Voorwoord
2019 was een extra druk jaar voor Stichting WeConnect, zowel qua groei als wat betreft
diversificatie van activiteiten.
Omdat werkgevers ons steeds beter weten te vinden, op zoek naar talent met interesse voor
de eilanden, hebben medewerkers en vrijwilligers van Stichting WeConnect en het medio
2018 opgerichte WeConnect Works het steeds drukker gekregen: met vergaring en
distributie van informatie over vacatures en potentiële sollicitanten en het organiseren van
ontmoetingen. Maar ook het meest essentiële aspect van onze verbindende taak houdt ons
flink bezig: nieuwe studenten uit de Caribische overzeese rijksdelen helpen bij het maken
van een plezierige start van hun verblijf in Nederland zodat wij hen, eenmaal afgestudeerd,
ook weer makkelijk kunnen helpen aan connecties voor een stage of een eerste baan. Het
vergt veel (digitale) communicatie, regel- en organisatiewerk en een permanent onderhoud
en uitbouw van ons netwerk van jong talent en potentiële aanbieders van stage en werk.
Als gevolg van de in 2019 sterk toegenomen groei van activiteiten, hebben wij, per augustus,
voor het eerst in ons bestaan een eigen werkplek. We hebben in de gedeelde kantoorruimte
We Work in Amsterdam een klein kantoor gehuurd. Ook is het team uitgebreid met een
webmaster voor het onderhouden van onze digitale platformen en een HR-adviseur die,
vooral op Curaçao, werkt aan ons netwerk ten behoeve van toekomstige afgestudeerden.
Dit alles heeft wel geleid tot een kleine overschrijding van ons budget (zie toelichting in de
jaarstukken) maar de resultaten zijn deze overschrijding waard.
Ook voor dit jaar hadden wij een veel uitgebreider werkplan opgesteld en werd tevens veel
meer van ons gevraagd dan aan financiële middelen door de ondersteunende ministeries
beschikbaar konden worden gesteld. Dat maakt ons echter niet minder dankbaar voor het
vertrouwen en de hernieuwde financiële steun van de Ministeries van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Wij zijn ook erg blij met de ondersteuning dit jaar van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook met de specifieke opdrachten die onze
medewerkers en vrijwilligers voor de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mochten uitvoeren.
Tenslotte gaat onze dank uit naar de Vertegenwoordigingen van de landen van het
Koninkrijk en aan de velen die op vrijwillige basis hun kennis en kunde delen met het
WeConnect netwerk. Dankzij hen kunnen wij, met onze verbindende activiteiten, blijven
bijdragen aan een steeds betere toekomst (ook) voor de komende generaties van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Paul Comenencia
voorzitter
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Overhandiging Jaarverslag 2018 aan Melissa Hulscher en Rintje Oenema
(Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties)
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Doelen
Stichting WeConnect legt zich toe op de verbinding van culturen, van mensen, van
organisaties. Verbindingen die steeds weer hard nodig blijken; ondanks alle voorlichting,
veelvuldige contacten en frequente communicatie tussen de zes (ei)landen en Nederland is
en blijft toch sprake van verschil in cultuur, verschil in omgangsvormen en een andere
manier van denken. Het is echter de kracht van WeConnect -mede dankzij een bestuur en
medewerkers die thuis zijn in beide werelden - een verbindende rol te (blijven) spelen.
Bevordering van studiesucces bij de Caribische studenten blijft een van de speerpunten;
informatiesessies met oud-leerlingen in de klaslokalen in Curaçao, Aruba en Bonaire zijn
inmiddels vast onderdeel van de activiteiten geworden. Ook in 2019 deelden oud-leerlingen
enthousiast hun ervaringen met grote groepen eindexamenleerlingen over het maken van
de juiste studiekeuze, een sociaal leven opbouwen, de juiste studiestad kiezen. In steden
met grote aantallen Caribische studenten werden voorlichtingssessies georganiseerd in
samenwerking met de kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao, Aruba en
St. Maarten .
Educating Leaders is een slogan van WeConnect en niet zonder reden; WeConnect richtte
denktanks in - voor Unicef, voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en er werd een beroep gedaan op het leiderschap van individuen. Zo luidde steeds de
opdracht: vorm je eigen mening, spreek je hardop uit, organiseer je in groepsverband,
presenteer een voorstel. Een lastige opdracht, en zeker voor Antilliaanse en Arubaanse
jongeren die niet als vanzelfsprekend met de benodigde assertiviteit worden opgevoed.
Verrassend om te zien welke leiders er opstonden, hun verlegenheid overwonnen en
zelfverzekerd zelfs een minister durfden toe te spreken.

