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INLEIDING
• Curaçao heeft grote behoefte aan groei: individuele groei, collectieve groei,
economische groei, kwalitatieve groei in het onderwijs, groei in de sociale cohesie,
groei in het vermogen om naar elkaar te luisteren en kennis met elkaar te delen, groei
om te ondernemen, te implementeren en nieuwe zaken uit te proberen, groei in ons
vermogen om ethische keuzes te maken.
• Het is tijd voor een participatieve maatschappij, waarbij we onze verantwoordelijkheid
nemen binnen een gemeenschap waar orde heerst, waarin hoop wordt gecreëerd (in
het bijzonder voor onze jeugd), waarin innovatie en innovatief denken ons nieuwe
DNA wordt en duurzame ontwikkeling alleen vanuit een inclusieve (niemand wordt
uitgesloten) benadering kan worden gerealiseerd.
• Het roer moet om. Wij willen Curaçao het komende decennium – en daar voorbij –
zien ontwikkelen naar een eiland waar werk, geluk en kwaliteit in het leven de nieuwe
standaard is geworden. Waar we samen, met elkaar – overheid, private sector en
gezinnen – verder bouwen aan de ontwikkeling van ons eiland, dag in dag uit.
• PIN gelooft in het potentieel van Curaçao en haar mensen. Om dit potentieel te
benutten is er dringende behoefte aan orde, hoop, innovatie en inclusieve groei. Deze
vier kernwaarden dragen wij hoog in ons vaandel.
Laten we ‘samen morgen maken’ en de erfenis voor de volgende generatie veilig stellen!

DE MONDIALE CONTEXT
• Voedselzekerheid, inclusieve groei, het werkgelegenheidsvraagstuk, de klimaatverandering, … de toekomst van het internet,…, het gebrek aan lange termijn investeringen… zijn voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen op wereldvlak,
(zie 2016 - World Economic Forum – 10 key global challenges);
• De mensheid heeft in 2016 niet de vooruitgang geboekt waar we met zijn allen beter van
worden. Zo was er de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid, de smeltende
ijskappen en de opkomst van nationalistische en populistische politici en de structurele
opkomst van ‘fake news’;
• Door de robotica en de artificiële intelligentie staan miljoenen jobs op de helling;
• Behoefte aan sterk leiderschap, met als centrale vraag: willen we méér populisme en
retoriek, of willen we juist het debat voeren op basis van aantoonbare bewijsvoering?
Groei is geen groei als het mensen uitsluit!
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DE LOKALE CONTEXT
• De ‘global challenges’ zijn ook lokaal van toepassing!
• Curaçao heeft geen voedselzekerheid: nagenoeg alles wordt geïmporteerd; het belang
van de landbouwsector is slechts 0.7% in de economie. De tijd is aangebroken om de
vele mogelijkheden in deze sector te identificeren, te exploreren, te implementeren en
lokaal (economische) waarde te genereren!
• Geen reële groei sedert 2000: we moeten en kunnen veel beter!
• Het zou onverstandig zijn om ons als afhankelijke actor neer te leggen bij de globale
malaise; Curaçao: ga uit van je eigen kracht. Het is tijd voor nieuwe business models,
nieuwe cashflows en nieuwe jobs!
• In een natie die ‘smart’ is, is inclusie een centraal onderdeel van het programma!
• Innovatie en ondernemerschap, binnen een ordelijke en inclusieve context, is dé
sleutel om productiviteit (lees: productieve immigratie) naar het eiland te lokken, zodat
het voorzieningenniveau door meerdere schouders kan worden gedragen.
PIN gelooft in een participatieve samenleving; PIN gelooft in een
gemeenschap waar delen het gemeengoed is, want ‘samen kunnen
we zoveel méér, samen maken we morgen’.

5

DE HUIDIGE SOCIALE CONTEXT
• Armoede, ongelijkheid onveiligheid zijn toegenomen op Curaçao.
• Er is een ‘probleem van ethiek’ dat ons eiland in een geestelijke crisis heeft gedompeld:
Curaçao kampt met een verval van normen en waarden – waaronder corruptie, agressie
en manipulatie – met als gevolg een verdere versplintering en verlies van hoop en vertrouwen in de toekomst.
• De verarming en dalende welvaart kan enkel worden omgebogen indien er sprake is
van gezonde, duurzame en inclusieve groei!
• Het is tijd voor een concreet programma van inclusieve groei en ontwikkeling.
… het gaat om het creëren van een samenleving waarin de ontwikkeling en het welzijn
centraal 1 staan in al onze uitgangspunten, met bijzondere aandacht voor de jeugd én
inachtname van ons culturele erfgoed;
• We moeten weer leren om met behoud van onze eigen verantwoordelijkheid samen te
leven en zorgzaam te zijn; welke waarde kan er lokaal gecreëerd worden en hoe kunnen
we die ervaringen met elkaar delen? Want delen is aanvaarden dat we het belangrijk
vinden om samen vooruit te gaan.
PIN kiest resoluut voor ‘samen leven en delen’!

HOOP OP MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE, INTEGRATIE
EN VEILIGHEID
PARTICIPATIE EN INTEGRATIE
• Sociale infrastructuur, veiligheid, sociale samenhang, maatschappelijke integratie en
de vorming als mens zijn belangrijke pijlers om sociale uitsluiting te voorkomen en
cohesie te bewerkstelligen;
• Inclusief en kwalitatief onderwijs, inclusieve en duurzame economische ontwikkeling
met degelijke en productieve jobs, het aanpakken en betaalbaar maken van de
basisbehoeften (water, voedsel, huisvesting, gezondheid en energie),
• Ieder kind verdient dezelfde kansen!

