


'Part of building a new nation means building a spirit of tolerance, love and respect 

amongst the people of this country.'   

Nelson Mandela

'It's the action, not the fruit of the action, that's important. You have to do the right 

thing. It may not be in your power, may not be in your time, that there'll be any 

fruit. But that doesn't mean you stop doing the right thing. You may never know 

what results come from your action. But if you do nothing, there will be no result.' 

                                                                      

Mahatma Gandhi



VOORWOORD  
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Ik luidde het begin van de politieke campagne in 2017 in met een uitdaging: 
Laten we het onmogelijke, mogelijk maken! En laten we echt durven dromen. over onze toekomst en 
onze plek in de wereld. Elke keer als ik dat doe, dan zie ik een glashelder beeld voor me, van ons 
eiland, waar het in het dagelijkse leven genieten is. Ik zie een Dushi Kòrsou dat niet alleen voor 
toeristen een begrip is, maar ook de realiteit voor iedereen op ons eiland, of je nou jong of oud bent, 
het voorrecht hebt hier te zijn geboren, of hier naar toe bent gekomen om van ons leefklimaat te 
genieten. Als iemand je vraagt  how 's life? is het antwoord steevast: 'life gets better by the day!' 
We geloven in veranderen en ontwikkelen, niet omdat we daartoe gedwongen worden in deze snel 
veranderende wereld, maar omdat we alle kansen willen benutten die er zijn. We gunnen onszelf, 
maar ook de toekomstige generaties yu di Kòrsou's, een betere kwaliteit van leven dan we nu hebben. 

Alles wat wij de komende 4 jaar gaan doen, is met dit einddoel in gedachten. De mens staat centraal 
bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeën, beleid en projecten voor ons land. Innovatie en 
ambitie zijn de sleutels om ideeën te realiseren, gericht op een duurzame ontwikkeling die optimaal 
gebruik maakt van onze krachten en respect toont voor onze natuurlijke bronnen. Het is onze taak 
om onderwijs, educatie en vorming te versterken, zodat kinderen en volwassenen alle kansen krijgen 
mee te gaan met de ontwikkelingen van de 21e eeuw. Een leefbare samenleving is bij uitstek een 
inclusieve samenleving, waar sociale ongelijkheid en uitsluiting zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
Een inclusieve samenleving laat niemand achter, maar stimuleert iedereen om zijn of haar maximale 
potentieel te realiseren en ook bij te dragen aan het realiseren van de collectieve potentie van 
Curaçao. Daarom zijn het zorgdragen voor werkgelegenheid en armoedebestrijding voor deze 
regering de belangrijkste prioriteiten.  

Door samen te werken op alle aspecten van dit regeerprogramma, zullen wij laten zien dat wij het 
geschonken vertrouwen waard zijn. Met meer samenwerking kunnen we onze samenleving ver- 
sterken, het vertrouwen in onszelf en de gemeenschap bevorderen en er trots op zijn dat diversiteit 
een onderdeel is van onze nationale identiteit. De tijd is daar, om samen te dromen, samen te denken
en samen te doen. Dat kan alleen als wij actief invulling geven aan onze rol als burger, leiderschap 
tonen en er voor kiezen om met elkaar in dialoog te blijven op basis van wederzijds respect en 
vertrouwen. Een glansrijke toekomst creëren is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  
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INTRODUCTIE  

Op 10 mei 2017 tekenden de partijen PAR, MAN en PIN het 
Regeerakkoord: 'Realisando e máksimo potensial di Korsou”.   
Hiermee  benadrukten de partijen dat Curaçao een krachtig land is vol 
mogelijkheden, die in deze regeerperiode optimaal benut zullen worden 
ten behoeve van het welzijn van de bevolking. 