Bijeenkomst met Minister Schouten (Min. LNV) en de WeConnect denktank
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Sociale media
Sociale media vormen een cruciaal platform voor WeConnect. Zowel op Facebook als op
LinkedIn en Twitter is een continue stroom aan meldingen over de activiteiten. In 2019 is
daar een eigen Instagram account bijgekomen, het sociale platform dat vooral is gericht op
leuke aansprekende foto’s. De Facebook statistieken laten een gestage stroom volgers zien
van ruim tweeduizend. Populaire berichten leveren vijfduizend of meer clicks op.
WeConnect is uitgegroeid tot een bekend platform dat de doelgroep Caribische jongeren
weet te bereiken.
Maandelijks melden organisaties zich op zoek naar specifieke Caribische expertise. Een
groeiend aantal onderzoekers legt zijn of haar onderzoeksvraag voor aan de WeConnect
medewerkers en/of haar achterban. De functie van ‘doorgeefluik’ of ‘verbinder’ wordt ten
volle benut. Op dergelijke vragen wordt zelden een ‘Nee’ verkocht; wel wordt de vraag altijd
kritisch bezien en er wordt gekeken naar de aanwezigheid van het dienen van een
gemeenschappelijk belang.
Eind 2019 is webredacteur Luuk Weber als freelancer aangetrokken, ter ondersteuning bij
het onderhoud van de sociale media in verband met de explosieve groei van het sociale
netwerk; twee websites, vijf sociale mediakanalen gevuld met eigen content zoals filmclips,
livestreams, fotoverslagen en teksten. Luuk is met zijn Curaçaose achtergrond en jeugdige
leeftijd - begin twintig - een goede aanvulling en een dankbaar klankbord voor ideeën en
nieuwe initiatieven. In de zomer van 2019 zijn beide websites van WeConnect opnieuw
vormgegeven en ingericht.
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Projecten
Traditiegetrouw heeft WeConnect zich aan groepen eerstejaars studenten gepresenteerd in
de maanden juli en augustus. Dat lukte in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, steeds in
samenwerking met de Vertegenwoordigingen van de landen en met de opvangorganisaties
en mentoren.
Op het Amsterdamse stadhuis was locoburgemeester Kukenheim bij de feestelijke ontvangst
aanwezig. Behalve het officiële programma in de - net verbouwde - Raadzaal op het
Amsterdamse stadhuis trok ook de informatiemarkt meer belangstellenden. Diverse
organisaties presenteerden zich daar: onderwijsinstellingen, een stagebureau en ook
WeConnect waarvan de stand bemand werd door twee vrolijke WeConnecters: Mireille
Kroonenberg en Thalisa ter Meulen. Het fotomoment met de Gevolmachtigde ministers, de
locoburgemeester en de studenten blijft belangrijk om vast te leggen. Foto’s vonden ook dit
jaar gretig aftrek in de lokale kranten op de eilanden. WeConnect zorgde als vanouds voor
communicatie en PR in samenwerking met Gemeente Amsterdam.