1. Zie bijlage 1
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Hoe willen we dit gaan realiseren?
• Professionaliseren van begeleiding van gezinnen (in alle voorkomende vormen),
die hieraan behoefte hebben. Dit dient het doel om directe verlichting van de acute
gezinsproblematiek te verzorgen, maar ook als basis voor een structureel beleid om
de bestaande ketens van armoede-onderwijsproblematiek-normverval-criminaliteit te
kunnen doorbreken.
• Professionaliseren van opvang voor ouderen, zodat vooral ouderen die het niet breed
hebben een menswaardig bestaan hebben.
• Faciliteren van mantelzorg, zodat zwakkeren in de samenleving die tijdelijk niet voor
zichzelf kunnen zorgen, een vangnet hebben.
• Deskundigheidsbevordering voor professionals die met mensen met een licht
verstandelijke beperking werken. Gerichte programma’s ontwikkelen om deze
doelgroep te ondersteunen en te beschermen.
• Versterken en activeren van de wijkfunctie (neighborhood=brotherhood) door middel
van gerichte programma’s (ter bevordering van de sociale cohesie), buurtcentra
professionaliseren en omvormen tot multifunctionele buurtcentra (zodat de sociale
functie terugkeert);
• In de multifunctionele buurtcentra werken verschillende deskundigen samen om zo
dicht mogelijk bij de wijkbewoners te ondersteunen. Te denken valt aan onder meer
medische ondersteuning, sociaal- en maatschappelijk werkers, wijkagenten.
• Lokale overheidsdiensten zoals de ‘wifi-bus’ die volledig uitgerust is om in ter plekke,
in de diverse wijken (een 5- tot 6-tal kernen waar de 50 bario’s kunnen worden ondergebracht) mensen te faciliteren bij overheidsdiensten zoals het verstrekken van vergunningen of vragen inzake huisvesting, gezondheid, sociale wetgeving, ontwikkeling
van de wijk, wijziging nutstarieven, enz. Een bijkomende plus zijn de ‘face-to-face’ contacten, wat de cohesie tussen de overheid en de burger zal versterken.
• Met het oog op de jongeren kunnen ‘slimme apps’ de toegankelijkheid van de
overheidsdiensten bij deze doelgroep onder de aandacht brengen met als doel: het
verstrekken van duidelijke en gestructureerde informatie die ze kunnen gebruiken als
input in hun dagelijkse leven.
• Ontwikkelen van parken in wijken met recreatieve en sportmogelijkheden voor het hele
gezin, het liefst dicht bij een multifunctioneel buurtcentrum. Zo kunnen naast de multifunctionele buurtcentra parken een ontmoetingsplek worden voor buurtbewoners.
• Kinderen uit arme gezinnen en van migranten (legaal en illegaal) hebben toegang tot
opvang en andere sociale activiteiten.
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• Voor kinderen die uit de boot dreigen te vallen (i.c. kinderen die thuis niet opgevangen of gewoon thuis een moeilijk leven hebben, bv. door mishandeling, drugs,
alcoholisme of prostitutie bij de moeder) moet er een aanvullende regeling komen.
De overheid heeft als taak om voor deze kinderen te voorzien in een opvang.
Enerzijds zal een slimme digitale registratie als signaalfunctie dienst kunnen doen
en de automatische registratie en opvolging van een kind dat niet op school is, detecteren; anderzijds is een fysieke tussenkomst vereist in geval het kind bijvoorbeeld
thuis werd vastgehouden/mishandeld, of gewoonweg ergens opgepakt. Dit betreft een
opvoedingstaak van de overheid, waarbij sociale werkers zich specifiek kunnen buigen
over de hulpvraag. Een in de praktijk uitvoerbaar kindervolgstelsel kan een nuttige
tool zijn vanuit het oogpunt van preventie, informatie en lokalisatie. Reeds bestaande
programmana’s en beleidsinstrumenten zullen worden geïncorporeerd en verbeterd;
• Het percentage tienermoeders moet verder naar beneden door meer aandacht voor
seksuele voorlichting en anticonceptie op school en in de multifunctionele centra;
• De volksgezondheid is gericht op preventie, waarbij het streven is om een de gezondheid van de mens op een hoger niveau te tillen. Voorop staat een actieve benadering
waarbij in een “wellness” economie niet symptomen en ziektebeelden voorop staan,
maar de kwaliteit van het menselijk leven door optimaliseren van fysieke en mentale
gezondheid. Daarbij een gerichte preventieve aanpak van de zorg voor gezonde voeding en leefomgeving.
VEILIGHEID
PIN erkent dat veiligheid en een veiligheidsgevoel basisvoorwaarden om een land te
ontwikkelen. In de praktijk breken ondermijning van de rechtsstaat en corruptie onze
samenleving op. Georganiseerde criminaliteit, gewelddadige misdrijven en inbraken in
woningen zijn crimineel gedrag, die onze gemeenschap direct onveilig maken. Voor oorzaken als verval van normen en waarden, onvoldoende aandacht voor jongeren, invloed
van buitenland, armoede, uitsluiting e.d. wordt sinds vele jaren aandacht gevraagd.
PIN is van mening dat gedragsbeïnvloeding alleen op lange termijn en door een integrale aanpak van onderwijs en vorming kan plaatsvinden. Zoals ook elders in dit manifest
is uiteengezet, focust PIN op de mens, het gezin, de buurt, de vorming van jongeren en
het herstel van normen en waarden. Voor de justitiële sector betekent dit dat instituten
als Voogdijraad, Gezinsvoogdijinstelling en reclassering een grotere rol moeten krijgen
binnen de justitiële keten.
Gezien de criminele realiteit in ons land moet parallel aan de integrale aanpak van onderwijs en vorming, op korte termijn enerzijds preventie en anderzijds harde aanpak van
criminaliteit plaatsvinden. Voor preventie moet het Ministerie van Justitie worden ingezet,
die samen met NGO’s de burger bewust moet maken van mogelijkheden om minder
snel slachtoffer van criminaliteit te worden en zich weerbaarder op te stellen tegen het
zelf vervallen in de criminaliteit. De maatschappelijke versterking van de samenleving is
hiervoor cruciaal.
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De overheid moet “zero tolerance’ terzake van ongewenst gedrag en criminaliteit invoeren,
door onmiddellijk op te treden tegen misdrijven, maar ook tegen overtredingen. Prioriteit
bij criminaliteitsbestrijding vormen: diefstal met geweld (atrako); woninginbraken; ondermijningsdelicten zoals witwassen van gelden; corruptie; georganiseerde en internationale
criminaliteit. Snelrecht moet worden ingevoerd voor alle overtredingen van verkeer en
openbare orde als uiting van de “zero-tolerance”.
• Op kort en middellange termijn moeten tevens handhaving en repressie worden versterkt. Het Korps Politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen worden versterkt.
• De Reclassering, die de ex-gedetineerden begeleidt, dient versterkt te worden met
meer sociale werkers om de ex-gedetineerden en hun familie daadwerkelijk te kunnen
volgen en bij te staan. Restauratieve justitie (herstelrecht) wordt mogelijk gemaakt. Ook
wordt de mogelijkheid van alternatieve straffen (taakstraffen) in plaats van gevangenisstraf uitgebreid. Gevangenisstraf moet gereserveerd worden voor hen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van anderen of de gemeenschap.
• De stichting Slachtofferhulp moet meer middelen ter beschikking krijgen om meer
slachtoffers intensiever te kunnen opvangen
• De onveiligheid in ons land wordt versterk door gebrek aan ordehandhaving op allerlei
gebieden van overheidszorg. Het traject welke is ingezet met betrekking tot het versterken van controle en handhaven van orde met betrekking tot terreinroof en illegale
bouw moet worden voortgezet, evenals de inzet van controleurs voor de leerplicht,
arbeidsmarkt, milieu- en gezondheidsdienst etc. Dit ‘orde beleid’ moet verder versterkt
worden door het schoon houden van de omgevingen, en voortzetten van onder meer
het reclamebord-, terrassen- en parkeerbeleid, die alle gericht zijn op herstel van orde
in de gemeenschap.
• Het installeren van een 20-tal buurtregisseurs (= professioneel lid van het politiekorps)
over het eiland: deze professional is de ‘linking pin’ tussen de wijk en de politie. Hij/
zij staat in voor het verhogen van de veiligheid, is een vertrouwenspersoon voor de lokale bewoners en speelt een belangrijke rol bij hulpverlening en samenwerking. Hij/zij
kent de sociale kaart, weet wat er leeft en geeft een impuls aan het creëren van sociale
cohesie en begrip voor elkaar.
• Het veiligheidsprobleem in wijken, met name ter voorkoming van geweld en
bendevorming, wordt vanuit de in deze paragraaf beschreven integrale aanpak
benaderd, waarbij sociale, psychosociale en justitiële interventie gepaard gaan met
infrastructurele wijkaanpassingen (pleinen, veiligheid rondom scholen, buurtcentra en
herinrichten en mixen van woningsoorten, ook in de zogenaamde volksbuurten);
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• De zogenaamde ‘restorative justice en practice’ moet verder worden ontwikkeld.
Specifiek gaat het om het herstellen van de relatie slachtoffer-dader (thuis, op school),
waarbij de jongeren wordt aangeleerd om problemen niet met geweld op te lossen.
• PIN is voorstander van onderzoek en beleid ten aanzien van het steeds groeiende
verharde recidivisme en niet resocialiseerbare personen in onze samenleving.
• De effectieve controle van de Curaçaose kust is van eminent belang in de bestrijding
van de illegale handel in wapens en personen alsook de smokkel van goederen.
• De problematiek omtrent bestaande en potentiële illegale immigratie en de gevolgen
hiervan voor ons land – in het bijzonder in het licht van de kleinschaligheid van onze
samenleving – wordt nauwlettend gemonitored, geanalyseerd en indien nodig actief op
ingegrepen.

