  Meer betaalbare woningen (en ‘social 
housing’) zijn nodig 

 Starters (vooral jonge stellen) kunnen 
niet aan een woning komen terwijl de 
huurprijzen exorbitant zijn gestegen. 
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 Bonaire Saba Sint Eustatius (Statia) 

mogelijk). 

 De overheid (overheden) moet spoedig 
een studie laten verrichten hoe de 
woningmarkt zich heeft ontwikkeld, de 
woningbehoefte en knelpunten 
vaststellen en vervolgens met een 
meerjaren plan komen om de situatie 
voor de inwoners (o.m. met betrekking 
tot de woningmarkt)  te verbeteren. 

 

waardoor mensen wel een  
hypothecaire lening kunnen 
afsluiten; 

 Overheid kan huurkoop regels. 
introduceren en ook stimuleren, 
waardoor iemand op termijn wel 
aan een eigen woning kan komen. 

 Overheid kan iets doen mbt: 

  Invoerrechten (belasting);  

 Onroerend goed belasting; 

 Reguleren van o.m. 
transportkosten van vracht 

5. Bijzonderheden  Zelf de huurprijzen van sociale 
woningbouw stichting Fundashon Kas 
Boneriano (FKB) zijn gestegen. 
 

 De mogelijkheid om aan financiering te 
komen om huis te kopen of te bouwen 
is een belangrijke knelpunt. 

 Besteedbaar inkomen (“Purchasing 
power”) is na 10.10.10 aanzienlijk 
gedaald. Door allerlei nieuwe 
belastingen en/of strenger innen van 
belastingen, en de aanzienlijk gestegen 
prijzen van levensonderhoud. 

 Er is meer sociale woningbouw nodig  

 Meer aandacht voor het reguleren De 
EU/DNB bankregulering en vereisten 
zijn niet werkbaar voor een klein 
gemeenschap als Saba. 

 Bij wijze van spreken forceert het 
burgers van Saba om naar St. Maarten 
te emigreren, daar een hypotheeklening 
af te sluiten (soepeler bankvereisten) 
met een onderpand op Saba en daarna 
vervolgens weer op Saba te immigreren 

 De mensen die in een 
doorstroomwoning wonen blijven daar 
jaren in leven. Daardoor is het in feite 
geen doorstroomwoning meer 

 Ook als hun financiële situatie verbeterd 
worden zij niet gemaand een ander huis 
te zoeken zodat een andere die 
werkelijk geen ander huis kan betalen 
dan de gelegenheid krijgt op 
huisvesting. 

B.Veiligheid 
   

1. Goed/Minder Goed 
 

 Over het algemeen is het de beleving 
dat burgers zich minder veilig zijn gaan 
voelen als voorheen. 

 Een aantal jaren geleden kon men zijn  
eigen huis verlaten zonder het op slot te 
doen. 

 Over het algemeen is het gevoel mbt de 
veiligheid gedaald. 

  De beleving is dat Politie/Justitie 
onderzoek doet naar wat ze belangrijk 
vinden en niet naar wat nodig is 

 Over het algemeen is het gevoel m.b.t. 
de veiligheid relatief gelijk gebleven 

 Sommigen geven nog aan geen 
behoefte te hebben hun huisdeur op 
slot te doen. 

 Het aantal inbraken en kleine diefstallen 
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 is wel gestegen. 

 Deelnemende politie agenten geven aan 
dat het moeilijker is om tegen jongeren 
op te treden om dat de jongeren harder 
op de politie anti-reageren. 

2. Knelpunten 
 

 Duidelijk veels te weinig blauw op 
straat. Waar zijn ze? 

 Dit leidt er toe dat:  

 Het  gevoel van veiligheid voor de 
gegoede burger afneemt 

 Maar tegelijkertijd bevorderend 
werkt voor degene die juist iets 
verkeerds willen doen doordat er 
geen preventieve werking is. 

 Gevangenbewaarder in de groep geeft 
aan dat jongeren harder worden in hun 
optreden en dreigementen en zijn meer 
doelgericht op het strafbare feit die ze 
van plan zijn te plegen   

 

 Politie is te afstandelijk van de 
gemeenschap i.p.v deel te vormen van 
de eilandelijke gemeenschap 

 Drugsproblemen zijn zichtbaar 
gestegen. Het lijkt erop dat de Douane 
meer bezig is met het innen van 
importbelastingen dan met de 
beveiliging van de grenzen (zoals bijv. 
binnen komende drugs) 

 Er is geen Kinder- en Zedenpolitie  

 Het lijkt erop dat de Politie meer ‘tools’ 
nodig heeft. 

 Na bepaalde uren zijn er geen 
politieagenten op het bureau, maar ze 
zijn dan ‘on call’. 

 De overheid heeft gekozen voor 
bereikbaarheid ipv inzetbaarheid zo lijkt 
het. 

  Hebben burgers in de avonduren 
assistentie nodig, en ze bellen het 
alarmnummer krijgen zij een centralist 
900 kilometer verder op Bonaire aan de 
lijn, die bovendien onbekend is met de 
lokale situatie op Saba. Dat bevordert je 
gevoel van veiligheid als burger van 
Saba niet 

 Politie is te ver verwijderd van wat er 
zich binnen de gemeenschap afspeelt.  

 Te veel onbekende gezichten die niet 
vertrouwd zijn met de lokale situatie in 
de samenleving. 

 Te weinig blauw zichtbaar op straat 
waardoor een preventie van 
overtredingen in het gedrang komt.  

 Nu lijkt het erop dat wetsovertreders  
vrijspel hebben. 

 Burgers hebben het gevoel dat er 
minder zaken worden opgelost 

 Op Saba en Statia zijn er alleen ‘all 
around’ agenten. 

 Onderzoeksagenten dienen uit Bonaire 
te komen. 

 In de avonduren zijn er geen 
politieagenten op het bureau, maar ze 
zijn dan ‘on call’. 

  Heb je in de avonduren assistentie 
nodig, krijg je een centralist op Bonaire 
aan de lijn. Die kent de situatie niet 
waar ik op Statia woon en assistentie 
nodig hebt. Dit bevordert geenzinds niet 
het gevoel van veiligheid op het eiland. 

3. Vóór en Ná 10.10.10 
 

 Voor  10.10.10 was het de beleving dat 
er meer politieagenten op Bonaire 
waren  en daardoor veel meer controle 
en er meer preventief werd opgetreden 
door de politie. Na 10.10.10 is er 
minder blauw op straat 

 Ook minder agenten op de 
politieposten. Als je het alarmnummer 
belt krijg je soms te horen dat er maar 

 Voor 10.10.10 meer politie agenten op 
Saba gestationeerd en daardoor veel 
meer controle en patrouilleren door 
Politie. Het waren ook bekende 
gezichten. Ze kenden de gemeenschap 
en omgekeerd wist men wie de agenten 
waren. Wat het gevoel van veiligheid en 
preventie positief beinvloede 

 Voor 10.10.10 had je een PHP 

 Voor 10.10.10 meer politie agenten op 
Statia gestationeerd en daardoor veel 
meer controle en patrouilleren door 
Politie.  

 Het waren ook bekende gezichten. Ze 
kenden de bevolking en omgekeerd wist 
men wie aagenten waren. Dat 
beinvloede het gevoel van veiligheid en 
preventie positief 
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één patrouille beschikbaar is. Itt tot een 
Nederlandse gemeente waar 
makkelijker assistentie kan worden 
opgeroepen van buurt gemeenten, 
maar op een eiland als Bonaire werkt 
dat niet vanuit geografisch c.q. 
eilandelijk werkelijkheid bekeken.  

 Ook waren er meer agenten die de 
lokale cultuur en situatie kenden. 

 

(=Plaatselijk Hoofd van Politie, t.w. de 
Gezaghebber) die meer controle had op 
de politieorganisatie. 

 Na 10.10.10 is er minder (zichtbaar) 
blauw op straat. 

 Na 10.10.10 te veel onbekende en 
telkens veranderende gezichten. 

 Na 10.10.10 is gevoel van veiligheid 
achteruit gegaan.   

 Criminaliteit en druggebruik en -handel 
zijn  gestegen. 

 Na 10.10.10 worden minder justitiële 
zaken opgelost. 

 Voor 10.10.10 konden de politie 
rekenen op de vrijwilligers Korps om de 
orde en veiligheid te handhaven. 

 Na 10.10.10 erkent Nederland dit korps 
niet en kunnen zij niet worden ingezet. 

 Na 10.10.10 minder agenten op Statia 
gestationeerd. 

 Als er nu versterking moet komen duurt 
dat veels te lang. Die versterking moet 
uit Bonaire komen. Dat kan om reis 
logistieke redenen (vliegconnecties) wel 
24 uur of langer duren 

 Voor 10.10.10 kwam de versterking 
vanuit St. Maarten en kon men bij wijze 
van spreken snel (binnen een tot max 
twee uren) ter plaatse zijn. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Meer agenten (ook zichtbaar op straat) 
ter assistentie 

 M.b.t  de jeugd die dreigen af te glijden 
vinden deelnemers dat er geen goed 
vangnet bestaat op Bonaire zoals in 
Europees Nederland. Dit zou er wel 
(snel) moet komen. 

 

 De overheidsaanpak gericht op meer 
veiigheid en criminaliteitsbestrijding laat 
veel over te wensen 

 Meer preventieve controle nodig zowel 
van Politie als Douane. 

 Het lijkt erop dat de politie meer ‘tools’ 
nodig heeft. 

 De overheidsaanpak laat te wensen over 

 Als de economische situatie niet snel 
verbeterd (ook voor jongeren) zal dat 
tot meer delicten en wetsovertredingen 
leiden. 

 Meer preventieve controle nodig zowel 
van Politie, Immigratie en Douane 
beambten. 

  Alhoewel de politie beter voorbereid 
lijken te zijn (via trainingen zich verder 
bekwamende) lijkt het erop dat de 
politie meer ‘tools’ nodig heeft op 
effectief op te kunnen treden. 