Publicatie: Antilliaans Dagblad
Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag presenteerde
WeConnect zich aan enkele grote groepen vooreindexamen-scholieren (havo & vwo) die
vanuit Curaçao een oriëntatiebezoek aan Nederland brachten. Voor het eerst is in 2019 ook
een groep vooreindexamenleerlingen van Colegio Arubano overgekomen. In november
bracht WeConnect op Aruba een tegenbezoek aan het Colegio Arubano om voorlichting te
geven. Een leuk weerzien!
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BES-studenten
Evenals in 2016, 2017 en 2018, werkte WeConnect met Bureau Aalse & Partners samen bij
de begeleiding van studenten afkomstig uit Caribisch Nederland (zgn. BES-eilanden). De BESstudenten participeerden in activiteiten van WeConnect zoals het bezoek aan het Anne
Frank Huis en ook het vormen van een Cariben team bij het Kinderrechtenfestival van Unicef
najaar 2019. In de loop van het jaar bleek dat Bureau Aalse & Partners in 2019 voor de
laatste keer verantwoordelijk zou zijn voor deze opvang. Er is contact gezocht met Turan
Goeloe die vanaf nu alle BES studenten - en een groot aantal Curaçaose studenten –
opvangt. We hebben afgesproken om elkaar goed op de hoogte te houden van wederzijdse
activiteiten.
Collegetours
WeConnect organiseerde drie collegetours, afwisselend gericht op politiek en historisch
bewustzijn, talentontwikkeling, carrièreperspectief en studiesucces en rolmodellen.
In oktober ontving het Anne Frank Huis voor het vierde jaar op rij de studenten van
WeConnect. De eerstejaarsstudenten die pas een paar maanden in Amsterdam wonen en
studeren, komen zo in contact met een deel van de geschiedenis van Amsterdam die mede
bepalend is voor de identiteit van de stad. In aanloop naar het herdenkingsjaar - 75 jaar na
het einde van de Tweede Wereldoorlog - kreeg dit bezoek een extra en bijzondere lading.

Bezoek Anne Frank Huis

Topadvocaat Mirto Murray verzorgde een collegetour over ‘De toekomst van de
advocatuur’. Vanuit zijn praktijk op Curaçao schetste hij hoe hij die toekomst zag, door onder
meer de invloed van digitalisering. Tientallen rechtenstudenten en professionals volgden de
collegetour in Amsterdam en er werd enthousiast om een vervolg gevraagd. De koppeling
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van de praktijk aan het studieleven blijkt een inspiratiebron en stimulans voor studenten;
het motiveert ze om hun studie af te ronden en biedt ze perspectief op de arbeidsmarkt.
Tot slot organiseerde WeConnect in november een collegetour in de vorm van een ‘Ban
Topa’, een ontmoeting gericht op netwerk, informeel samenzijn en verbinding. Na het
inhoudelijke deel met informatie over diverse lopende projecten - het TOP Traineeship
Bonaire, een conferentie over gemeenschappelijk cultureel erfgoed - liep de afterborrel
enorm uit; voor ons een teken dat er grote behoefte is en blijft aan dergelijke
laagdrempelige bijeenkomsten. De Haagse Hogeschool trad op als gastheer en stelde
kosteloos een ruimte en faciliteiten ter beschikking. Het begeleidingsteam van de (grote)
groep Caribische studenten was daarbij aanwezig.
Het jaar werd heel feestelijk afgesloten met een bijeenkomst bij de Raad van State, in het
kader van Koninkrijksdag op 15 december. WeConnect was uitgenodigd met een groot
aantal studenten die op deze manier in contact kwamen met een interessant netwerk. Een
prachtig cadeau om 2019 mee af te sluiten.