HOOP OM TALENTEN TE VERSTERKEN
ONDERWIJS EN VORMING
Via het onderwijs hebben we een belangrijke troef in handen en wellicht wel het belangrijkste vehikel om aan een leefbare en duurzame samenleving te bouwen. Een samenleving die verbindt en verenigt. Als kinderen al in de schoolbanken hebben geleerd om
kritisch te denken, respectvol met elkaar om te gaan, hoe samen te leven en samen te
werken, problemen op te lossen, zelfbewust te zijn, zorg te dragen voor elkaar, te zorgen
voor hun woon- en leefomgeving (milieu) en indachtig zijn dat we allemaal maar passanten zijn, dan kunnen ze niet anders dan goed zorgen voor elkaar en voor ons land. Ze zijn
zich dan bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben om goed zorg te dragen voor
hun erfenis, zodat ze er zelf van kunnen genieten en extra waarde toevoegen voor hun
nakomelingen.
Op dit moment volgen 70% van alle leerlingen een opleiding op VSBO niveau, slechts
19% volgen een opleiding op HAVO/VWO niveau en 1% op VSO/ZMLK niveau. Ons onderwijs kent in 2016 33.9% drop-outs in de leeftijd 15-24 jaar volgens de cijfers van het CBS.
Nederland kent bijvoorbeeld een drop-out van 9%. In het Caribisch gebied ligt het
percentage drop-outs 20% hoger dan in Latijns Amerika (Inter-American Development Bank (IDB). Enkele oorzaken hiertoe zijn: alcohol and drug misbruik, vroeg en
onbeschermde sex, lage academische prestatie, schooluitval.
Ons onderwijs moet een plek zijn waar gelijke kansen worden gecreëerd. Het onderwijs
zal dus omgevormd moeten worden tot een leeromgeving die inspirerend en uitdagend
is voor leerlingen en docenten. Een omgeving waar docenten positief zijn en getriggerd
worden om iedere dag opnieuw leerlingen uit te dagen en te inspireren. Leerlingen zijn
gemotiveerd omdat ze uitgedaagd en geïnspireerd worden om te leren. Daarnaast krijgen
ze de mogelijkheid om zich volledig en veelzijdig te ontwikkelen en te ontplooien.
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Ze zijn optimaal voorbereid om hun vleugels uit te slaan om verder te studeren,
zowel nationaal als internationaal. Leerlingen, die na hun opleiding gaan werken zijn
direct inzetbaar omdat ze beschikken over competenties die nauw aansluiten bij de
behoefte van de arbeidsmarkt. Leerlingen hebben geleerd om te leren en zijn uitgerust
met 21e eeuw vaardigheden:

Welke ingrediënten zijn
belangrijk om te komen tot een
inspirerende leeromgeving?
Innovatie in onderwijsmethodieken
Wij leven in een tijdperk waarin technologie een rol speelt in alles wat we doen: thuis, op school en op de arbeidsmarkt gebruiken we digitale apparaten zoals computers en
smartphones in bijna alle facetten van het leven.
Het creëren van onderwijsmogelijkheden voor alle
- ook de armste - kinderen in de wereld door middel van een robuuste, low-cost, low-power, internet verbonden laptop, die speciaal is ontworpen om duurzaam te zijn, met bijbehorende software en bedoeld om gezamenlijk en met plezier te leren.
Door middel van een eigen persoonlijke laptop voor ieder kind gebonden die zowel op
school als thuis gebruikt wordt, leren de kinderen delen, creëren, samenwerken en samen
ontdekken (connected learning).
Drop-outs naar een aanvaardbaar niveau
Minimaliseren van het aantal drop-outs door het vroegtijdig signaleren van oorzaken en
probleemsituaties, waar snel en adequaat op ingespeeld wordt. Het versterken van de
sociale infrastructuur en een intensieve begeleiding van de jongeren en hun leefomgeving ziet PIN als een belangrijk instrument in terugbrengen van het aantal dropouts. Ieder kind moet het onderwijs met een kwalificatie kunnen verlaten.
Verbeterd aanbod voor kansarme leerlingen
Kinderen uit arme gezinnen en van migranten (legaal en illegaal) hebben toegang tot onderwijs en niet geregistreerde leerlingen hebben recht op een diploma.
Instructietaal
Er moet een heldere keuze komen t.a.v. de instructietaal, waarbij we gebruik maken van
onze sterkte (en als marketingproduct voor ons land), te weten 4 talen binnen ons bereik.
Daarnaast moet de keuze gebaseerd zijn op ontwikkelingsmogelijkheden voor onze kinderen, nationaal en internationaal. Wij denken aan de keuzemogelijkheid voor scholen
tussen Nederlands, Papiamentu of Engels. Leerlingen worden bij aanvang van hun schoolcarrière opgevangen in hun eigen taal (Papiamentu, Engels of Nederlands) waarna snel
het tweetalig onderwijs wordt ingezet.
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Vrijheid van onderwijs
Ouders hebben de vrijheid te kiezen tussen openbare scholen of onderwijs dat is
gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie (bijzonder onderwijs).
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
Ouders worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan schoolactiviteiten en samen te
zoeken naar oplossingen die de ontwikkeling van hun kind thuis en op school positief kan
beïnvloeden.
Fysiek aantrekkelijke scholen
Het creëren van fysiek aantrekkelijke scholen. De schoolgebouwen moeten modern zijn,
goed onderhouden, goed uitgerust met moderne meubels en apparatuur, voorzien van
airco’s en mooi ingerichte terreinen. Scholen in wijken moeten beter inzetbaar zijn om aan
andere functies buiten schooluren onderdak te bieden.
Brede basis en keuze-uitstel
Brede basis in het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen. Een uitgebalanceerd
maar sober curriculum dat uitgaat van algemene ontwikkeling en vooral gericht is op
versterken en voorbereiden van leerlingen op hun toekomst als burger, leerling,
werknemer en/of student.
Breed schoolconcept
Het introduceren van brede scholen waar leerlingen na de kernactiviteiten worden opgevangen en de kans hebben om zich breed te ontwikkelen en verder te werken aan hun
talenten.
Vakscholen (ambachtscholen)
Het weder introduceren van goede ‘vakscholen’. We hebben goed opgeleid vaklieden
nodig. Belangrijk is om door middel van kwalitatieve vakscholen op Curaçao leerlingen
lokaal op te leiden, die direct aan de slag kunnen na hun opleiding.
Focussen op talent ontwikkeling
Vooral bij jonge kinderen moet veel aandacht zijn voor spelen in plaats van cognitieve
vaardigheden. Voor een harmonische en gebalanceerde ontwikkeling is het van belang
dat er niet te jong een beroep wordt gedaan op het intellect. Naast basisvakken is er
veel ruimte voor creatieve vakken en sport. De individuele mogelijkheden, talenten en
capaciteiten vormen het uitgangspunt voor het aanbod. Gekeken zal worden naar
internationale best practices in bijvoorbeeld Scandinavië.
Ondernemerschap
Ondernemerschap vanaf de basisschool introduceren in het curriculum zodat kinderen
deze vaardigheden al van jongs af leren. Jong geleerd is oud gedaan! Dit betekent niet dat
iedereen ondernemer moet worden. Wat het betekent is dat we hiermee mensen creëren
met een ondernemende en innovatieve geest.
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Toetsen
Het toetsen van leerlingen beperken tot een minimum. Leerlingen zich laten ontwikkelen
in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en eigen initiatief worden aangemoedigd.
Geen huiswerk
Leerlingen werken op school en doen al het voorbereidend werk op school, zoals ook het
werken aan projecten.
Waardering voor docenten
Het opwaarderen van het beroep van leerkrachten. Het beloningssysteem aanpassen,
zodat docenten die goed presteren ook worden beloond daarvoor. Anderzijds wordt van
docenten gevraagd dat ze zich permanent bijscholen en bijdragen aan de ontwikkeling
van het onderwijs en curriculum zodat meer maatwerk kan worden geboden aan
leerlingen. Personen werkzaam in het onderwijsveld wordt actief betrokken bij
voorbereidingen en uitvoering van beleidswijzigingen binnen het onderwijs.
Ondersteuning voor docenten
Docenten worden ondersteund en begeleid in hun eigen ontwikkeling. Leren leren
wordt ook voor docenten een vanzelfsprekendheid. Gerichte bij- en nascholing worden
georganiseerd evenals coaching.
Minder lessen, meer samenwerken
De lessen beperken tot de kern en vooral projectmatig werken stimuleren. Niet alleen
leerlingen worden creatiever, ook docenten worden creatiever en hebben tijd om te richten
op de competenties van leerlingen en het werken samen met collega’s aan lesmateriaal.
Onderwijsinspectie
De rol van de onderwijsinspectie mag prominenter worden ingevuld. Het inzetten van
duidelijke inspectiekaders in het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook
de ondersteuning en bijbehorende maatregelen. Scholen moeten de urgentie voelen om
te werken aan verbetering van de kwaliteit van hun onderwijsaanbod.
De universiteit als onderzoekscentrum
De universiteit moet zich ontwikkelen tot een kennis- en onderzoekscentrum met state
of the art kennis en waar structureel onderzoek wordt verricht dat gericht is op de
ontwikkeling van het eiland in brede zin.
Levenslang leren
Voor iedereen die zich verder wilt ontwikkelen, ongeacht het opleidingsniveau moet er
een breed en gevarieerd scala aan programma’s, cursussen en opleidingen komen die
bijvoorbeeld in de multifunctionele buurtcentra verzorgd worden.
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Raad voor advies onderwijs en arbeidsmarkt
Oprichten van een instantie (vroeger ROA) die gericht is op aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt.
CULTUUR EN KUNST
Cultuur en kunst verbindt ons en zijn belangrijke instrumenten in ons historisch besef
en de beleving van onze identiteit. Aandacht voor cultuur in het onderwijs en in de
maatschappij is belangrijk en kan een emancipatorisch effect hebben: wie zijn we, waar
komen we vandaan en waar willen we naartoe?;
Aandachtspunten:
• Cultuur is onderdeel van het schoolcurriculum;
• Er is beleid ter stimulering van lokale podiumkunsten, muziek, toneel, beeldende
kunst, kunstzinnige vorming, cultureel erfgoed en monumenten.
• Er is beleid t.a.v. het benutten van cultuur in economische betekenis, bijvoorbeeld
t.a.v. het toerisme.
SPORT
Slechts 25 % van de bevolking beoefent een sport (cfr. Rapport Unicef 2013). 25 tot 30
procent van de jongeren kampt met overgewicht. Ziekten gerelateerd aan overgewicht zijn diabetes, hoge bloeddruk en glaucoom, hetgeen leidt tot hoge kosten in de
gezondheidszorg;
• Voorkomen via multisectorale preventieprogramma’s, met als doel om o.a. een
gezonde levensstijl en een sportcultuur (ook op scholen) te stimuleren;
• MAAR…. Curaçao heeft bewezen op het gebied van sport ook topprestaties te kunnen
leveren (o.a. Little League, Churandy Martina);
• Bovendien zijn er onder de jeugd veel opkomende talenten.
Hoe kunnen we sport een impuls geven?
• Ontwikkelen van een integraal sportbeleid, waarin het professionaliseren van de
ondersteuning en begeleiding (o.m. coaches) centraal staat
• Samenwerkingsverbanden aangaan met internationale sportfederaties i.h.k. van
uitwisseling en kennis delen, waaronder sportorganisaties in Nederland
• Het investeren in sportfaciliteiten waarbij internationale standaarden als normen
gelden
• Het integreren van (sommige) sportactiviteiten in de brede school
• Het marketen van Curaçao als sportlocatie
• Het professioneel ondersteunen van talenten
• Flexibilisering van de eisen tot vakdocent lichamelijke opvoeding
• Oprichten van een Sport Academie
• Creëren en promoten van lokale She-Hero’s
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HOOP OP INNOVATIE EN GROEI
ECONOMIE EN GROEI
Waar we behoefte aan hebben!
Curaçao heeft behoefte aan groei, veel meer groei. Deze groei moet inclusief zijn, want
anders niet duurzaam. Daarmee bedoelen wij dat iedereen moet kunnen meegenieten
van de groei die we gezamelijk genereren, zonder voorbij te gaan aan onze individuele
verantwoordelijkheid als lid van deze samenleving. De overheid, de private sector en de
gezinnen hebben elkaar nodig, want samen kunnen we het verschil maken!
Ons streven is dat ieder van ons zichzelf maximaal kan ontwikkelen, waarbij de ondernemende spirit het vuur aanwakkert om zodoende – dag in dag uit – de ontwikkeling van
ons land te zien vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit betekent dat we
innovatie opzoeken en omarmen, risico’s nemen en dragen. Het houdt eveneens in dat
we experimenteren, elkaar opzoeken, kennis uitwisselen, en uiteindelijk lokaal nieuwe
business, cash flows en jobs creëren! Dat we het voorbeeld zijn waaraan anderen zich
optrekken, hoe klein het project of initiatief ook moge zijn.
De lange termijn doelstelling
Een gediversificeerde economie, herkenbaar aan haar capaciteit om innovaties en
innovatieve ideeën om te zetten in nieuwe business, cash flows en jobs. Een gezonde,
competitieve, uitdagende en productieve thuisbasis, in staat om te implementeren, lokale waarde te genereren en kwalitatieve export te realiseren. Een gemeenschap waar het
‘label Curaçao’ garant staat voor betrokkenheid, reputatie, welvaart en welzijn. Een
gemeenschap met volledige werkgelegenheid als ultieme doelstelling.
De korte termijn doelstelling
Het verhogen van de productiviteit en competitiviteit door in te zetten op nieuwe business
modellen op basis van innovaties en innovatieve ideeën, die elders reeds hun waarde
hebben bewezen (= design blauwe economie) , en door verdere ondersteuning te verlenen
aan de export van goederen en diensten (= genereren van deviezen). Het is daarbij belangrijk om een ‘ondernemersvriendelijk klimaat’ te creëren zodat investeringsinitiatieven
een nieuwe impuls krijgen en bestaande ondernemingen hun bedrijfsmodellen verder
kunnen optimaliseren.
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De volgende elementen hebben onze economische gedachtegang mede vorm gegeven:
• Duurzaamheid = de capaciteit om te beantwoorden aan de behoeften van iedereen met
wat er lokaal voorhanden is (= basisgedachte blauwe economie);
• Geen groei afgelopen twee decennia (dus niet méér geproduceerd): tijd voor nieuwe
business modellen = enige optie, met nieuwe cashflows en nieuwe jobs… vanuit de
lokale context;
• De kleine ondernemer is de backbone van onze samenleving: hoe kunnen we zijn
perspectieven beïnvloeden vanuit nieuwe businessmodellen?
• Er moet een buffer gecreëerd worden voor de aankomende ontwikkelingen op vlak van
robotica en artificiële intelligentie;
• Inclusieve lokale betrokkenheid zal het weefsel van onze samenleving versterken:
Meer specifiek gaat het over:
• Het stimuleren van lokale waarde genererende activiteiten
(geld circuleert lokaal – multiplier effect):
• Het bevorderen van de export van (goederen en) diensten (genereren buitenlandse
deviezen, belangrijk voor een gezonde positie van onze betalingsbalans)
Beide activiteiten zijn motoren van economische groei!