5. Bijzonderheden 
 

 Over het algemeen voelt men zichtbaar 
(non-verbale communicatie 
aanwezigen) minder veilig op Bonaire. 

 

 Veiligheid op de weg is achteruit 
gegaan. Er zijn minder controles en  
zichtbaarheid van politie op straat (ook 
belangrijk vanuit preventief perspectief 
bekeken) is afgenomen. 

 Over het algemeen voelt men zich 
minder veilig op het eiland. 
 

 Over het algemeen voelt men zich vrij 
veilig op het eiland. Alleen de kleine 
criminaliteit is stijgende en ook de 
hardheid onder jongeren is rijzende. 

 Kinder- en zedenzaken worden nu beter 
aangepakt. 

 Nu dat Statia onderdeel van Nederland 
is heeft men nu de eerste asielzoekers 
(Russen) aan land gehad. 

 Veiligheid op de wegen (vooral 
veroorzaakt door jongeren) is achteruit 
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gegaan. Er zijn minder controles of 
zichtbaarheid van politie op straat (ook 
belangrijk vanuit preventief perspectief 
bekeken). 

C. Wegen 
   

1. Goed/Minder goed  Wegeninfrastructuur is na 10.10.10 
conform normale slijtage wegen 
gebruik achteruit gegaan en dus minder 
goed. 

 Het wegennetwerk is goed. Er wordt 
zichtbaar gewerkt aan verbetering van 
wegen en de infrastructuur erom heen 

 De wegen op Sint Eustatius zijn minder 
goed van voor 10.10.10. (normale 
slijtage) Het is een schande. Afgezien 
van één weg welke is opgeknapt is er 
geen enkele verbetering en de wegen 
gaan verder achteruit vanwege dagelijks 
gebruik. 

2. Knelpunten  Wegen gaan door gebrek aan regulier 
onderhoud en met dagelijkse slijtage 
achteruit, waardoor bewoners meer 
autoreparatiekosten hebben. Ook 
dienen autobanden sneller vervangen 
te worden. 

 Inzet van veel groot materieel bij de 
verbetering van de wegen, wat 
gevaarlijke situaties met zich 
teweegbrengt voor het verkeer met 
zulke smalle wegen op het eiland 

 Wegen zijn in slechte staat en worden 
met de dag slechter (en dat heeft niets 
te maken met 10.10.10 anders dan dat 
ook na 10.10.10 geen verbetering is 
gekomen) 

3. Situatie voor en na 10.10.10  Behalve dat er 2 wegen via Nederlandse 
fondsen zijn aangepakt en behalve dat 
er nu rotondes worden aangelegd, zijn 
er geen verschillen in de kwaliteit van 
het wegennet na 10.10.10. Door 
onvoldoende onderhoud aan het 
wegennet treedt verslechtering op 
gebruik in de loop der tijd.   

 Voor 10.10.10 waren de wegen 
(redelijk) goed. 

 Na 10.10.10 is verdere verbetering 
aangebracht. 

 Na 10.10.10. wordt ook aan de 
verlichting van de wegen gewerkt. 

 Geen verschil in verbetering van de 
wegen na 10.10.10 vergelijken met de 
situatie van voor 10.10.10 

4. Overheidsaanpak 
 

 Er moet meer regulier onderhoud van 
wegen plaats vinden 

 Je ziet en merkt dat er aan verbetering 
wordt gewerkt van overheidszijde  

Overheid doet niet aan de verbetering van 
de wegen. Al jaren niet 

5. Bijzonderheden  Geen  Het valt op dat er op Saba bijna alle 
lokale kleine aannemers niet meer 
bestaan en dat er alleen één  
Nederlands bedrijf (Jansen-De Jong) al 
het werk verricht. 

Het valt op dat Statia de slechste staat van 
wegennet heeft in de BES, heel Nederland 
en heel het Koninkrijk. 

D. Transport en vervoer 
   

1. Goed/Minder goed De transport en vervoersmogelijkheden zijn 
minder goed geworden.  
De eilanden kennen geen openbaar 
vervoer. Als er over transport wordt 

Minder goed.  
Als er over transport wordt gesproken gaat 
het om lucht en zee verbindingen. Er is geen 
openbaar vervoer (schoolbussen niet 

Minder goed 
De eilanden kennen geen openbaar 
vervoer. Als er over transport wordt 
gesproken gaat het om lucht & zee 
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gesproken gaat het om lucht- en 
zeeverbindingen. 

meegerekent)  verbindingen 

2. Knelpunten  Lucht- en zeeverbindingen zijn aanzienlijk 
duurder geworden, terwijl de frequentie 
van de luchtverbindingen (met het 
wegvallen van luchtvaart mij Dutch 
Antilles Express - DAE) is verminderd. 

 Gevolg is stijging van de ticketprijzen. Dit 
tikt aan bovenop de reeds gestegen 
kosten voor levensonderhoud.  

 Bijna alles aan doorverbindingen loopt 
via Curacao. 

 90% import vanuit St. Maarten 

 Zee- en luchtverbindingen zijn veel 
duurder geworden, terwijl de frequentie 
is afgenomen. 

 Er zijn geen directe verbindingen tussen 
Saba en St. Eustatius, daardoor dient men 
ook Transittax te betalen op Juliana 
Airport van St. Maarten. 

 Zee- en luchtverbindingen zijn veel 
duurder geworden, terwijl de frequentie 
is verlaagd. 

  Er zijn geen directe verbindingen tussen 
Saba en St. Eustatius daardoor dient men 
ook Transittax te betalen op Juliana 
Airport van St. Maarten. 

3. Voor en Na 10.10.10  Ná 10.10.10. met het wegvallen van DAE 
zijn er minder stoelen op de routes (bijv. 
BON-CUR en BON-AUA) beschikbaar 
waardoor de tarieven (wegens revenue 
management van de 
vliegmaatschappijen) zijn gestegen. 

 Deelneemers geven aan dat ook de 
frequentieverlaging van de (directe) 
vluchten vanuit/naar Nederland door de 
KLM tot gevolg heeft dat de beschikbare 
ticketprijzen nu duurder uitvallen. 

 Vóór 10.10.10 waren er meer ‘affordable’ 
tarieven en was de vliegfrequentie van 
Winair hoger. 

 Ná 10.10.10. hebben de bewoners de 
indruk dat de eigenaren van Winair de 
houding hebben: “wij hebben wat je 
nodig hebt, betaal er maar voor”. 

 Na 10.10.10. zijn er geen directe 
verbindingen meer tussen Saba en St. 
Eustatius (voor 10.10.10. wel). 

 Vóór 10.10.10 waren de tarieven van 
Winair lager en meer  ‘affordable’  

 Nu hebben de bewoners de indruk dat de 
de WinAir monopolie ticketprijzen 
voorschotelt aan de personen die willen 
of moeten vliegen.  

  Na 10.10.10. zijn er geen directe 
verbindingen meer tussen Saba en St. 
Eustatius (voor 10.10.10. wel) 

4. Overheidsaanpak  De overheid dient meer te doen m.b.t. 
de tarieven omdat het vliegverkeer 
(Bonaire eiland zijnde) als een soort 
openbaar vervoer (collectief goed) 
tussen de eilanden dienst doet  

 De overheid (lees Den Haag) zou meer  
voordelige  tarieven moeten 
onderhandelen met St. Maarten en de 
eigenaren van de zee- en luchttransport 
bedrijven. 

 De regering in Den Haag zou meer  
gunstiger tarieven moeten 
onderhandelen of afdwingen met de 
eigenaren van de zee en luchttransport 
bedrijven. Inwoners van Statia zijn 
verplicht om van de bestaande 
vervoeraanbieders die vrijwel als 
monoplosit opereren gebruik te maken. 

5. Bijzonderheden  Enkele deelnemers merken op dat de 
duurdere tickets en beperkte 
stoelencapaciteit tussen Curacao en 
Bonaire nadelig is voor de ontwikkeling 
van het toerisme op Bonaire. 

 Enkele deelnemers geven aan dat de 
duurdere vliegtickets en lagere 
frequentie (minder beschikbare stoelen) 
ook nadelig is voor de ontwikkeling van 
het toerisme op Saba. 

 Geen 
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2. WERKEN & WERKGELEGENHEID  

 In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: (a) Werk vinden, (b) werkgelegenheid, (c) economie en (d) bedrijvigheid en kansen 

  

 Bonaire Saba Sint Eustatius 

Belevingsthema Werken en werkgelegenehid 

A. Het vinden van werk 

1. Goed/Minder Goed 
 

 Doordat bedrijven meer op hun 
bedrijfskosten zijn gaan letten (de ‘cost 
of doing business’ is aanzienlijk 
gestegen) neemt men minder snel 
nieuw personeel aan of worden 
personeelsleden die vertrekken of met 
pensioen gaan niet of minder vaak 
vervangen. Het vinden van een baan 
wordt daardoor bemoeilijkt. 

 Het is een klein eiland met een 
beperkte arbeidsmarkt. 

 Het vinden van werk is daardoor 
moeilijk. Anderzijds als je 
daadwerkelijk wilt werken vindt je wel 
een baan of anders moet je een eigen 
bedrijf op starten.  

 Het is een klein eiland met een 
beperkte arbeidsmarkt. 
Het vinden van werk is daardoor 
moeilijk. 

 

2. Knelpunten 
 

 Het feit dat er steeds meer stagiares van 
buiten Bonaire naar het eiland komen 
verminderd de mogelijkheden om in 
bepaalde sectoren aan een baan te 
komen. 

 Het feit dat pensioenleeftijd is verhoogd 
heeft tot gevolg dat mensen langer 
blijven werken hetgeen nadelig uitwerkt 
op de kansen van jongeren om een baan 
tr vinden. 

 Ook (jong) gepensioneerden blijven 
vaak doorwerken en blijven dus op  de 
arbeidsmarkt actief en dat feit draagt 
ook bij dat er minder vacatures 
beschikbaar komen op het eiland. 