WeConnect op bezoek bij de Raad van State met bestuurslid Milouska Meulens als
presentator.
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Denktanks
WeConnect was al in 2018 begonnen met het inrichten van denktanks. Groepen studenten
en young professionals bogen zich gericht over diverse thema’s en brachten vervolgens hun
advies uit. Het bleek een goede vorm om - op afstand - denkkracht voor de eilanden in te
zetten. Capacity Building, remote.
Voor Unicef richtte WeConnect drie denktanks in met studenten afkomstig van Sint
Maarten, Curaçao, Sint Eustatius, Bonaire en Saba. Thema’s waren onder meer: opgroeien
op de eilanden als kind of jongere met een LHBTI-achtergrond en de situatie van
adolescenten in Sint Maarten. In drie pizzasessies op het Unicef- kantoor in Den Haag
deelden de denktankers hun vaak heel persoonlijke ervaringen en brainstormden zij over
een goede aanpak voor het Unicef-beleid op de eilanden.
Later in het jaar stelde WeConnect een Caribisch team samen voor het Unicef
Kinderrechtenfestival; een tiental scholieren met Caribische roots deed enthousiast mee met
workshops, debatten en presentaties. Ze kwamen onder andere uit Amsterdam Zuid-Oost en
voelden zich warm ontvangen op het ‘(Y)our Rights Festival’ in een grote kerk in Leiden. En
ook dat is verbinding.

Unicef Kinderrechtenfestival (Caribisch team)
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Min. LNV)
Op verzoek van het ministerie dat sinds 2010 verantwoordelijk is voor het beleid op het
gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Bonaire, Saba en Sint Eustatius, werd
een vervolg gegeven aan de denktank en de invulling van een fulltime stageplek bij het
ministerie. In 2019 werden twee bijeenkomsten georganiseerd rond de thema’s
watermanagement, het verbouwen van eigen voedsel en natuureducatie. Op de laatste
bijeenkomst was verantwoordelijk LNV-Minister Schouten aanwezig; enthousiast nam zij
kennis van de presentaties en drukte zij de denktankers op het hart vooral door te gaan met
het goede werk.
Stagiair Gilberto Morishaw schreef een adviesnota aan de minister ter voorbereiding op haar
bezoek aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius in september. Het WeConnect team benutte het
werkbezoek aan Bonaire om persoonlijk contact te leggen met LNV-organisaties op het
eiland om zo ook diverse projecten van de denktank voor te leggen en te toetsen aan de
praktijk. Dit leverde een goed lokaal netwerk op waarvan in de toekomst gebruik kan
worden gemaakt. Een van de leden van de denktank organiseerde een leuk en zeer nuttig
werkbezoek aan het World Horti Center, hét innovatiecentrum van de glastuinbouw in het
Westland.

WeConnect op bezoek in het World Horti Center

10

Werkbezoeken Curaçao en Aruba
Periodieke werkbezoeken aan de eilanden zijn een must voor WeConnect; persoonlijke
ontmoetingen, fysiek weerzien, op bezoek bij scholen en andere organisaties leiden alle tot
versterking van verbinding. Tijdens een vakantie in maart trad WeConnect manager Tanja
Fraai op als gastvrouw bij de presentatie van de ‘Road to Global Entrepreneurship’, een
project van de Curaçaose, Nederlandse en Amerikaanse overheid met als doel
ondernemerschap te stimuleren. Tientallen ondernemers, HR managers en beleidsmakers
namen deel aan het event dat georganiseerd werd in samenwerking met de Sociaal
Economische Raad Curaçao.

Road to Global Entrepreneurship (Curaçao)