• Duurzame economische groei, gestimuleerd vanuit de kern van onze samenleving via
innovaties en innovatieve ideeën die elders reeds hun waarde hebben bewezen;
• Optimaliseren van de basisbehoeften, i.e., water, voedsel, huisvesting, gezondheid en
energie;
• Het algemene principe luidt: wat goed is voor de mens, is goedkoop; wat slecht is voor
de mens, is duur (←→ vandaag!)
• Toerisme = zeer belangrijke sector; minstens even belangrijk is de biodiversiteit van
de omgeving; projecten moeten gericht zijn op duurzaamheid en de harmonie met
de omgeving bewaren. Daarom geloven wij in kwalitatief en duurzaam toerisme, zoals
ecotoerisme en wellness toerisme.
• Innovaties en innoverend vermogen is eveneens de katalysator achter andere
speerpuntsectoren, zoals de financiële sector, de marine sector, de logistieke sector en
de sector van landbouw, veeteelt en visserij.
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• Het concept van de Blauwe Economie maakt het mogelijk om maatwerk te creëren:
Essentie:
• Via een cascade systeem van multiple cashflows kan er veel meer waarde ‘lokaal’
worden gecreëerd…;
• Het gaat niet om één probleem, maar om een veelheid aan problemen waaruit men
verbanden haalt…
…. komen tot een portfolio van mogelijkheden (de zgn. ‘Portfolio of Opportunities’),
volgens een proces van ‘scan-screen-implement’ met prioritering van korte, middellange en lange termijn initiatieven.
… vanuit de wetenschap dat er gebruik kan gemaakt worden van wat er lokaal
voorhanden is (= natuur: niets gaat verloren, álles heeft een ‘waarde’)
… met als grote plus dat het gaat om innovaties en innovatieve ideeën die reeds elders
worden toegepast.
… PLUS: het is een buffer voor het potentiële jobverlies t.g.v. de robotica/AI, en veel
meer dan dat!