 Ook het feit dat meerdere mensen naar 
een tweede baan op zoek moeten gaan 
(om het hoofd boven water te kunnen 

 Van een minimumloon van rond de 
USD.1.000 kan je niet van leven. 

 Als gevolg van het feit dat het 
levensonderhoud duur is moeten veel 
mensen een tweede baan zoeken/ 
aannemen om te overleven (met alle 
sociale gevolgen van dien voor het 
thuisfront o.m. afwezigheid van 
ouders, maar ook veel stressvol 
situaties in huishoudens,etc.). 

 Het feit dat mensen een tweede baan 
hebben of moeten zoeken maakt het 
ook moeilijker voor anderen om aan 
een baan te komen (er zijn  nu meer 
zoekenden op de arbeidsmarkt). 

 Nederland dient beter te begrijpen dat 
je met alle regelgeving en belastingen, 
etc., geen Klein Holland of Klein 

 Voor laag opgeleiden is het moeilijker 
om een ban te vinden. 

 Gebrek aan goed opgeleide mensen 
(kader ) ook binnen de overheid. Dat 
maakt het soms moeilijk om aan de 
vele Nederlandse vereisten te voldoen. 

 Er is sprake van een ‘capacity’ en 
‘capability’ probleem. 

 De al jarenlang gestagneerde economie 
is ook een knelpunt dat het verkrijgen 
van een baan bemoeilijkt. 

 Door de verhoogde minimum lonen 
zijn bedrijven minder geneigd nieuw 
personeel in dienst te nemen, terwijl 
de kosten voor bedrijven ook naast de 
minimum lonen zijn gestegen. 

 Nagenoeg niemand registreert zich bij 
arbeidszaken als werkzoekende (de 
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houden als gevolg van de gestegen 
kosten van levensonderhoud) draagt bij 
dat het moeilijker is om aan een baan te 
komen. 

Europese Unie op Saba kan creëren. 
Men moet vanuit Nederland beter 
beseffen “it is better to first seek to 
understand than to be understood”  

cultuur daarvoor is niet aanwezig en 
daardoor worden buitenlandse 
krachten ook toegelaten indien daar 
een verzoek voor binnenkomt). Daarbij 
komt dat arbeidsregistratie bij de 
desbetreffende overheidsdienst geen 
noemenswaardig voordeel oplevert 
tegenover het niet registreren. 

3. Situatie Voor en Na 10.10.10 
 

 Zie voorgaande punten 1 en 2 
 

 Voor 10.10.10 was het toch 
gemakkelijker om een baan te vinden. 

 Na 10.10.10. dat mensen een tweede 
baan moeten aannemen zorgt ervoor 
dat het moeilijker is geworden om aan 
een (nieuwe) arbeidsplaats te komen. 

 Het is de beleving dat er weinig tot 
nagenoeg niets is veranderd op de 
arbeidsmarkt vergeleken met voor 
10.10.10. 

 De situatie na 10.10.10 is er in ieder 
geval niet beter op geworden, eerder 
iets verslechterd. 

4. Overheidsaanpak 
 

 De overheid (OLB en RCN) publiceren 
vacatures via o.m. de website waardoor 
meer mensen op de hoogte zijn van 
arbeidsmogelijkheden. 

 Ook vinden deelnemers dat de overheid 
beter naar het bestaansminimum moet 
kijken (en daar dus de sociale 
voorzieningen en uitkeringen op 
moeten afstemmen) zodat burgers een 
menswaardige bestaan kunnen hebben. 

 De bestaansminimum dient beter te 
worden bekeken zodat de minimum 
lonen meer conform zijn met wat nodig 
is om ervan te kunnen leven, waardoor 
mensen geen tweede baan nodig 
hebben en de situatie mbt het vinden 
van een baan op het eiland er beter op 
wordt. 

 Het is belangrijk dat de economie na 
zoveel jaren van stagnatie wordt 
gestimuleerd. Dat gebeurt nog veels te 
weinig. 

 Er schijnt een door Nederlandse 
fondsen gefinancieerde leer en 
bekwaam traject te lopen voor 
jongeren, maar de deelnemers kunnen 
geen baan vinden zelfs geen stageplek. 
Dus is dat ook een probleem 

5. Bijzonderheden  Doordat diverse bedrijven moeilijk het 
hoofd boven water kunnen houden 
(meerdere belastingen, alles is duurder 
geworden, meer tax compliance) zorgt 
er ook voor dat er minder 
arbeidsplaatsen bij bestaande bedrijven 
bijkomen. 

  Het feit dat diverse bedrijven moeilijk 
het hoofd boven water kunnen houden 
(meerdere belastingen, alles is duurder 
geworden) zorgt er ook voor dat bij 
bestaande bedrijven de arbeidsmarkt 
inkrimpt. Dat maakt het vinden van een 
baan op het eiland moeilijker tenzij er 
meer en/of nieuwe bedrijvigheid komt 

 Er is weinig beweging in de 
arbeidsmarkt. Mogelijkheden om 
(extra) geld te verdienen door middel 
van een tweede baan / inkomen zijn 
beperkt.Dit terwijl de gestegen prijzen 
van levensonderhoud het moeilijker 
maakt om rond te komen.  

B.  Het hebben van een baan 
   

1. Goed/Minder Goed  Over het algemeen geeft men dat er  Over het algemeen is men positief van  Over het algemeen is men van mening 
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 weinig veranderd is voor de mensen 
met een baan. 

 Alleen dat meer mensen (vooral in de 
lagere klasse en lage middenklasse) een 
tweede baan erbij moeten zoeken i.v.m. 
de koopdrachtdaling. 

mening dat vooral bij de overheid of 
aan de overheid aanverwante banen 
(bijv. onderwijs,  gezondheidszorg, 
politie) er nu meer trainingen worden 
gegeven met het oog op verbeteren 
van de beroepsbekwaamheid.  

 Werk ethiek kan verbeteren maar die is 
geen punt dat is gerelateerd met 
10.10.10. 

dat vooral bij de overheid of aan de 
overheid aanverwante banen (bijv. 
politie, onderwijs en  gezondheidszorg) 
er nu meer trainingen en cursussen 
worden gegeven met het oog op 
verbeteren van de 
beroepsbekwaamheid.  

 

2. Knelpunten  Bij het hebben van een baan had men 
geen knelpunten anders dan dat het 
moeilijk rond komen is 

 Geen. Opm. Als je een baan hebt moet 
je het zien te behouden 

 Wegens tijddruk en in te halen ruimte 
niet aan bod gekomen op Statia 

3. Vóór en Ná 10.10.10 
 

 Deelnemers geven aan dat er niet 
zoveel is veranderd anders dan dat er 
meer administratieve vereisten (meestal 
van de overheidskant) erbij zijn 
gekomen. 

 Na 10.10.10 kan gesproken worden van 
verbeteringen. Bijv. meer ‘on the job 
trainingen’ ook de lerarenbeurs wordt 
als positief ervaren. 

 Maar de salarissen (bijv. in onderwijs 
en gezondheidszorg maar ook in 
andere sectoren) zijn lager dan in 
Europees Nederland. Binnen hetzelfde 
land is er dus sprake van ongelijkheid 
van salarissen terwijl de kosten van 
levensonderhoud op Saba ook hoog 
zijn/navenant zijn. 

 Sinds 10.10.10 wordt er meer van 
werknemers gevraagd maar de 
salarissen zijn nagenoeg hetzelfde 
gebleven 

 Na 10.10.10 is koopkracht gedaald. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Voor mensen die een baan hoeft de 
overheid zich niet in te zetten (geen 
overheidstaak Wel zou de overheid wat 
moeten doen aan de gestegen kosten 
voor levensonderhoud waardoor 
degenen met een baan meer 
besteedbaar inkomen overhouden wat 
ook goed voor de economie is. 

 Dat de overheid met incentieven kan 
komen waardoor het burgers (en 
bedrijven via aftrekbare posten) 
stimuleert om zich beter te bekwamen 
(het verbreden van de competenties en 

 Overheid kan iets doen bijv via 
voorlichtingscampagnes om het werk 
ethiek positief te beïnvloeden. 

 Overheid kan strenger de regels 
toepassen m.b.t. het toelaten van 
buitenlanders om op Saba te komen 
werken 

 Overheid kan meer doen bijv via 
voorlichtingscampagnes om het werk 
ethiek positief te beïnvloeden. 
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verhogen van de ‘capacity’ and 
‘capabiltiy’ van werkenden (en ook 
werkzoekenden uiteraard) 

5. Bijzonderheden  Geen   Geen   Geen  
 
 

C. Economie 
   

1. Goed/Minder goed  Het gaat minder goed met de 
economie van Bonaire.  

 Bedrijven hebben het door de 
belastingen, sociale premies,  
verhoogde minimum lonen e.d. te 
maken met hogere kosten (‘cost of 
doing business’) waardoor er ook 
minder overblijft om in investeren 

 Het is de beleving dat er minder geld in 
omloop is de economie. 

 De beleving is dat er minder wordt 
gebouwd en dat is wel een belangrijke 
economische graadmeter. 

 Het gaat minder goed met de 
economie van Saba. 

 Het toerisme is afgezien van de 
“Medical School” vrijwel de enige 
economische pijler op Saba.  

 Bij het terugval van het toerisme heeft 
de Medical school de afgelopen jaren 
de economie drijvende gehouden vai 
de bestedingen van de studenten, 
huren van appartementen, 
familiebezoek, etc. 

 Het gaat minder goed met economie 
van Statia..  

 Er is al jaren sprake van een 
stagnerende economie. 

2. Knelpunten  Te veel regelgeving vanuit Nederland 
en de EU die klakkeloos worden 
toegepast vanuit Ministeries maar die 
niet bestemd zijn voor/of onvoldoende 
rekening houden met de 
kleinschaligheid en uitdagingen van 
een eiland als Bonaire (geldt evenzeer 
voor Saba en Statia). 

 Verstikkende regelgeving waardoor 
bedrijven over de kop gaan. 