In mei volgde een werkbezoek aan Bonaire en in oktober reisde het tweekoppige
WeConnect directieteam af naar Curaçao en Aruba. Het bezoek aan Bonaire stond in het
teken van een opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om
een bijeenkomst te organiseren rond het Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019-2022.
WeConnect werkte samen met het Openbaar Lichaam Bonaire aan een mooie middag
waarbij Staatssecretaris Blokhuis (VWS) namens Nederland en Gedeputeerde Den Heyer
namens Bonaire het akkoord ondertekenden. Een debat met diverse organisaties volgde
onder leiding van WeConnect manager Tanja Fraai.
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Het werkbezoek aan Curaçao en Aruba werd gepland rond een tweetal conferenties van de
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de University of
Curaçao en de University of Aruba tezamen organiseerde WeConnect informatieve
bijeenkomsten over de verruiming van financieringsmogelijkheden voor wetenschappelijk
onderzoek op de zes (ei)landen. In de aanloop ernaartoe maakte WeConnect filmclips van
Caribische wetenschappers die hun onderzoek toelichtten en vertelden wat deze nieuwe
mogelijkheden betekenden; niet alleen voor henzelf maar voor het wetenschappelijk veld als
geheel. Een connectie met een nieuw werkveld ontstond en ook hier bewees WeConnect
haar kracht als organisator en verbinder.

Drie NWO wetenschappers die onderzoek doen op de eilanden
WeConnect organiseerde op Curaçao een eigen netwerkevent waarop tientallen HR
managers - inmiddels vele bekenden - afkwamen. HR manager Tosca Geneste werd bij die
gelegenheid voorgesteld als lokale freelance HR professional van WeConnect op het eiland.
Een heel geslaagde manier om het netwerk samen te brengen.

Met team NWO en (oa) rector magnicus Francis De Lannooy (UoC)
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Ook in Aruba vond een succesvolle NWO-bijeenkomst op de universiteit plaats. De
Arubaanse minister van Onderwijs, Rudy Lampe, opende het event en vele aanwezigen
toonden zich na afloop tevreden. Het was voor het eerst dat het NWO team de eilanden
bezocht en alle vragen over aanvragen, selectieprocedures en het toekennen van beurzen
konden ter plekke worden beantwoord.

Overhandiging Jaarverslag in Aruba: Minister Lampe (Onderwijs)
en Minister Croes (Arbeid), WeConnect Aruba secretaris Rose-Marie Provence.

Voor WeConnect een weerzien na vijf jaar met het eiland waar in 2014 Stichting WeConnect
Aruba is opgericht. Een plezierige ontmoeting met het lokale bestuur. Die gelegenheid werd
benut voor evaluatie van het daar georganiseerde seminar over studiesucces & aansluiting
met de arbeidsmarkt, een bezoek aan de Vertegenwoordiging van Nederland, weerzien met
de gouverneur en ontmoetingen met diverse ministers.
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Talentontwikkeling
WeConnect werkte actief mee aan de werving en selectie van trainees die geselecteerd zijn
voor het TOP Traineeship Bonaire, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en het Openbaar Lichaam Bonaire. In een kort tijdsbestek werden dit
jaar vier (jonge, vrouwelijke) trainees geworven. Deze eilandskinderen gingen aan de slag als
beleidsmedewerker, ICT-er en communicatieprofessional.
Intussen stroomde de eerste lichting TOP Trainees alweer uit; in de zomer van 2017 waren
de zes young professionals gestart bij een werkgever in Bonaire en twee jaar later kregen ze
vrijwel allemaal een contract aangeboden bij dezelfde werkgever waar ze ooit als trainee
waren begonnen. Een gezamenlijk succes voor het Ministerie van BZK, de lokale werkgevers
en WeConnect!
Gedurende het jaar brengt WeConnect TOP herhaaldelijk onder de aandacht; online en ook
op de WeConnect- bijeenkomsten waarbij ook TOP-coördinator Judith Brekelmans uit
Bonaire zoveel mogelijk aanwezig is om op enthousiaste wijze informatie te geven. In 2019 is
deze inspanning geïntensiveerd om een zo goed en groot mogelijk aanbod van kandidaten te
creëren voor de lente en zomer waarin de daadwerkelijke werving en selectie plaatsvindt.
Talentontwikkeling is een continue activiteit van WeConnect; elke bemoedigende mail aan
een student, elk schouderklopje, elke manier om een talent onder de aandacht te brengen
van organisaties valt daaronder.