JONG EN ONDERNEMEND
• Jongeren en young minded people uitdagen om de ondernemende pet op te zetten en
hen te tonen dat er vele mogelijkheden zijn;
• Basisgedachte = ‘kennis is delen’ via een open source platform… leidt tot veel meer
‘business’
Voorbeelden zijn:
• het kweken van paddenstoelen op koffieafval en afgeleide cashflows in de
goederen- en dienstensfeer;
• de mogelijkheden van spirulina met multipele voordelen op vlak van gezondheid;
• de pamper-industrie als nieuwe cash cow voor het kweken van fruitbomen
• nieuwe en simpele vistechnieken die de densiteit van vis in onze wateren kunnen
verveelvoudigen (naar analogie van walvissen en dolfijnen);
• de productie van zeewier waarmee er energie, biogas, zoetwater en vis
geproduceerd kan worden;
• de sustainable bank van de toekomst?
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ANDERE BELANGRIJKE SECTOREN
RAFFINADERIJ/PETROCHEMISCHE SECTOR
De onderhandelingen met GZE worden voortgezet, evenals de voorbereiding van een “fallback” positie. De raffinaderij moet schoon zijn en voldoen aan internationale normen.
Belangrijk is de ontwikkeling van onze “workforce”, zodat Curaçaoënaars voor werk in aanmerking komen. Voorts wordt ook het Bullenbaaigebied bij de industriële ontwikkelingen
betrokken, daartoe wordt met alle relevante overheids N.V.’s samengewerkt.
OVERHEIDS-NV’s
Overheids N.V.’s, zoals Aqualectra, die een natuurlijke monopolie hebben, zijn van grote
invloed op zowel het sociale leven als de economie. De prijs van drinkwater en elektriciteit
is bijzonder hoog. Mede daarom zijn relatief veel huishoudens afgesloten van drinkwater en elektra, hetgeen tot een ongezonde leefomgeving en verpaupering leidt. Voor
het bedrijfsleven werken de hoge tarieven voor elektra en brandstoffen remmend op de
al jaren reeds stagnerende economie. Hetzelfde kan gesteld worden voor de tarieven van
een internetaansluiting.
Het is derhalve zaak dat de overheid het beleid en de gang van zaken bij de betrokken overheids N.V.’s via de door haar benoemde commissarissen en haar toezichtinstanties adequaat controleert. De overheid is echter thans onvoldoende geëquipeerd om de
Overheids N.V.’s effectief te controleren op hun beleid en de mate waarin zij zich houden
aan de corporate governance regel. In dat laatste verband kan worden geconstateerd dat
bijvoorbeeld de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)
slechts enkele taken heeft, met name het adviseren over: a) de vaststelling of aanpassing van een reserverings- en/of dividendbeleid; b) het adviseren over een voornemen
(van de overheid) om aandelen dan wel certificaten van aandelen te verkrijgen, vervreemden of te bezwaren; c) het adviseren bij een benoeming of ontslag van bestuurders en
leden van de raad van commissarissen. Deze taken dienen te worden uitgebreid, zodat
de overheid middels de SBTNO daadwerkelijk in staat wordt gesteld het beleid van overheidsNV’s en hun bestuurlijke processen op goed ondernemerschap te controleren, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening aan de eindgebruikers te waarborgen. Voorts
dient de bedrijfsvoering van de verschillende overheidsN.V.’s aan de nodige doelstellingen
verbonden te worden, waarop het management jaarlijks moet worden afgerekend.
De tarieven van brandstoffen, elektra, drinkwater, alsmede van een drietal luchthavendiensten, worden naast de taken van Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) conform
de landsverordening BTP, door BTP onder meer op efficiëntie en betaalbaarheid voor
de eindgebruikers gecontroleerd, terwijl het BTP bij de elektriciteitsvoorziening een rol
speelt bij het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit laatste moet worden
verstevigd c.q. uitgebreid door het introduceren c.q. moderniseren van de wettelijke basis voor het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en het garanderen van de
leveringszekerheid in de energiesector.
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Voor wat betreft de telecommunicatie is het, gelet op de in grote mate concurrerende
omgeving waarin de betrokken overheids-NV (i.c. UTS) opereert, de snelheid van de
technologische ontwikkelingen en de noodzaak van voldoende investeringsfondsen voor
het behoud van de concurrentiepositie van het bedrijf, wellicht te overwegen om dit
bedrijf geheel of gedeeltelijk te privatiseren c.q. om een strategische alliantie aan te gaan
met een kapitaalkrachtige buitenlandse partner.
De burger moet een stem krijgen met de instelling van een onafhankelijk klachtenbureau.
Dit bureau zal als haar taak moeten krijgen de registratie van binnenkomende klachten,
het onderzoeken daarvan en ervoor te zorgen dat waar nodig deze verholpen wordt.
De versterking van de SBTNO, de introductie c.q. modernisering van de nieuwe wetgeving
voor het BTP en de instelling van het klachtenbureau worden gefinancierd met een
bijdrage van de betrokken c.q. onder toezicht staande overheidsbedrijven.
EILANDELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (EOP)
De hoofddoelstellingen van het EOP zijn:
1. Behoud van de vele waardevolle zaken (zowel economische, culturele als natuurlijke),
het voorkomen van onnodige conflicten van belangen en het beperken van de kosten
voor de overheid voor de aanleg van allerlei voorzieningen.
2. Het verder ontwikkelen van Willemstad tot een stedelijk gebied waarin mensen
prettig kunnen wonen en werken, en een natuurlijke omgeving waarin mensen kunnen
ontspannen en recreëren.
Het EOP verdient evaluatie en aanpassing (in werkingtreding in 1995). Nieuwe benaderingen voor ontwikkeling kunnen hierbij worden meegenomen.
Gebaseerd op de indeling in gebieden, is PIN voorstander om een groter percentage voor
stedelijk woongebied en toerisme mogelijk te maken. Mogelijk is om een gebiedsruil toe
te passen, waarbij de peninsula van Caracasbaai als natuurgebied wordt behouden. Er
dient een stakeholdersconferentie bijeen te worden geroepen, waarna nieuwe wetgeving
wordt ingevoerd die meer gebieden aanwijst voor bebouwing.
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HOSPITAL NOBO
Hospital Nobo wordt voortgezet. Dit mega proyekt betreft niet alleende bouw, maar het
functioneel houden van het huidge SEHOS, de transitie van het oude naar het nieuwe
ziekenhuis , waarbij aandacht moet worden besteed aan de om-, her- en bijscholing van
personeel. Niet alleen de hardware, maar bovenal de dienstverlening is van belang voor
een goede gezondheidszorg.
ONTWIKKELING HAVEN EN MEGAPIER - CDM/CPA
PIN zal de werking tussen CDM en Damen Shipyards voortzetten, zij garandeert de
continuïteit van CDM, zorgt voor behoud werkgelegenheid en een hogere economische
impact, maar trekt tegelijkertijd ook meer (buitenlandse) investeringen aan en brengt
mensen met een specifieke kennis en netwerk naar het eiland.
Ook de bouw van de tweede mega pier op Curaçao wordt voortgezet, hetgeen een totale
investering van US$ 43 miljoen (naf.72 miljoen) vergt, die Curaçao Ports Authority realiseert onder het ‘Rif Seaport Curaçao’ – Masterplan 2014-2016 en van belang is voor de
verdere groei van het cruisetoerisme naar Curaçao. Er wordt geen ‘port village’ ontwikkeld,
maar juist wordt bezoek van het Rifgebied, Otrabanda en Punda en daarmee de lokale
economie gestimuleerd. Het mangrovepark zal een bijzondere recreatie voorziening zijn
voor lokalen en toeristen, waarbij het behoud van zoveel mogelijk mangroven wordt gerealiseerd door een weg om het park heen.
STADSGEBIED PUNDA EN OTROBANDA
Voor Punda en Otrobanda zal worden gewerkt aan een Masterplan, waarin op basis van
public-private initiatieven het stadsleven nieuw leven zal worden ingeblazen. Hierbij wordt
verder gegaan dan infrastructurele verbeteringen en zal ook specifiek aandacht worden
geschonken aan het stadsgebied als woon- en als uitgaansgebied.
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Resumerend
• Het uiteindelijke doel is: vernieuwend ondernemerschap, meer productiviteit, meer
cash flows, meer jobs.
• Het uiteindelijke effect is: inclusieve reële groei met een versterkend effect op de
duurzaamheid en weerbaarheid van de samenleving.
• Het besef dat er heel veel waarde gecreëerd kan worden met wat er lokaal
voorhanden is;
• Het aanpakken en optimaliseren van de basisbehoeften volgens het principe:
wat goed is voor ons, is goedkoop; wat slechts is voor ons, is duur;
• Het opmaken van een beleidsplan met als streven: volledige werkgelegenheid
gedurende het komende decennium en daar voorbij; dit plan vormt een buffer t.a.v.
het te verwachten job verlies – en meer specifiek Curaçao– ten gevolge van de
technologische revolutie (o.a. robotica, artificiële intelligentie).
• Curaçao heeft met haar zee en zon twee belangrijke natuurlijke hulpbronnen;
• Ontwikkeling van landbouw en het vermarkten van afval op slimme en innovatieve
manieren – die elders reeds werken – zijn multiplicator genererende activiteiten.
• Het moderniseren en innoveren van bestaande economische activiteiten
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ARBEID
Te hoge werkloosheidsgraad en onaanvaardbare jeugdwerkloosheid (36.8% in 2016 2), In
de periode 2005 – 2015 is de arbeidsproductiviteit jaar na jaar gedaald3.
• We moeten evolueren naar een kwalitatieve ontwikkeling, en daarbij rekening houden
met een aantal principes, te weten:
• streven naar een kringloop van voedingsstoffen en energie waarbij alles gebruikt
wordt, i.p.v. het dumpen op stortplaatsen of gewoon verbranden; van belang is dat
de waarde kan worden aangetoond;
• duurzame natuurkundige processen voorzien in de eerste bron van energie: klimaatverandering is wel degelijk een feit, hetgeen inhoudt dat de toekomst toebehoort
aan renewables (= manufacturing driven: hoe meer je produceert, hoe goedkoper)
i.p.v. fossiele energie ( = resources driven: hoe meer je onttrekt, hoe duurder). Deutsche Bank verwacht dat binnen enkele jaren zonne-energie in 80% van de wereld
goedkoper zal zijn (en blijven!) dan fossiele energie. Kortom, een onomkeerbaar
proces!;
• beseffen dat verandering als constante de basis vormt van evolutie: er is nood aan
doeners, ‘implementors’ op het lokale niveau;
• water te zien als een bron van leven, als katalysator voor economische ontwikkeling,
i.p.v. als grondstof (commodity):
• ernaar streven om alle basisbehoeften te bevredigen voor iedereen (weg met de
uitsluiting!);
• werken aan het besef dat alles met elkaar verband houdt en evolueert in symbiose,
waardoor multiple cashflows kunnen gerealiseerd worden
• streven naar initiatieven die meervoudige voordelen met zich meebrengen voor verschillende partners, i.p.v. een project dat gelijk staat aan één cashflow, waarvan enkel de initiatiefnemer en de controlling partners profiteren;
• inzetten op een rendement dat gebaseerd is op aanwezige kansen (= economies of
scope), i.p.v. een rendement gebaseerd op schaalvoordelen (economies of scale). De
strijd om de allergoedkoopste te zijn hoeven we niet te voeren!