 Daar komt nog bij het  superioriteit  
gevoel van Nederland wat zich 
ondermeer uit in het niet of gebrekkig 
luisteren en het onvoldoende willen 
begrijpen van de lokale situaties mbt 

 Indien het bijzonder moeilijk blijft om 
aan financiering via banken te komen, 
dan blijft dat een obstakel tot meer 
economische bedrijvigheid. 

 Als er een nieuwe (kleine) zaak wordt 
geopened gaat een ander dicht. De 
gebrek aan ‘economy of scale’ blijft een 
realiteit  en knelpunt. 

 Diverse motels (3) zijn gesloten. Nu zijn 
minder kamers beschikbaar wat het 
toerisme ook schaadt. Kan men geen 
kamer vinden dan komt de toerist niet. 

 Meer hotelkamers nodig zijn er nodig 
op Statia. 

 Met het moeilijker verkrijgen van 
lening via banken blijft dat ook een van 
de obstakels tot meer economische 
bedrijvigheid te komen. 

 Vanwege de vele administratieve 
vereisten na 10.10.10 zijn mensen 
minder geneigd een bedrijf op te 
starten. 
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de economie en bedrijvigheid op het 
eiland.  

3. Situatie voor en na 10.10.10  De beleving is dat de economie beter 
draaide voor dan na 10.10.10. 

 Men komt moeijker rond na 10.10.10 
met gestegen kosten van 
levensonderhoud. 

 Voor 10.10.10 (eigenlijke meer voor de 
financieel economische wereldcrisis) 
kreeg Saba rond de 20 duizend 
bezoekers per jaar. Na 10.10.10 amper 
rond de 10 duizend  

 Er is eigenlijk geen verandering vwb de 
economie voor of na 10.10.10. De 
economie is al jaren gestagneerd. 

4. Overheidsaanpak 
 

 De overheid zou de economie meer 
moeten stimuleren. 

 Er moet snel een economisch plan 
komen die toegespitst is op de realiteit 
van Bonaire. 

 Er moet ook veel meer aandacht 
komen voor het ontwikkelen van het 
toerisme. 

 Er dient meer in het toerisme te 
worden geïnvesteerd (marketing, 
accomodatie en luchtverbindingen). 

 Nieuwe toeristische markten aanboren 
voor Bonaire. 

 Toerisme brengt meer bedrijvigheid, 
meer/nieuwe arbeidsplaatsen en ook 
meer inkomsten voor de overheid. 

 Er is geen plan om de economie aan te 
wakkeren. Er is ook geen Toerisme 
Masterplan en mede daardoor valt er 
weinig groei te verwachten. 

 Het  verminderde kameraanbod vraagt 
om aandacht omdat er dan minder 
toeristen het eiland kunnen bezoeken. 

 Ontwikkelingsbank Ned. Antillen 
(OBNA) vanuit Curaçao is er wel, maar 
nu dienen er veel meer formulieren te 
worden ingevuld. De overheid zou 
hierbij hulp kunnen aanbieden (de 
burger bijstaan). 

 Als de belastingen zijn gestegen en 
strenger worden geint in een 
stagnerende economie, waarbij het 
verkrijgen van financiering moeilijker is 
geworden, de kosten voor bedrijven en 
huishoudens stijgen en de koopkracht 
daalt ‘dan raak je in een vicieuze cirkel’.  

 De overheid heeft geen plan voor 
economische ontwikkeling 

 De overheid moet het op starten van 
bedrijven stimuleren en waar mogelijk 
cursussen mbt het ondernemen 
stimuleren  

 

5. Bijzonderheden  Sommige deelnemers hebben  
opgemerkt dat de psychologie van de 
cijfers ook een rol speelt: nl. de 
salarissen zijn numeriek gedaald – bijv. 
van 3600 Ned. Ant. Guldens naar 2000 
USD, terwijl je vaak bij prijzen ziet dat 
deze numeriek gelijk zijn gebleven – 
bijv. voor 10.10.10 5 gulden en nu 5 
dollar, terwijl de dollar bij de prijzen 
duurder aanvoelt maar dat ook feitelijk 

 Economische ontwikkeling is vooral 
afhankelijk van de aanwas van 
toeristen die uit Sint Maarten komen; 
en dat is weer mede afhankelijk van 
het (dure en beperkte) luchttransport 
vanuit St. Maarten). 

 Geen  
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een factor x 1.8 inhoud.  

D. Bedrijvigheid & Kansen 
   

1. Goed/Minder goed  Men constateert dat minder lokalen 
een bedrijf op starten. 

 Men heeft de indruk dat met de 
gestegen ‘cost of doing business’ er 
ook weinig animo aanwezig is om op 
eventuele nieuwe kansen in te spelen. 

 De kansen en mogelijkheden om een 
bedrijf te starten zijn sinds 10.01.10 
niet gewijzigd.  

 Diverse klein bedrijven zijn geopened 
(small enterpreneurs), maar ook 
diverse anderen die er voor heen 
bestonden zijn opgedoekt (redenen: 
stijging van de kosten en belasting, de 
strengere regelgeving, e.d.).  

 Op Statia heeft men de indruk dat 
diverse bedrijven over de kop zijn 
gegaan mede als uitvloeisel direct of 
indirect van 10.10.10.  

 Het is de beleving dat weinig 
Statianen een nieuw bedrijf willen 
beginnen na 10.10.10. 

 Men constateert wel kansen voor 
bedrijvigheid bij administratie en 
accountantskantoren die bestaande 
bedrijven meer dan voorheen zullen 
moeten bijstaan. 

2. Knelpunten  Het is moeilijk om aan 
bedrijfsfinanciering te komen (er 
worden veel meer zekerheden vereist) 
en ook de gestegen ‘cost of doing 
business’ wordt als knelpunt ervaren. 

 Er zijn te weinig stimulerings-fondsen 
beschikbaar voor MKB. 

 De moeilijkheid om aan financiering te 
komen (er worden veel meer 
zekerheden vereist)  

 Moeilijk om aan financiering te 
komen (er worden veel meer 
zekerheden vereist) en ook de 
gestegen ‘cost of doing business’ 
wordt als knelpunt ervaren. 

3. Voor en na 10.10.10  Vóór 10.10.10 waren er meer lokale 
kleine ondernemers. 

 Na 10.10.10 (of al maanden tot een jaar 
daarvoor zie meer Europese 
Nederlanders op Bonaire kliene 
bedrijven of bedrijfspanden opkopen 

 Vóór 10.10.10 waren er bijv meer kleine 
ondernemers in de bouwsector. 

 Na 10.10.10. is er alleen een groot 
bouwbedrijf Jansen de Jong actief en 
alle kleinere bouwbedrijven bestaan niet 
meer. 

 Niet aanbod gekomen (wegens 
tijdsdruk) 

4. Overheidsaanpak  De overheid en de KvK kunnen meer 
bedrijfs stimuleringsfondsen ter 
beschikking stellen(waardoor bedrijven 
die een goed plan hebben gemakkelijker 
aan een bedrijfslening kunnen komen. 

 

 Meer bedrijfsincentieven zijn nodig om 
bedrijvigheid te stimuleren. 

 Meer stimuleringsfondsen ter 
beschikking stellen (anders blijft het 
moeilijk om  bedrijfsleningen te kunnen 
afsluiten. 

 Overheid kan creativiteit en innovaties 
stimuleren. 

 De overheid kan met  
bedrijfsincentieven komen om 
bestaande bedrijven te versterken en 
nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. 

 Echter de ‘cost of doing business’ blijft 
prohibitief en zal de over-heid daar wat 
aan moeten doen. 
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5. Bijzonderheden  Geen   Geen verdere bijzonderheden  Geen  
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3. Onderwijs en opvoeding  

 In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: (a) ervaring ouders, (b), ervaring om als kind op te groeien,  (c) algemeen over onderwijs. 

 

 Bonaire Saba Sint Eustatius 

Belevingsthema: Onderwijs en educatie  

A. Ervaringen van ouders 

1. Goed/Minder goed  De meeste deelnemers merken op dat 
er al veel is verbeterd op onderwijs 
terrein en het met het onderwijs de 
juiste richting opgaat. 

 Er is al veel verbeterd op onderwijs 
terrein; men is zeer te spreken over het 
feit dat het onderwijs het de goede kant 
op uitgaat. 

 Deels goed, deels minder goed.  
Qua school infrastructuur is er 
vooruitgang (goed), maar op vele andere 
aspecten geeft men aan dat het minder 
goed gaat. 

2. Knelpunten  Men constateert wel m.b.t. tot het 
geheel van vorming/educatie dat er 
meer kinderen met problemen hebben 
te kampen (ook de stress thuis en als 
gevolg van de dubbele 
baanproblematiek). Kinderen nemen nu 
vanuit sociaal oogpunt meer problemen 
mee naar school in vergelijking tot 
vroeger. 

 Er is minder empathie en 
verdraagzaamheid voor elkaar onder de 
kinderen, terwijl pesterijen steeds meer 
voorkomen en kan ook seriueze 
gevolgen hebben voor de kinderen die 
de gevolgen ervan ondervinden 
 

 De knelpunten die er nog zijn pending 
zijn staan gepland om de komende 
twee jaar te worden aangepakt  

 De driehoek verhouding / 
communicatie Onderwijs – Ouders – 
Overheid moeten nog verbeteren. 

 Veel veranderingen zijn in gang gebracht 
maar de ‘tools’ om er op juiste wijze mee 
om te gaan ontbreken. 

 Onderwijzers hebben nu met meer 
bureaucratie in  het onderwijssysteem te 
maken. 

 De Nederlandse taal is een knelpunt en 
er dient veel tijd en aandacht eraan te 
worden besteed  nu het als instructietaal 
en examentaal wordt geintroduceerd 
(eerder kregen leerlingen onderwijs in de 
eigen taal, het Engels). 

 Ook ontbreken de benodigde 
instrumenten om met leerlingen met 
problemen of zwaklerende leerlingen om 
te gaan. 

 Ouderparticipatie is laag. 