De vier trainees van het TOP Traineeship 2019-2021
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WeConnect Aruba
WeConnect Aruba organiseerde mei 2019 een seminar over educatie; specifiek over de
aantrekkingskracht van de lokale arbeidsmarkt op Aruba voor hoogopgeleide young
professionals. Dit gebeurde in samenwerking met de University of Aruba. In de mooie aula
van de universiteit bracht WeConnect tientallen belangstellenden bij elkaar. Zij voerden een
vruchtbaar debat over hoe de arbeidsmarkt met lokale krachten kan worden versterkt.
Werkgevers, werknemers en beleidsmakers namen enthousiast deel.
Deelthema’s tijdens het symposium:
Sluit het onderwijs op Aruba en de vervolgopleiding in het buitenland aan op de behoefte
van de eilandelijke economieën? Zijn de eilandskinderen van bijzondere meerwaarde en zo
ja, hoe kunnen ze worden verleid om naar hun geboorteland terug te keren?
Het bestuur van WeConnect Aruba bestaat uit Paula Kibbelaar (voorzitter), Rose-Marie
Provence (secretaris) en Patrick Brown (penningmeester).
WeConnect Nederland en WeConnect Aruba werken nauw samen. Per project wordt bezien
op welke wijze beide organisaties daaraan invulling kunnen geven. In november 2019 heeft
een leuk en goed weerzien plaatsgevonden in Oranjestad, tijdens het bezoek van Tanja Fraai
en Mike Ho aan Aruba. WeConnect Aruba maakt een eigen jaarverslag over 2019.

15

Financiën & verantwoording
Stichting WeConnect heeft geen winstoogmerk. Alle giften, subsidies en andere inkomsten
worden consequent gebruikt voor de identificatie, opstelling en uitvoering van bestaande en
nieuwe projecten en programma’s.
In 2019 heeft Stichting WeConnect een subsidie ontvangen van de Ministeries van BZK, van
OCW, van EZK en van SZW. Daarnaast heeft de stichting financiële middelen gegenereerd uit
een opdracht voor het ministerie van LNV en zijn voor verschillende activiteiten faciliteiten
ter beschikking gesteld door derden.
Over het gehele jaar genomen is een negatief resultaat behaald van € 2.649. Dit komt vooral
doordat er meer uitgaven zijn gedaan aan bestaande en nieuwe projecten. Daarnaast is er
geïnvesteerd in audiovisuele apparatuur, zijn op projectbasis een webredacteur en HR
professional op Curaçao ingehuurd en is per 1 augustus 2019 een kantoorruimte betrokken.
Het negatieve resultaat is in mindering gebracht op het eigen vermogen van de stichting, dat
nu € 10.306 bedraagt. Hierdoor heeft de stichting nog voldoende financiële reserve om
eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.
De totale inkomsten over het jaar 2019 bedroegen € 127.171. De in dit jaarverslag
beschreven projecten zijn hiervan gefinancierd. De totale waarde van de bezittingen
bedroeg aan het einde van het boekjaar 2019 € 90.306. Dit is inclusief een vooruitbetaalde
subsidie van € 80.000. De Stichting heeft dus voldoende liquide middelen om aan haar
financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
De volledige jaarrekening is bijgevoegd bij dit jaarverslag.
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Hartelijk dank!
Masha danki!
Thank you very much!
Stichting WeConnect:
Paul Comenencia, voorzitter
Ron van der Veer, secretaris
Peter Rampertaap, penningmeester
Milouska Meulens, algemeen bestuurslid
Sulimar Cook, algemeen bestuurslid
Erik Timmerman, algemeen bestuurslid
Adviescommissie:
Winny Filippo
Renk Roborgh
Zakelijk leider: Tanja Fraai
Project-coördinator: Mike Ho-Sam-Sooi

Web: www.stichtingweconnect.nl
Mail: info@stichtingweconnect.nl
KvK: 59552115
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