2. Zie bijlage 1
3. Zie bijlage 2
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Enkele concrete vragen:
• hoeveel waarde kunnen we genereren uit onze afvalberg?
• hoeveel geld kunnen we verdienen door water als economische katalysator in te
zetten?
• hoe kunnen we van onze zee een economische motor maken?
• welke initiatieven kunnen we ontwikkelen om gezondere voeding te produceren en
betaalbare huisvesting te realiseren, waarbij lokaal jobs worden gegenereerd en
het geld daardoor in de lokale economie blijft circuleren (i.p.v. de excessieve export
van inkomen)
• Er is bovenal behoefte aan implementeren! Hoe meer we er in slagen om te
implementeren, des te groter het effect op de werkgelegenheid.
• Met kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs, waarbij het concept zich leent om in te
spelen op de steeds veranderende omstandigheden (= het besef dat ‘verandering’
de enige constante is), vanuit de wetenschap dat alles met elkaar verbonden is
(= symbiose vanuit een multidisciplinaire invalshoek), wordt er een kader gecreëerd dat
nauw aansluit op de werkelijkheid. Het moet gaan om onderwijs dat de capaciteit heeft
om de ‘leiders en ondernemers van morgen’ te vormen.
PIN gelooft sterk in een gemeenschap die inclusieve ontwikkeling ziet als hefboom voor
een duurzame en productieve omgeving.
PIN is overtuigd van het belang van kennisoverdracht en
de capaciteiten van de jeugd als leiders van morgen.
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HOOP OP EEN INNOVERENDE EN FACILITERENDE OVERHEID
ROL VAN DE OVERHEID
• Een actieve en innovatieve partner maken die het proces van ondernemen stimuleert
en faciliteert;
• Een slimme en voortvarende overheid die doet wat ze zegt;
• Een overheid die aanstuurt op slimme op innovatie gestuurde groei;
• Een overheid die als ‘co-creator’ mede vorm geeft aan het proces van groei en ontwikkeling; die weet waar we nu zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat moeten realiseren.
• Een overheid die zich concentreert op research en slim gebruikt maakt van (inter)
nationale expertise om duurzame lokale groei en ontwikkeling te realiseren, zoals de
denktank ZERI4, gespecialiseerd in ‘policy design and innovation’
• Wat we nodig hebben is dat de winsten geherinvesteerd worden in onze economie;
• Aan de private sector wordt gevraagd: wat zouden jullie als business sector écht nodig
hebben om zo innovatief mogelijk te zijn?
• Belangrijk om de gewenste situatie (toekomst) te kunnen scheiden van de problemen
(in het bijzonder waar we van af willen);
• Belangrijk om de publieke sector te bevoorraden met een aantal ‘top minds’5.
• Er moet een geïntegreerd electronisch systeem van overheidsdiensten komen
(government to business, government to government and government to citizen),
waarbij de verscheidene overheidsdiensten op elkaar zijn aangesloten (= inclusief en
faciliterend) en er vanuit een horizontale benadering kan voorzien worden in een
optimale dienstverlening;
Deze strategie past binnen de filosofie van PIN, namelijk dat we
‘samen morgen maken’!