3. Situatie voor en na 10.10.10  Na 10.10.10 zijn er meer kansen en 
keuzes dan voorheen m.b.t. het 

 Na 10.10.10 zijn er meer kansen dan 
voorheen m.b.t. het genieten van 

 Voor 10.10.10 konden kinderen die zich 
niet op school gedragen naar huis 
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genieten van onderwijs (en de diverse 
onderwijsniveaus). 

 Voor 10.10.10 geeft men aan dat er 
meer buitenschoolse / recreatie 
activiteiten waren (zee verkennerij, 
padvinderij etc. (is nu minder geworden 
en veroorzaakt worden doordat 
vrijwilligers nu een tweede baan 
hebben of moeten zoeken en daardoor 
geen of minder tijd hebben voor 
vrijwilligerswerk. 

 

onderwijs. 

 Nu wordt er op het eiland ook 
voorgezet onderwijs aangeboden. 

 Er zijn nu veel moderne onderwijs 
infrastructuur en middelen nu 
beschikbaar.  Alles is digitaal 

 Renovatie van schoolvoorzieningen en –
faciliteiten zijn gerealiseerd. 

worden gestuurd. 
Na 10.10.10 kan dat niet meer, ze 
moeten op school blijven, maar de 
instrumenten om daarmee om te gaan 
zijn afwezig. Leerkrachten zijn niet 
opgeleid als sociaal werksters 

 Na 10.10.10 is het betalen van de school 
of ouderlijke bijdrage geen issue meer. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Regulier onderwijs is aan verbeterende 
hand. 

 Naschoolse aciviteiten onder 
verantwoordelijk toezicht moet beter 
door de overheid worden aangepakt. 

 Qua regulier onderwijs is goed. 

 Qua naschoolse opvang isverbetering 
nodig. Zeker nu dat veel ouders een 
tweede baan moeten hebben om te 
kunnen overleven is er minder tijd voor 
kinderen thuis. 

 Een betere en meer volledige 
naschoolse opvang dient kinderen van 
de straat te houden. 

 Veel bureacratie door de overheid 
veroorzaakt is iets dat leerkrachten 
frustreert. 

 Er moet meer ondersteuning komen 
voor de sociale noden van de leerlingen 
op school. Onderwijzers zijn 
onvoldoende of niet daarvoor opgeleid. 

5. Bijzonderheden  Deelnemers zijn vrij unaniem dat er na 
10.10.10 diverse verbeteringen in het 
onderwijs hebben plaatsgevonden maar 
vinden dat er ook v.w.b. de hollistische 
vorming ruimte voor verbetering is.  

 Het onderwijs is beter maar door de 
nieuwe uitdagingen binnen de 
gemeenschap (lees binnen gezinnen en 
bedrijven komen andere noden die 
vroeger niet aan de orde waren nu 
boven drijven) die overheidsaandacht 
verdienen voor oplossingen. 

 
 
 

 Vrij unaniem zijn de deelnemers van 
mening: “wij kunnen niet klagen 
omtrent onderwijs”. Er is grote 
vooruitgang geboekt. 

 Al zijn wij er nog niet waar wij moeten 
of willen zijn, maar daar wordt reeds 
aangewerkt. 

 Uitdaging: per 2016 moeten alle 
onderwijsinstellingen het niveau van 
Nederland/EU hebben bereikt.  

 Al met al is men van mening dat de 
kwaliteit van het onderwijs aan de 
verbeterende hand is. Het gaat de juiste 
richting op, maar er zijn  (eerdere 
genoemde) aandachtspunten waarvoor 
snel oplossingen moeten komen. 

 Een aandachtspunt is dat er maar een 
middelbare school op St. Eustatius 
(daardoor is het van school wegsturen 
van ‘lastige leerlingen’ geen optie). 
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B.  Hoe ervaren de ouders het opgroeien als kind op  

1. Goed/Minder goed 
 

 Ouders ervaren verbetering m.b.t het 
opgroeien als kind qua onderwijs. 

 Na reguliere schooltijd is de situatie 
mbt opgroeien van kinderen aan het 
verslechteren. 

 Goed v.w.b. het onderwijs. 

 Minder goed geregeld is de naschoolse 
opvang. 

 Kinderen zijn meer en vaker 
blootgesteld aan bijv. 
‘tienerzwangerschappen’ en aan het 
vervallen in verkeerde sociale circuits.   

 Ouders ervaren wel een verbetering 
mbt het opgroeien als kind v.w.b. het 
regulier onderwijs  

 

2. Knelpunten  In de gevallen waar beide ouders of één 
ouder gezinnen de ouder(s) extra banen 
moeten hebben om aan hun 
verplichtingen te kunnen voldoen leidt 
dat tot nadelige gevolgen voor het 
thuisfront. Kinderen zijn alleen thuis en 
bivakkeren zonder ouderlijke toezicht 
op straat. 

 Ouders dienen allebei te werken het 
veel duurder geworden situatie na 
10.10.10 te kunnen overleven en 
hebben zelfs een tweede baan nodig. 
Dit alles heeft nadelige gevolgen voor 
het thuisfront. Kinderen zijn alleen thuis 
en bivakkeren zonder ouderlijke 
toezicht op straat. 

 Kinderen zijn nu vaker alleen thuis en 
opzich zelf na schooltijd en bivakkeren 
zonder (ouderlijke) toezicht op straat 
met alle risico’s van dien. 

3. Situatie voor en na 10.10.10  Na 10.10.10 zijn kinderen meer 
blootgesteld aan gevaren en risico’s. 

 Anderzijds 10.10.10 of niet zijn kinderen 
en jongeren veel meer in contact met 
het wereldse wat hen ook aanzet tot 
aspecten die vroeger niet ongebruikelijk 
waren. 

 Na 10.10.10 is alles aanzienlijk duurder 
geworden, en alles gevolgen erom heen 
zorgen ervoor dat het opgroeien van 
kinderen als minder positief worden 
ervaren. 

 Na 10.10.10 zijn kinderen meer 
blootgesteld aan gevaren en risico’s. 

 Na 10.10.10 zijn kinderen meer 
blootgesteld aan gevaren en risico’s 
doordat veel ouder moeilijk rond 
komen en langer moeten werken 
(tweede baan) om aan een hoger basis 
inkomen te komen om aan 
verplichtingen. 

4. Overheidsaanpak 
 

 De overheid zal meer vanuit een 
integraal ontwikkelingsplan ervoor 
moeten zorgdragen dat er op Boanire 
sprake is van meer verantwoord na- 
schoolse opvang en meer recreatieve 
activiteiten voor kinderen en jongeren 
gaan plaatsvinden. 

 Doordat de situatie en noden heeft 
geleid dat ouders minder vaak thuis zijn 
en dat er tegelijkertijd ook minder 

 Overheid dient meer aan naschoolse 
opvang te doen. Er dienen meer 
opvangmogelijkheden te komen voor 
kinderen in het lager onderwijs en 
introduceren van naschoolse opvang 
voor kinderen van het voorgezet 
onderwijs).  

 Overheid zou meer kunnen doen aan 
voorlichting of het stimuleren van 
cursussen “How to be better parents”. 

 Overheid dient zich de situatie aan te 
trekken en de discussie met de 
bevolking aangaan en meer aan buiten 
schoolse opvang te doen. 
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vrijwilligers beschikbaar zijn voor 
recreatie, toezicht en buiten schoolse 
vorming, is het belangrijk dat de 
overheid iets hieraan doet.  

 Er wordt gesugereerd: Misschien 
moeten de vrijwilligers wel door de 
overheid worden betaald. Hoeven ze  
niet geforceerd een tweede inkomen te 
zoeken en blijven ze beschikbaar voor 
buiten schoolse activiteiten. 

5. Bijzonderheden  Het is vanzelfspreken dat ouders eerst 
verantwoordelijken zijn voor (de 
opvoeding) hun kinderen. Maar de 
overheid kan er niet omheen dat de 
situatie na 10.10.10. binnen vele 
gezinnen tot financiële uitdagingen 
hebben geleid die nadelige gevolgen 
hebben voor het opgroeien van 
kinderen op Bonaire 

 Ouders dienen zelf ook meer 
verantwoordelijkheid nemen voor 
opvoeding. Dit geldt bijv. ook voor wat 
betreft het naar school gaan zonder te 
ontbijten.  

 

 Geen verdere bijzonderheden. Alles is al 
gezegd. 

C. Algemeen onderwijs 
   

1. Goed/Minder goed  V.w.b. Onderwijs gaat het goed. 

  V.w.b. Opvoeding thuis en 
buitenschoolse activiteiten en recreatie 
minder goed. 

 V.w.b Onderwijs Goed. 

 Vw.b. Opvoeding thuis minder goed 
door hierboven genoemde gevolgen 

 V.w.b. onderwijs gematigd goed. 

 Er zijn aspecten die aandacht nodig 
hebben zoals taalonderwijs, 
ouderparticipatie, zorg voor zwakkere 
leerlingen e.d. 

 V.w.b Opvoeding thuis ook minder goed 
(zie eerdere opmerkingen) 

2. Knelpunten  Er is niet genoeg naschoolse opvang 

 Jongeren worden ook ‘harder’ en 
vertonen minder empathie met hun 
‘peers’ en anderen. Wordt oof door 
politie en gevangenbewaarders 

 Er is op Saba niet genoeg naschoolse 
opvang. 

 Politie treed minder snel op en door 
minder blauw op straat is de 
maatschappelijke functie van politie 

 Jeugd van tegenwoordiger is ‘hard’ 
tegen ‘hard’. Ook politie onderstreept 
dit. 
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onderstreept. 
 

richting jongeren (preventief) minder 
geworden. 

3. Situatie van voor en na 
10.10.10 

Zie eerdere commentaren in dit blok 
Onderwijs en Opvoeding. 