In dit regeerprogramma, dat als titel heeft meegekregen 'Ontplooien van 
Curaçao’s potentieel', wordt een concrete uitwerking gegeven van de 
prioriteiten die het kabinet zich stelt om de bestaande sociale 
verdeeldheid en de stagnerende economie het hoofd te bieden. 
Op dit moment vormt armoede het grootste probleem op Curacao. 
Teveel burgers zijn niet of nauwelijks in staat om zelf te voorzien in hun 
basisbehoeften, zoals voeding, huisvesting en veiligheid. Teveel burgers 
leven onder of net op de armoedegrens.  De middenklasse is aan het 
verkleinen. Bestrijding van armoede in wijken, tegelijk met het opstarten 
van grote projecten om werkgelegenheid en inkomen te creëren, zijn dan 
ook de belangrijkste prioriteiten voor dit kabinet.  
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Uitvoering van projecten die reeds zijn voorbereid, zoals bouw van nieuwe hotels, airportcity, 
ontwikkelingen in Punda en Otrabanda, woningbouw en de investeringen in de olieraffinaderij, 
worden gecontinueerd. Maar ook zal er met een open blik gekeken worden naar nieuwe sectoren, 
modellen en kansen. Het Nationale Ontwikkelingsplan van Curaçao (NDP) is cruciaal bij de 
verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. De ontwikkeling van Curaçao wordt 
daarbij niet alleen op zich gezien, maar ook bekeken vanuit de globale context van de Sustainable 
Development Goals, zoals vastgesteld door de VN voor 2030.  Om continuiteit te waarborgen wordt  
hierop voortgebouwd, net als op het  Actieprogramma Jeugdontwikkeling. 

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de overheid te onderstrepen en ook zichtbaar te 
maken, is gebruik gemaakt van het op mondiaal niveau gehanteerd principe van resultaatgericht 
management in het kader van de genoemde wereldagenda. Zo is een concreet werkdocument 
opgesteld voor het complete overheidsapparaat. Er is afgestemd met het financiële kader om te 
toetsen of uitvoering daadwerkelijk mogelijk is en om een sfeer te creëren van transparantie, 
integriteit en goed bestuur. Er zijn momenten en instrumenten ingebouwd om te monitoren of de 
geplande activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd worden en te meten of de beoogde resultaten 
daadwerkelijk behaald worden. Het regeerprogramma is de uitgangspositie van deze regering en is 
richtinggevend om  een inclusieve samenleving met een goed ontwikkelde bevolking te creëren, 
waar actief burgerschap en duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. 



CURAÇAO: DE  'FACTS' 
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160.337 
AANTAL  I NWONERS  

Net als overal ter wereld is ook op Curaçao 
ontgroening en vergrijzing te merken, oftewel 
het aantal mensen onder de 24 neemt af en het 
aantal mensen boven de 65 neemt toe.  De 
prognose, indien de trend van de laatste 
decennia zich voortzet, is dat het aantal inwo- 
ners in 2030 ongeveer 180.000 zal zijn en dat 
het aantal ouderen (65+) dan is gegroeid tot 
ruim 22% van de totale bevolking. Het aantal 
jongeren ( 0 - 24 jaar) is dan naar verwachting 
gedaald tot 27%. 

Ongeveer 3/4 van de Curaçaose bevolking is op 
Curaçao geboren. Van het 1/4 deel dat niet op 
Curaçao is geboren is de helft (50%) in Latijns- 
Amerika of het Caribisch gebied (exclusief de 
voormalige Nederlandse Antillen) geboren. Het 
aantal mensen dat in Nederland is geboren is 
ongeveer 25% van het totale aantal mensen dat 
niet op Curaçao is geboren.   

58.010 
AANTAL  HU ISHOUDENS  

Bron: CBS - www.cbs.cw 

ALGEMEEN DEMOGRAFISCH 

De Curaçaose bevolking is de afgelopen jaren 
licht gegroeid. 

ARMOEDE EN SOCIALE
ONGELIJKHEID 

Het grootste probleem wat centraal staat in het
regeerakkoord en waar deze regering graag
verandering in wil brengen, is het probleem van
armoede en sociale ongelijkheid.   

Om beleid te kunnen maken en uitvoeren is het belangrijk uit te gaan van de feitelijke situatie. 
Vandaar dat in dit regeerprogramma eerst enkele feiten op een rijtje worden gezet over de situatie 
op Curaçao op dit moment. Dit dient als bepaling van de uitgangspositie van deze regering, maar 
ook om later de bereikte veranderingen te kunnen staven met feiten. Gedurende de looptijd van het 
regeerprogramma zullen, als onderdeel van de beleidscyclus, nul- en resultaatmetingen uitgevoerd 
worden om de behaalde resultaten te toetsen aan de strategische doelstellingen. 



Veel gezinnen leven in armoede en er is sprake 
van grote verschillen tussen de 'haves and have 
nots'.  Het gevolg is dat veel gezinnen niet mee 
kunnen doen en door gebrek aan middelen en 
mogelijkheden feitelijk buiten de samenleving 
komen te staan. Dat armoede een relatief begrip 
is blijkt uit het feit dat Curaçao qua gemiddeld
inkomen per hoofd van de bevolking behoort tot 
de midden-inkomensgroep van landen in de 
wereld. Maar een redelijk hoog nationaal 
inkomen betekent niet automatisch dat iedereen 
over voldoende middelen beschikt om een 
gezond en welvarend leven te leiden. Net als in 
de meeste landen is het beschikbare inkomen
ook op Curaçao niet evenredig verdeeld over de 
samenleving. 