4. ZERI staat voor Zero Emissions and Research Initiatives; opgericht in 1994 in Japan; meer dan 3,000 vooraanstaande
wetenschappers en meer dan 850 ondernemers; in 2016 ge-ranked als 8ste beste denktank ter wereld op vlak van
policy design and innovation (vóór eender welke Duitse denktank)
5. ZERI staat voor Zero Emissions and Research Initiatives; opgericht in 1994 in Japan; meer dan 3,000 vooraanstaande
wetenschappers en meer dan 850 ondernemers; in 2016 ge-ranked als 8ste beste denktank ter wereld op vlak van
policy design and innovation (vóór eender welke Duitse denktank)
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CONSTITUTIE
• Een democratie dient om verschillende redenen stabiel te zijn. PIN zal in dit verband
de mogelijkheden onderzoeken om de constitutionele wetgeving en het kiesstelsel aan
te passen, opdat ‘zetelroof’ geweerd wordt, zonder de parlementaire controle op de
Regering onnodig tekort wordt gedaan. Vast moet komen te staan dat alleen kanidaten
die een aantal stemmen gelijk aan de (lijst)kiesdeler hebben behaald zich van de lijst
waarop zij voorkwamen kunnen scheiden.
• De instelling van een constitutioneel hof ziet PIN als een logisch gevolg van de noodzaak
tot eenduidige interpretatie van de wetgeving, als gevolg waarvan de schijnbaar
oneindige discussies van het recente verleden in de toekomst kunnen kunnen worden
vermeden;
KONINKRIJKSRELATIES EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN
• Curacao maakt onderdeel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Als autonoom land
dienen wij ernaar te streven om sterk genoegd te zijn om onze eigen aangelegenheden
aan te pakken en problemen op te lossen. Samenwerken binnen het Koninkrijk zal
voornamelijk moeten leiden tot de ontwikkeling van de mens, zoals wij in dit manifest
beogen.
• Samenwerking met andere landen binnen de regio, met de VS en andere Europese
landen zal ook versterkt worden, omwille van ondermeer de economische groei en het
stimuleren van goed nabuurschap.
FINANCIËN
• Stijgende overheidsschuld (van ongeveer 33% van het BBP in 2012 naar 45% van het
BBP in 2016) zorgt voor beperktere beleidsruimte.
• Een aanvaardbare schuldquote voor Curaçao is vastgesteld op 40% van het BBP,
rekening houdend met de huidige rentestand en huidige trendmatige economische
groei. Momenteel zit Curaçao op 45%.
• Een verantwoordelijke overheid, die middelen en verplichtingen binnen een realistisch
kader weet te plaatsen en uit te voeren.
• (inclusieve) groei is absoluut noodzakelijk om ruimte te creëren voor het voeren van
beleid en het doen van investeringen in belangrijke gebieden zoals onderwijs en
infrastructuur.
• Voor het investeringsklimaat is er is nood aan een stabiele omgeving, met een
overheid die orde en verantwoordelijkheid opneemt, een efficiëntieslag doorvoert,
innovatie omarmt en haar voornemens in de praktijk weet om te zetten.
• Het is tijd voor innovaties en innovatieve ideeën die nieuwe business, cash flows en
jobs creëren.
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Wat we nodig hebben is groei, inclusieve groei, en daarvoor is implementatie
onontbeerlijk!
SOCIALE ZEKERHEID
• Uitblijven van economische groei voert de druk op de sociale zekerheid verder op;
• Business as usual, zonder enige groei = dood spoor! Daarom, nieuw model met
duurzame lokale groeiperspectieven, gebaseerd op innovaties die elders reeds werken
is aan de orde.
• Collectieve lastendruk sociale zekerheid reeds zeer hoog (min 34% - max 38.5%7); de
betaalbaarheid van de ziektekostenverzekering en de AOV-pensioenen staat onder
druk;
• In 2013 werd de Basisverzekering Ziektekosten (BZV) ingevoerd, en werd de AOV-leeftijd
verhoogd van 60 naar 65 jaar
• AOV en de pensioenuitdaging: er is een verschil tussen wat we ‘wensen’ en wat er
‘mogelijk’ is. Uiteraard wensen we voor iedereen een redelijk pensioen, maar dan wel
binnen de kaders van wat verantwoord is voor de gehele gemeenschap. Dit staat los
van de vraag of de huidige AOV-uitkering leefbaar is of niet. Daarom moeten we eerlijk
zijn, open kaart spelen, en onder meer de volgende vragen onderzoeken:
a. Is het huidige AOV-stelsel financieel houdbaar of niet? De Sociale Verzekeringsbank
		 en het Ministerie van Financiën hebben hierover een verschillende zienswijze:
		 volgens de SVB is er een probleem bij ongewijzigd beleid; volgens Financiën zullen
		 de tekorten afnemen en is de verwachting dat het saldo van het schommelfonds
		 vanaf 2019 weer zal toenemen8. Dit brengt ons uiteraard bij de vraag op basis waar
		 van deze instellingen hun berekeningen hebben doorgevoerd.
b. Wat begrijpen we onder een duurzaam pensioenstelsel?
c. Hoe groot moet de uitkering van de AOV ten minste zijn?
d. Wordt er rekening gehouden met het feit dat 862 Naf 9 vandaag, over twintig of dertig
		 jaar minder koopkracht inhoudt?
e. Hoe komt de toekomstige pensioenformule er uit te zien?
In het kader van verantwoord bestuur en teneinde onze gemeenschap te beschermen tegen ongewenste financiële
gevolgen, ondersteunt PIN het initiatief om een diepgaande analyse van de pensioenproblematiek uit te voeren.

9. maximale uitkering op maandbasis op basis van 50 residentiële jaren (leeftijd van 15 tot 65 jaar).
8. http://www.cft.cw/jdownloads/All%20downloads/Rapportages/Curaao/20160919_-_halfjaarrapportage_januari_-_
juni_2016_cft_curaao_en_sint_maarten.pdf
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• Basis Ziektekostenverzekering (BZV). Volgens het Cft is de BZV kostendekkend geworden.
Dit doet echter niets af van de vraag of wij op Curaçao hetzelfde voorzieningenniveau
moet wensen als in Nederland. Willen we slim en innovatief zijn, dan zullen we ons veel
meer moeten toeleggen op preventie, in plaats van ziekenzorg. Kortom, nu investeren
we te veel in ziekenzorg (CURE) en te weinig in gezondheidszorg (CARE). Het aanpakken
van o.m. de basisbehoeften vanuit het concept van de blauwe economie zal een positieve impact hebben op onze gezondheid en kan het bewustzijn t.a.v. een gezondere
levensstijl- en omgeving in belangrijke mate beïnvloeden. We kunnen met zijn gezonder
worden, zowel fysiek als mentaal. Initiatieven zoals het creëren van ‘Welness-zones’
kunnen deze gezondheidsgedachte verder promoveren.
Dat we met zijn allen gezonder kunnen worden staat buiten kijf,
zowel fysiek als mentaal!

START: ORDE EN HOOP (SLOT)
Curaçao staat voor een belangrijke keuze. Als we diep in ons hart kijken, dan willen
met zijn allen dat er harmonie is, dat er werk is voor iedereen, dat we samen kunnen
en willen werken, kennis met elkaar delen en ondernemerschap stimuleren, vanuit de
grondhouding dat we ‘samen morgen maken’. Wat we uiteindelijk willen ervaren is geluk,
het elkaar gunnen van succes en de trots om onderdeel te zijn van deze gemeenschap.
Het bereiken van zo’n leefomgeving vereist een nieuwe ‘state of mind’. Geduld, verantwoordelijkheidszin en oog voor realisme zullen daarbij heel belangrijk zijn.
PIN beseft dat Curaçao behoefte heeft aan een innovatieve en prestatiegerichte overheid,
waar ‘er bij horen’ de nieuwe norm moet worden. Een verantwoordelijke overheid die het
goede voorbeeld geeft en bereid is om te leren en te innoveren. Een overheid die orde en
duidelijkheid schept. Een overheid die respect afdwingt.
PIN zet volop in op innovatie en richt zich daarbij bovenal op jongeren en ondernemende
individuen die jong van geest zijn. PIN zal in de komende jaren – ongeacht of de partij
binnen of buiten het parlement of de regering actief is – de in dit Manifest verwoorde
innovatie-agenda nauwlettend propageren en monitoren. PIN ziet zich hierin gesterkt door
het feit dat er veel meer groei mogelijk is die we lokaal, met zijn allen, kunnen realiseren.
We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen op een slimme en effectieve
manier gebruik maken van innovaties en innovatieve ideeën die elders reeds werken.
Om die groei mede te kunnen realiseren is een kwalitatief onderwijssysteem op maat van
de 21ste eeuw, met gelijke kansen voor iedereen, een conditio sine qua non. PIN heeft
hierover een zeer duidelijk beeld, waarbij initiatief, creativiteit, het zien van mogelijkheden
en het leggen van verbanden een tweede natuur wordt.
10.

Halfjaarrapportage Cft januari-juni 2016

27

Wij weten dat het anders moet. Wij weten hoe het anders kan. Wij weten wat er mogelijk
is. Curaçao heeft een toekomst en dat doen we samen, want ‘samen maken we morgen’.
Orde, hoop, innovatie en inclusie: dat is waar onze toekomst om roept;
dat is wat PIN u kan bieden!