Zie eerdere commentaren in dit blok 
Onderwijs en Opvoeding 

Zie eerdere commentaren in dit blok 
Onderwijs en Opvoeding 

4. Overheidsaanpak  Unaniem wordt aangegeven dat de 
overheid meer moet doen mbt het 
schepppen van de juiste 
randvoorwaarden die bijdragen tot een 
gezonder klimaat waarin kinderen op 
het eiland groeien en zich ontwikkelena 
lhoewel het een samenspel tussen 
ouders, school en overheid blijft 

 Maar er moet snel een halt aan de 
sociale achteruitgang en groeiende 
armoede na 10.10.10 komen. 

 Overheid kan meer aan doen met name 
m.b.t. de randvoorwaarden die 
bijdragen aan de opvoeding en sociale 
vorming van het kind dat opgroeit op 
een klein eiland om uiteindelijke een 
‘good citizen’, een verantwoord 
ingezetene te worden. 

 Bestuurders moeten snel hun 
maatschappelijk en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid nemen om samen 
met ouders de juiste randvoorwaarden 
te creëren die zullen bijdragen dat 
kinderen wederom in een gezond 
leefklimaat kunnen opgroeien. Het zijn 
de toekomstige volwassen van Statia. 

5. Bijzonderheden Verder geen bijzonderheden dan wat er al 
naar voren is gebracht 

 Goede ‘upgradings’ faciliteiten voor de 
onderwijzers. 

 Echter, qua opvoeding thuis, zorgt de 
achteruitgang op sociaal terrein voor 
minder positieve omstandigheden mbt 
opgroeien als kind op Saba 

Geen bijzonderheden 
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5.3.4. HULP & ZORG – ARMOEDE & INKOMEN 

 

4. Hulp & zorg – armoede & inkomen  

 In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: (a) Zorg als je oud, ziek en/of hulpbehoevend bent, (b) Voor iemand zorgen, (c) Armoede en de verschillen 

tussen rijk en arm (sociale zekerheid), (d). (On)Gelijkheid tussen man en vrouw. 

1. Goed/Minder goed  In het algemeen oordelen de 
deelnemers: goed.  

 Zorg in het algemeen, op enkele 
minpunten na, duidelijk verbeterd. Dit 
bertreft zowel de zorg voor ouderen als 
de gezondheidszorg. 

 GoedIn het algemeen is er verbetering 
gekomen m.b.t. de zorg voor ouderen 
en hulpbehoevenden. 

 De medische hulp is verbeterd en gaat 
de juiste kant op. 

 Goed, er is duidelijk sprake van een 
betere zorg. 

2. Knelpunten  Het verzekeringspakket is 
achteruitgang gegaan: bijv. geen 
volledig gratis tandarts en 
fysiotherapeuten vergoeding meer. 

  Lange wachttijden bij medisch 
specialisten. 

 Steeds veranderende gezichten van 
specialisten (een heel goed voorbeeld 
wordt aangehaald dat zwangere 
vrouwen soms met 2 tot 3 
verschillende gyneacologen te maken 
krijgen in hun zwangerschapsperiode). 

 Ouderdomspensioen is veel te laag om 
van te kunnen leven en om eventueel 
benodigd zorg te kunnen betalen 
(vooral als mijn nog thuis woont) 

 De verleende service van het 
overheidsapparaat (zorgkantoor en 
sociale zakenaan burgers is abominabel. 

3. Situatie voor en na 10.10.10  Voor 10.10.10 kwamen de specialisten 
uit Curacao en Aruba jaar in, jaar uit. 
Dit gaf een vertrouwensrelatie tussen 
arts en patiënt; nu niet meer vanwege 
te vaak wisselende specialisten. 

 De specialisten kenden de patienten en 

 Na 10.10.10 meer en betere ouderen 
zorg dan voorheen. 

 Na 10.10.10 medische zorg is 
verbeterd. 

 Wel klachten omtrent de uitzending en 
terugkomst als men klaar is om naar 

 Na 10.10.10 is de situatie m.b.t. zorg 
verbeterd. 

 Na 10.10.10 is de situatie vwb 
ouderenzorg nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Het was voor 10.10.10 al goed 
en is daarna ook goed. 

 Bonaire Saba Sint Eustatius 

Belevingsthema: Hulp & zorg – armoede & inkomen 

A. Zorg voor Ouderen, Ziekenzorg en/of hulpbehoevend 
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hun medisch dossiers daardoor ook 
beter. 

 Na 10.10.10 ook goede specialisten 
alleen die verblijven te kort op het 
eiland. Je hebt telkens te maken met 
een nieuw gezicht. 

huis te keren vanuit Colombia.  Onderling zelf zorg voor ouderen is 
minder geworden, maar dat komt 
doordat men nu meer tijd moet 
besteden aan het rondkomen. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Redelijk tot goed  Redelijk tot goed  Redelijk tot goed 

5. Bijzonderheden  Nagenoeg unaniem: ‘zorg is 
vooruitgegaan’. Er zijn nog wel een 
aantal  aandachtspunten (zie 
hierboven) 

  Komt ook een nieuw aandachtspunt:  
Comeva (de instantie die in Colombia 
alles regelt voor opvang en zorg 
aldaar). Men geeft aan dat alles erop 
wijst dat Comeva goede zaken doet 
met hun zakelijke partners 
(luchtvaartmaatschappijen, hotels, 
klinieken e.d.) en de Nederlandse 
verzekeraars.  
Deelnemers geven aan:  Patienten 
worden medisch ontslagen en kunnen 
daardoor feitelijk naar huis, maar 
Comeva stelt  vervolgens dat er geen 
plek op de vluchten zijn (terwijl als 
mensen dit zelf nagaan blijkt dat er wel 
stoelen beschikbaar zijn). Patiënten 
zitten soms extra dagen, soms weken 
in Colombia. Onnodig lang alvorens ze 
weer naar huis kunnen.   

 Vrij unaniem: “zorg is vooruitgegaan. 
Er zijn nog wat aandachtspunten zoals:  
“Comeva” instantie die in Colombia 
alles regelt. (zie commentaren Bonaire 
hieromtrent). 

 De zorg in Colombia is goed, maar 
Nederland zou moeten overwegen St. 
Maarten financieel bij te staan om het 
St.Maarten Medical Center en het door 
haar aangeboden zorg te ‘upgraden’. 
Dat is beter voor de bewoners van St. 
Maarten maar ook voor de bewoners 
van Saba en St. Eustatius. Voor Saba en 
St. Eustatius is dat dichter bij huis, men 
spreekt de taal en biedt voor de 
patient en naasten meer voordelen, 
terwijl de uitzendkosten voor de 
Nederlandse verzekeraar ook veel lager 
uitvallen  

 Algemeen zijn deelenemers van mening 
dat zorg is vooruitgegaan. Er zijn nog 
wat aandachtspunten zoals:  “Comeva” 
instantie die in Colombia alles regelt (zie 
commentaren Bonaire en Saba) en over 
Sint Maarten Medical Center (SMMC).   
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B.  Armoede en inkomenverschillen  

1. Goed/Minder goed 
 

 Minder goed. Armoede is toegenomen.  Minder goed  Minder goed 

2. Knelpunten  De stijging in de kosten van 
levensonderhoud hebben in hoge mate 
bijgedragen dat meer huishoudens 
moeilijk rond kunnen komen (zelfs 
indien binnen een huishouden men 
twee inkomens heeft of soms zelfs een 
tweede baan). 

 

 De stijgende kosten van 
levensonderhoud hebben sterk 
bijgedragen dat meer mensen in 
armoede leven of moeilijk rond kunnen 
komen (zelfs mensen met een tweede 
baan). 

 De sociale en ouderdomspensioen-
uitkeringen zijn lager dan het 
minimumloon en fors lager dan in 
Europees Nederland, terwijl het 
levensonderhoud op Saba enorm duur 
is geworden. 

 De enorme stijging van de kosten van 
levensonderhoud heeft ertoe geleid 
dat een groter groep mensen in 
armoede leven of moeilijk met hun 
inkome rond komen. 

 De sociale uitkering en het ouderdoms 
pensioen zijn lager dan het 
minimumloon en lager dan in 
Nederland, terwijl het 
levensonderhoud op Statia aanzienlijk 
duurder is en is geworden. 

3. Situatie voor en na 10.10.10  Na 10.10.10 is men unaniem dat de 
armoede is gestegen. En dat het 
financieel rond komen moelijker is 
geworden in vergelijking met de 
periode voor 10.10.10. 

 Je ziet dat het aantal voedselpakketten 
die door de Voedselbank aan de sociaal 
zwakkeren in de samenleving worden 
uitgedeeld aanzienlijk zijn gestegen 
dan wel dat de behoefte toeneemt. 

 Na 10.10.10 is men unaniem dat de 
armoede is gestegen. Het is moelijker 
om rond te komen dan de periode voor 
10.10.10. 

 Na 10.10.10 geeft een groot deel van 
de deelnemers dat de armoede is 
gestegen. Het is moelijker om rond te 
komen dan de periode voor 10.10.10. 

 Er zijn wel meer en betere sociale 
uitkeringen, maar die zijn niet 
toereikend om aan de verhoogde 
kosten van levensonderhoud te 
voldoen. 

 De overgang van de gulden naar de 
dollar heeft alles  duur gemaakt terwijl 
de lonen niet navenant zijn gestegen. 

4. Overheidsaanpak 
 

 De overheid moet beseffen dat de 
uitkeringen en de lonen achterblijven 
in vergelijking met de duurdere 
sameleving op Bonaire. 

 Anderzijds doordat de minimumlonen 
zijn gestegen (weliswaar onvoldoende) 
en de totale ‘cost of doing business’ 
fors is gestegen zijn bedrijven niet 

 Ronduit onvoldoende.  De overheid moet meer doen voor de 
zowel zwakkeren zodat ze op een 
menswaardige manier rond kunnen 
komen. 

 De overheid dient ook meer  te doen 
aan prijscontrole.   
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geneigd meer personeel in dienst te 
nemen. 

  De overheid dient ook betere controle 
uit te voeren mbt de gestegen prijzen. 

5. Bijzonderheden  De opmerking wordt gemaakt dat 
armoede is sommige gevallen ook te 
maken heeft met het vaststellen van 
prioriteiten. 

 

 Armoede heeft ook te maken met het 
vaststellen van prioriteiten binnen het 
overheidsbeleid. 

 Pun is het levensonderhoud is veel 
duurder geworden. 

 Evenals op de andere twee eilanden 
wordt erkend dat armoede soms ook 
te maken heeft met het vaststellen van 
beleidsprioriteiten, maar dat is geen 
reden om de werkelijke armoede te 
ontkennen en zeker niet in relatie met 
het feit dat levensonderhoud veel 
duurder is geworden. 

C. . Gelijkheid van sexe 
   

1. Goed/minder goed  Ongelijkheid / discriminatie van sexe is 
geen ‘issue’. 

 Ongelijkheid / discriminatie van sexe is 
geen ‘issue’. 

 Ongelijkheid / discriminatie van sexe is 
geen ‘issue’. 

2. Knelpunten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

3. Situatie van voor en na 10.10.10  Geen verandering – zelfde.  Geen verandering Na 10.10.10 Er is wel sprake van 
opkomende discriminatie tussen blank en 
zwart op het eiland. Voor 10.10.10 was 
daar geen sprake van; 
Als er wat verkeerd gaat op het eiland 
wordt snel gewezen naar de blanke 
(Europese) Nederlander en hun 
eeuwenlange bemoeienis 
met/overheersing van de eilanden.  

4. Overheidsaanpak Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

5. Bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 
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5.2.5. BESTUUR 

 

5. Bestuur  

 In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: (a) lokaal (openbaar lichaam), (b) Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en (c) Nederlandse regering (Den Haag) 

 

  

 Bonaire Saba   Sint Eustatius 

Belevingsthema Bestuur 

 

A. Lokaal (Openbaar Lichaam 
   

1. Goed/Minder goed  Naar mening van de deelnemers 
functioneert het bestuur van het OLB 
redelijk tot goed. 
 

 De beleving is dat het OLS functioneert 
redelijk tot goed. 

 Het is de beleving dat het OL van Statia 
functioneert minder goed. 

2. Knelpunten  Voor de bevolking is niet altijd duidelijk 
welke taken van het OLB zijn en welke 
van RCN of Den Haag. 

 

 Overheid communiceert veel via 
brochures en schriftelijke media maar 
op het eiland bestaat er geen 
leescultuur  
 

(Noot onderzoekers: dit kan ook voor RCN 
gelden aangezien men niet altijd het 
onderscheid kan maken tussen OL en 
RCN) 

 Voor de bevolking is niet altijd duidelijk 
welke taken van OL zijn en welke RCN 
of Den Haag. 

 Daardoor kunnen lokale bestuurders 
ook makkelijk anderen (RCN en Den 
Haag) ervan betichten niet te doen wat 
eigenlijk taken zijn van het OL. 

 Lokale bestuurders dragen hun eigen 
verantwoordelijkheid niet (bijv. mbt 
sociale woningbouw). 

 Ook hebben de deelnemers dat de Den 
Haag beschikbare fondsen terugvloeien 
door gebrek aan ‘capacity’ en 
‘capability’ van de lokale bestuurders 
en lokale overheid omdat ze niet 
kunnen voldoen aan de eisen of 
procedures die de Ministeries in Den 
Haag stellen 

 Uitspraak: “Saba is moving forward, 
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Statia niet”  

3. Situatie voor en na 10.10.10  Een meerderheid van de deelnemers aan 
de Focus Groepen vinden dat het OLB 
(Openbaar Lichaam Bonaire) weinig 
zeggenschap heeft bij RCN, de 
Ministeries en Den Haag (bijv. Den Haag 
beslist over een officiële vrije dag voor 
iets dat lokaal is op Bonaire (bijv. 30 
april). 

 Voor 10.10.10. kon het Boneriaanse volk 
haar eigen bestuurders kiezen voor de 
Staten en Regering v/d Nederlandse 
Antillen (en heeft nu te maken met een 
RCN die uit ambtenaren bestaat terwijl 
er in het OLB weinig invloed en 
zeggenschap heeft in Den Haag). 

 Voor 10.10.10 had je een lid van HET 
Bestuurscollege die ook die 
tegelijkertijd lid van de Eilandsraad was.  

 Na 10.10.10 is op locaal bestuursniveau 
(de openbare lichamen) het dualisme 
ingevoerd. Dat wordt als beter ervaren 
door de deelnemers aan de Focus 
groepen 

 Wegens tijdsdruk niet goed aan de 
orde gekomen 

4. Overheidsaanpak 
 

 Deelnemers geven aan dat ambtenaren 
trainingen volgen en beter worden 
opgeleid (bijscholing). 

 Ombudsman op het eiland wordt als 
iets positiefs ervaren. 

 Anderzijds geeft men ook aan dat er 
een ‘disconnect’ is tussen overheid en 
burgers.    

 Er is een kloof tussen wat de overheid 
initieert in vergelijking met de 
werkelijke behoeften van de burgers  

5. Bijzonderheden  Enkele deelnemers geven aan dat de 
lokale bestuurders wel hun best doen 
maar ook moeten wennen aan de 
nieuwe staatkundige structuur en al de 
eisen en regelgeving van de ministeries 
e.d. 

 Beleefd wordt dat overheid te weinig 
en te laat communiceert. 

 Anderzijds wordt opgemerkt dat men 
op het eiland niet gewend is om te 
lezen en zichzelf te informeren 

 Er kunnen meer ‘townhall meetings’ 
worden georganiseerd. 

 De beleving is dat de lokale overheid 
niets of weinig doet. 

B. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)  

1. Goed/Minder goed 
 

 RCN beslist niet. Het maar een 
tusseninstantie en doorgeefluik, zeg 
maar: een soort goed betaalde postbode 
tussen het OLB en Haagse Ministeries). 

Nagenoeg dezelde opmerking zoals bij 
Bonaire naar voren gebracht. 

 Zie opmerking bij Bonaire  
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2. Knelpunten  Het zijn ambtenaren bij RCN en geen 
door het volk gekozen bestuurders. 

 Ambtenaren van RCN bepalen te veel. 

 RCN wordt als negatief ervaren door de 
bevolking. 

 RCN doet aan cosmetica maar beslist of 
doet zelf niets. 

 Elk Ministerie (Financien en Belasting, 
Gezondheidszorg, Justitie, Onderwijs , 
etc.gaan hun eigen weg). 

 

 Het zijn ambtenaren en geen door het 
volk gekozen bestuurders. 

 Vroeger had je de Antilliaanse regering 
waarbij de bevolking van de kleine 
eilanden ook vertegenwoordigers 
hadden die enige invloed op het 
(ei)landsbeleid konden uitoefenen ten 
gunste van de lokale bevolking. 

 RCN vervult meer een intermediaire rol 
en heeft geen politieke invloed. 

 RCN hoofdkwartier op Bonaire (900 km 
verder weg) begrijpt de lokale situatie 
op Saba niet altijd. 

  

 ZZiZLokale RCN ambtenaren dienen te 
beseffen dat zij dienstverlenend zijn 
aan de burgers op het eiland. 

 Een 21
ste

 eeuw mindset ontbreekt bij de 
lokale RCN ambtenaren. 

 Ze dienen op dienstverlening en 
mindset te worden getrained. 

 

3. Situatie voor en na 10.10.10  RCN bestond niet voor 10.10.10 

  Men beschouwt de situatie na 10.10.10 
m.b.t. tot RCN een achteruitgang voor 
Bonaire in vergelijken met de Nederlnds 
Antilliaanse overheid waar Bonaire door 
het volk gekozen leden van de Staten en 
Bestuurders had die invloed en 
zeggenschap hadden in het landsbeleid. 

 RCN bestond niet voor 10.10.10 

 Men beschouwt de situatie na 10.10.10 
mbt tot RCN een achteruitgang 
vergeleken met de Ned Antilliaanse 
overheid. 

 RCN bestond niet voor 10.10.10 

  Men beschouwt de situatie na 10.10.10 
mbt tot RCN een achteruitgang 
vergeleken met de Nederlands 
Antilliaanse overheid. 

4. Overheidsaanpak 
 

 Onvoldoende  Ronduit onvoldoende  Onvoldoende 

5. Bijzonderheden Geen verdere bijzonderheden  In het begin was RCN meer aanwezig en 
hoorde je meer van RCN. 

 De afgelopen tijd is het meer gewoon 
nog een ambtelijk kantoor. 

 Nederland kent drie lagen: Gemeente, 
Provincie en Rijksregering met allemaal 
gekozen bestuurders. Hier is OL de 
gemeente (gekozen door het volk), RCN 
is dan de vreemde eend in de bijt 
(ambtenaren) en de regering in Den 
Haag. 

 
 

Geen verdere bijzonderheden 
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C.  Den Haag  

1. Goed/Minder goed  De Nederlandse regering doet het qua 
beleving bij de deelnemers minder goed  

 De betrokkenheid en oplossingen 
vanuit Den Haag duurt te lang en dan 
afgezien van het feit dat men de lokale 
situatie niet snapt 

 De overheid in Den Haag laat te lang op 
zich wachten. En vaak is er ook geen 
realiteitszin met de lokale situatie 

2. Knelpunten  Vaak blijkt dat Den Haag (ministeries en 
bestuurders) zich niet kunnen inleven in 
de lokale situatie, de kleinschaligheid 
en de uitdagingen van kleine 
gemeenschappen. 

 Ze vertonen geen inlevingsvermogen 
met de situatie in Caribisch Nederland 
en kunnen zich niet voorstellen dat het 
zich aan allerlei regels en wetgeving 
houden bijzonder moeilijk is omdat die 
ingesteld zijn voor veel grotere 
samenlevingen en entiteiten. 

 Er wordt te veel opgelegd zonder 
vooraf goed te luisteren en te begrijpen 
wat de lokale situatie is met haar 
uitdagingen alvorens besluiten te 
nemen of te imponeren. 

 Structuur OLB – RCN – Den Haag en vice 
versa deugt niet. 
 