BIJLAGEN
Bijlage 1
• De mens centraal stellen doen we door elk onderwerp van algemeen belang de mens
die het aanbelangt te betrekken door de volgende stappen te doorlopen:
• Luisteren naar de wensen?
• Daarna behoeften van betrokkenen, waar liggen de pijnpunten?
• Welke oplossingen heeft de groep zelf voor ogen.
• Nagaan of deze punten voor een grotere groep gelden.
• Nagaan of de oplossingen die aangedragen worden het algemeen belang dienen.
• Evalueren van de oplossingen en ze in een breder perspectief plaatsen. Eventueel aanvullen met andere oplossingen.
• Onderzoeken of de oplossingen realistisch, financieel haalbaar en uitvoerbaar zijn.
• Als de oplossingen realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn uitwerken hoe, waar, wanneer en met welke middelen.
• Terugkoppelen naar de doelgroep ook indien er geen oplossing is. In dit geval alternatieven bespreken.
• Aanpassen naar aanleiding van de terugkoppeling.
• Uitvoeren
• Evalueren met de doelgroep
• Indien nodig bijstellen enzovoorts.
Bijlage 2
2014
2015
Unemployment rate (%)
12.6
11.7
YOUTH unemployment rate (%)
33.2
29.7
Labour force of Curaçao, September – October 2014, 2015 and 2016, Total
Bijlage 3: sociale zekerheid
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2016
13.3
36.8

Bijlage 4: arbeidsproductiviteit

Lista di Kandidatonan di Partido Inovashon
Nashonal pa Elekshon pa Staten 28 Aprel 2017

1

Mr. Susanne (SUZY) Francisca Coromoto Camelia-Römer (58), nasé na Kòrsou
a gradua komo hurista na Groningen, Hulanda i den su karera profeshonal
tabata entre otro kolaborador sientífiko, abogado, miembro di komisariado
di varios empresa lokal i internashonal i miembro di Korte Konstitushonal
di Sint Maarten. Suzy tabata Minister Presidènt, Minister di Hustisia, Minister di Asuntunan Ekonómiko, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon
Urbano, miembro di Staten di Antia Hulandes i miembro di Konseho Insular di
Terirorio Insular di Kòrsou.

Rennox Francis Calmes (35), nasé na Kòrsou ta polis na Kuerpo Polisial
Kòrsou pa mas ku 10 aña i a okupa varios funshon den e Kuerpo. Rennox
a finalisá MTS Bouwkunde, HBO Algemeen Managent i a sigi diferente
entrenamentu riba tereno di maneho i spesialisashon polisial. Rennox ta
Komisario di Distrito di Scouting Antiano i tabata miembro di Parlamento
Hubenil. Rennox ta Presidente di “Kòrsou su Hubentut Buskando Direkshon”.

2

Maharo E.F. Isenia, Bsc (37), nasé na Kòrsou a studia Technische Bedrijfskunde
na UNA i tin amplio eksperiensha komo spesialista den komunikashon i
media. Maharo tabata konsehero di Maneho i Komunikashon di
Minister, Presidente i National Executive Vice President di JCI Dutch Caribbean i
aktualmente ta Vice President for the Americas di Junior Chamber
International.

3
Allison (ABIGAIL) R.A. Paula, MBA (48), nasé na Kòrsou a optené su Master
den Maneho Empresarial i Bachiyer na Merka. Abigail ta Account Executive na
un banko lokal i tabata miembro di Staten di Antia Hulandes. Abigail a okupá
diferente puesto den Junior Chamber International (JCI) i ta miembro di JCI
Willemstad for di 1994.

4

29

Sidayen A.A. van Tijs-Senora, Bsc (30), nasé na Kòrsou a finalisá su
estudio di Social Work i ta siguiendo su Master den Onderwijskundel.
Sidayen a traha komo Trahadó Soshal, Guiado di Aktividat i aktualmenta ta “Peer
Educator”. Sidayen ta fundadó di Fundashon Konstruyendo un Mihó Kòrsou
i ta hopi aktivo den guia di nos hobennan. E ta un eks miembro di Parlamento
Hubenil.

5
Norman (NOOI) Girigorie (50), nasé na Kòrsou a finalisá su Praktijkdiploma Boekhouden i a okupá varios funshon komo kolaborador di mandatarionan na Kòrsou.
Nooi tabata miembro di Konseho Insular di Kòrsou i anteriormente sindikalista. Nooi aktualmente tin mas ku 35 aña dirigente deportivo den area di futbòl.

6
Drs. Kenneth R.E. Martis (47), nasé na Aruba a graduá riba Bedrijsinformatica i
Politikologia. Kenneth aktualmente ta Gerente General di un kompania di
servisionan di empleo i tin eksperiensha amplio den sektor di publikashon i buki.
miembro di Hunta di Supervishon di BTP i Presidente di Komishon Büs Chikí.

7
Drs. Jeanine M. Cozijns-Isenia (54), nasé na Kòrsou a graduá riba Maneho
Empresarial, WO “Onderwijskunde” i HBO Omgangskunde & Gezondheidskunde.
Jeanine ta propietario di su mes empresa di konseho i a okupá diferente funshon,
entre otro dosente i mènedjer di programa na Universidat di Antia. Jeanine tabata
miembro di Provinciale Staten na Utrecht, Hulanda.

8
Mr. Melania (MILA) Obispo-Noor (29), nasé na Kòrsou a optené su Master den
Derecho di Antia Hulandes i tambe un Bachelor den Teologia. Mila ta empleá
na Fundashon Yabi di Libertat i dosente na CDC, mientras huntu ku su kasá e ta
pastoriá na un iglesia Kristian pa mas ku 3 aña.

9
Kenneth (KENNY) F. Pieter (50), nasé na Kòrsou i a okupá diferente funshon den
aparato públiko, entre otro komo kolaborador di varios diputado i minister di Antia
Hulandes i Kòrsou. Kenny ta dirigente deportivo ku hopi eksperiensha riba tereno
di arbitro di wega.

10
Christopher (CHRIS) M. Maduro (27), nasé na Kòrsou ta siguiendo entrenamentu
pa e funshon di Asistente di Investigashon Polisial. Chris a finalisá su estudio di
Juridisch Assistent i tabata propietario di su mes empresa di kobransa. Chris a
forma parti di Hoben Goberná, Komishon Hobennan Konsiente i a hasi diferente
trabou boluntario pa hoben i famia.

11

30

Jean Carlo L.F. Reinita (40), nasé na Kòrsou ta miembro di Kuerpo Polisial kaminda
ela okupá diferente funshon. Jean Carlo a gradua komo ingeniero den Technische
Bedrijfskunde i a traha na diferente kompania den diferente posishon, entre otro
lider di proyekto i maneho di kontrato.

12
Ruigiño (GINO) Sophia (28), nasé na Kòrsou ta un tékniko ku a krusa MTS i diferente kurso spesialisá riba tereno eléktriko. Gino ta empleá aktualmente komo
Specialized Technician i a okupá diferente funshon komo tékniko i Data Monteur.
Gino ta aktualmente aktivo komo emprendedor i invershonista.

13
Giorgio (GIO) E.G. Broos, Bsc (32), nasé na Kòrsou a finalisá su Bachiyer riba Maneho Empresarial ku speshalisashon riba Internet Based Information Systems. Gio ta
doño di su mes empresa GEGB Productions, Presidente di Curaçao Bowling Association i tabata miembro di direktiva di Organisashon Deportivo nos Kòrsou.

14
Stanley (DJUNI of TORO) Gibbs (52), nasé na Kòrsou a optené diferente kualifikashon, entre otro riba tereno di merkadeo, relashon públiko i piloto di avion
komersial. Djuni tin eksperiensha amplio di maneho di restorant i tabata na kuna
di lantamentu di varios restorant i kafetaria na Kòrsou. Aktualmente Djuni ta operá
e trük di pan mas popular na Kòrsou.

15
Drs. Aimée Francisco-Kleinmoedig, (48), nasé na Amsterdam a graduá den Politikologia i a sigi diferente kurso di maneho i Relashonnan Eksterior. Aimée a traha
na Ofisina di Relashonnan Eksterior, na Embahada di Reino na Trinidad i Tobago
i tabata Konsul na Houston i Florida. Aimée tabata Direktor di Curacao Tourism
Corporation North America i a fungi komo sekretario di varios minister den Antia
i na Kórsou.

16
Axel Pikero (30), nasé na Kòrsou ta dosente eskolar, músiko, kompositor, areglista
i a studia na Codarts Conservatorium. Aktualmente Axel ta finalisando su Bachiyer
den Maneho Empresarial na ICUC i ta propietario i dirigente di e agrupashonnan
musikal Dreams Band i AxL & Friends

17

31
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