 De meeste Nederlandse ambtenaren als 
ze dan eens het eiland bezoeken geven 
aan verrast te zijn met de werkelijkheid 
op het eiland en dat het vaak anders is 
dat men zich eerder had voorgesteld 

 Vaak kunnen ze zich vanuit Den Haag 
(ministeries en bestuurders) de lokale 
situatie, de kleinschaligheid en de 
uitdagingen van kleine 
gemeenschappen niet voorstellen en 
zich aan allerlei regels en wetgeving 
dient te houden die ingesteld zijn voor 
veel grotere gemeenschappen en 
entiteiten. 

 Gevolg ‘lack of understanding’ 

 Vaak kunnen ze zich vanuit Den Haag 
(ministeries en bestuurders) de lokale 
situatie, de kleinschaligheid en de 
uitdagingen van kleine 
gemeenschappen niet voorstellen en 
zich aan allerlei regels en wetgeving 
dient te houden die ingesteld zijn voor 
veel grotere gemeenschappen en 
entiteiten. 

 Wat in Nederland en de EU werkt, hoeft 
niet perse ook te werken in een kleine 
gemeenschap. 

 Het is nodig dat bepaalde regels en 
procedures worden aangepast zodat ze 
wel lokaal functioneren. 

 Nederland moet lokaal cultuur ook 
respecteren. Het is niet goed of fout. 
Het kan ook anders zijn.  

 

3. Situatie van voor en na 10.10.10  Voor 10.10.10 was de Nederlandse 
overheid op gepaste afstand want je 
had de Antilliaanse regering er tussen 
met onze eigen gekozen bestuurders.  

  Na 10.10.10 een vreemde eend in de 
bijt (duidende op RCN als doorgeeflijk) 
en met Ministeries die zich niet in de 
lokale situatie kunnen inleven  

 Voor 10.10.10 was de Nederlandse 
overheid op veel groter afstand want je 
had de Antilliaanse regering er tussen. 

 Voor 10.10.10 had het eiland veel 
minder met de Nederlandse overheid te 
maken en veel meer met de Antilliaanse 
regering. 

4. Overheidsaanpak  De Nederlandse overheid en met name 
de 2

e
 Kamerleden moeten minder 

 Men heeft de indruk dat er meer vanuit 
de 2

e
 Kamer druk wordt uitgeoefend 

 Een meerderheid van de deelnemers 
vindt dat het te lang duurt voordat Den 
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“blaffen” en echte kenners van de 
situatie op de eilanden  worden door er 
heen te gaan en zich onder de 
bevolking te mengen en goed te 
luisteren en zich in de lokale noden 
proberen in te leven. 

 Het is wenselijk dat deze bezoekers 
(geldt voor Ministers, Kamerleden en 
ambtenaren van Ministeries) vooral 
minder arrogantie vertonen. 

dan dat de Ministeries en de Minister 
(lees het Kabinet) zelf zaken ter 
verbetering worden ondernomen. 

 Of het gaat te traag eer men de lokale 
situatie begrijpt om er vervolgens wat 
aan de verbetering te doen. 

Haag de lokale situatie begrijpt om er 
vervolgens wat aan de verbetering te 
doen. 

5. Bijzonderheden  Diverse deelnemers geven  dat het volk 
verleid is toen er werd gekozen voor 
een directe band met Nederland 

 Er zijn ne twee Nederlanden. Een 
Europees Nederland en een Caribisch 
Nederland. Eén land met twee 
maatstaven 

 Bovendien strijken veel Europese 
Nederlandse ambtenaren op Bonaire 
verblijven in luxe huizen met 
zwembaden, terwijl je hun huurauto’s 
vaak bij de stranden geparkeerd ziet 
staan 

 De afgelopen periode merkt men dat 
sommige 2

de
 Kamerleden meer 

betrokken zijn met de situatie op de 
eilanden er de Minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie veel vaker aan de 
tand voelt over de situatie op de 
eilanden van Caribisch Ned. 

 Men erkent dat er vanuit Nederland 
fouten zijn gemaakt na 10.10.10 en er 
schijnt meer bereidwilligheid te zijn de 
afgelopen tijd om ongwenste situatie 
aan de kaak te stellen en aan te pakken 

 

 

 

 

Verder nog iets te vertellen - 
rondvraag 

Bonaire Saba St. Eustatius 

   Veel meer bureacratie dan voor 
10.10.10. 

 Voor de bedrijven dien je eigenlijke nog 
een extra kracht in dienst te nemen of 
expertise in te huren om aan alle 
administratieve verplichting te voldoen 
wat de ‘cost of doing business’ nadelig 
beinvloed en die dan doorberekend 
wordt aan de klant en bijdraagt aan de 
hogere ‘cost of living’ op het eiland  

  In het algemeen is de beleving dat er 
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op bepaalde terreinen vooruitgang is 
geboekt (Onderwijs, Zorg, Dualisme op 
eilandsniveau), maar op andere 
terreinen (levensonderhoud, economie, 
armoede) weer niet 

 

 

 

6. Focus groep Bonaire Onderwijs 

 

Op verzoek van het SCP werd één van de drie Focus groepen gewijd nagenoeg uistluitend aan het Onderwijs. De deelnemers waren aan het onderwijs verbonden personen, w.o. 

leerkrachten, (oud) bestuursleden van het Scholengemeenschap Bonaire, ouders met kinderen en een student.  

 

Gekozen is om in dit deel uitsluitend te rapporteren wat niet reeds als feedback is ontvangen uit de twee andere focus groepen gehouden op Bonaire. Er is heerst tevredenheid 

over de organisatie van het onderwijs op Bonaire. Er werd aangegeven dat de Basisvorming van voor 10.10.10 een chaos mbt de organisatie van het onderwijs was. Verder werd 

naar voren gebracht dat de verschillende soorten onderwijs hetzelfde is gebleven als voor 10.10.10 met dien verstande dat de kwaliteit vooruit is gegaan en dat het onderwijs in 

het algemeen op de positieve weg van verbetering is. Ook de ingang gezette onderwijs vernieuwingen worden als positief ervaren. Verder wordt aangeven dat het onderwijs in 

de eigen taal - zeker gedurende de eerste jaren – van eminent belang om de juiste basis om verder op te bouwen te leggen. 

 

Met betrekking tot schoolbesturen geven de deelnemers aan dat men verbetering constateert bij lager onderwijs, maar dat het bij voorgezet nogal als chaotisch wordt ervaren. 

De methode is volgens de deelnemers nagenoeg het zelfde gebleven met hier en daar wat verbeteringen. Voor wat betreft voorgezet onderwijs is er meer ruimte ontstaan na 

10.10.10. voor verbeteringen die vakinhoudelijk van aard zijn. Maar al is er verbetering binnen het onderwijs en op de scholen, heeft men de beleving dat de verbeteringen niet 

altijd zichtbaar genoeg zijn bij de ouders en binnen het gemeenschap.   

 

De sociale achteruitgang na 10.10.10 en werkdruk bij ouders om te kunnen overleven wordt op de scholen gevoeld. Ouders besteden minder tijd thuis aan en met hun kinderen 

wat het onderwijs negatief beinvloed. Met betrekking tot schoolgebouwen ziet men hier en daar vooruitgang. Ook binnen de scholen er is sprake van professionele bijstaand bij 

kinderen die dat (hard)nodig hebben. 
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Bijlagen: 

 
I Topic lijst Focus Groep (Nederlandstalige-versie) 

II. Overzicht samenstelling Focus groepen per eiland afzonderlijk weergegeven (namen van de deelnemer zijn achterwege gelaten) 
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Bijlage I Topic lijst Focus Groep belevingsonderzoek Caribisch Nederland 

 

Het stramien voor de gesprekken was als volgt: 

1. (Beleving, meer zicht krijgen op problematiek): 

a. Hoe is het om de eilanden te wonen (huisvesting, veiligheid, wegen en vervoer)? 

b. Hoe is het om dit eiland te werken of om werk te vinden (economie, bedrijven)? 

c. Hoe is het  om als kind hier op te groeien (onderwijs, opvoeding)? 

d. Hoe is als je oud, ziek en/of hulpbehoevend bent (zorg)? 

e. Hoe is het om voor iemand te zorgen? 

f. Hoe is het met armoede en de verschillen tussen rijk en arm (sociale zekerheid)? 

g. Hoe gaat het met de positie van vrouwen/meisjes en sekseongelijkheid? 

h. Wat vindt u van het bestuur (eiland, Nederland)? 

 

2. Wat wordt er gedaan om de problemen op te lossen? 

 Wat gaat er goed? 

 Wat gaat er minder goed, wat zijn de grote knelpunten? 

 Doet de overheid het goed, zijn de voorzieningen op orde? 

 

3. Is de situatie nu beter of slechter dan 5 jaar geleden, of onveranderd (goed of slecht)? 

a. Wb het wonen, veiligheid en vervoer? 

b. Wb werk en werkgelegenheid? 

c. Wb het onderwijs en het als kind hier opgroeien?/als ouder je kind hier opvoeden? 

d. Wb de hulp voor ouderen, zieken, hulpbehoevenden?  

e. Wb inkomen en armoede? 

f. Wb sekseongelijkheid? 

g. Wb het bestuur? 

 

4. (kwetsbare groepen) Zijn er mensen (volwassenen of kinderen) voor wie de situatie extra nadelig is?  

a. Wb het wonen (veiligheid ed)? 

b. Wb werk en werkgelegenheid? 

c. Wb onderwijs en opvoeding? 

d. Wb hulp en zorg?  
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e. Wb inkomen en armoede? 

f. Wb sekseongelijkheid? 

 

 Zijn er mensen (volwassenen of kinderen) die juist beter af zijn? 

 

5. Afsluiting. Bijvoorbeeld met: 

 Wat wil u de onderzoekers vooral meegeven? 

 Al met al hoe beleeft u de situatie op dit eiland?  
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Bijlage II Overzicht samenstelling Focus groepen per eiland afzonderlijk weergegeven (naam van de deelnemer achterwege gelaten) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