Als naar inkomensongelijkheid in regionaal 
perspectief wordt gekeken scoort Curaçao laag. 
Desalnietemin laten alle cijfers zien dat op
Curaçao weliswaar de verhouding tussen de 
inkomensgroepen (Gini coëfficient) min of meer 
gelijk blijft, maar feitelijk de inkomensongelijk- 
heid toeneemt: het aantal mensen in de lagere 
inkomensgroep groeit evenals het aantal mensen 
in de hogere inkomensgroep.
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Bron: Vierbergen, F. (2014). Inkomensverdeling en armoede in Curaçao.Analyse Census 2011. In Modus Statistisch Magazine, jaargang 
12 / nr ½ / 2014
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51.402  =  25,1% 

AANTAL  HU ISHOUDENS    ONDER
ARMOEDEGRENS  

Hoogste     52,4% 

Laagste        5,1% 

GROOT  VERSCH I L  TUSSEN  ZONES  

Bron: CBS - www.cbs.cw 

Het relatieve armoedecijfer, oftewel het aantal 
huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, 
laat zien dat er wel degelijk veel armoede is op 
Curaçao. Ongeveer 1 op de 4 huishoudens 
moet rondkomen van een inkomen onder de 
armoedegrens. De verschillen tussen de zones 
onderling zijn erg groot. In sommige zones leeft 
meer dan de helft van alle huishoudens onder 
de armoedegrens, in andere zones is dat 
percentage ruim onder de 10%. Ook blijkt er 
een correlatie te zijn op wijkniveau tussen 
aantal huishoudens onder de armoedegrens, 
werkloosheidspercentage en opleidingsniveau. 
Dat pleit voor een wijkgerichte aanpak voor 
armoedebestrijding. 

ARMOEDEGRENS  20 17                                              

1  VOLWASSENE  +  2  K INDEREN  

ANG 1.966 PER MAAND 
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ECONOMISCHE
ONTWIKKELING 

De economische ontwikkeling van een land kan
door middel van een aantal belangrijke
economische indicatoren worden gemeten, met
name het reële Bruto Binnenlands Product (BBP),
de inflatie en het saldo van de lopende rekening
van de betalingsbalans. Andere macro-
economische variabelen om de economie te
meten zijn de werkloosheidsgraad en de
beroepsbevolking, het bruto nationale inkomen
per hoofd van de bevolking, de Human
Development Index (HDI) en de koopkrachtpariteit. 

Voor Curaçao worden nog niet voor alle
indicatoren data verzameld. Aan de HDi wordt
momenteel gewerkt door het CBS en zullen in de
loop van deze regeringsperiode de eerste
uitkomsten (nulmeting) worden gepresenteerd. 

De Curaçaose economie laat de afgelopen jaren
vooral stagnatie zien. 

Het werkloosheidspercentage is hoog en laat ook
een stijgende lijn zien. Een vergelijking tussen
inkomens- en werkloosheidscijfers laat zien dat
er een correlatie is tussen beide, mensen zonder
werk hebben inderdaad minder inkomen te
besteden. Ook de jeugdwerkloosheid is erg hoog. 

2015       5.642 

2016       5.642 

2017       5.676 

NOMINAAL  BBP  

I N  MIL JOEN  ANG  

2016        -1 % 

2017        -1,5 % 

2018         0,3 % 

         

        

REËLE  GROE I  BBP   

I N  %  

2015        0,8% 

2016        0,2% 

CONSUMENTEN  

PR I JS INDEX  (CP I )  2016        -0,0 % 

2017           1,5 % 

2018           1,3% 

I NFLAT IE  

Bron: CBS - www.cbs.cw 

WERKLOOSHE IDSPERCENTAGE  

Bron: CBS - www.cbs.cw 
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SOCIALE COHESIE 

Sociale cohesie verwijst naar hoe het gesteld is
met de burgers in een land voor wat betreft het
gevoel van saamhorigheid, onderlinge betrok-
kenheid en verantwoordelijkheid voor de
gemeenschap. Om hier een beeld van te krijgen
heeft CBS in 2015 een onderzoek uitgevoerd
onder ruim 2.500 respondenten.  Opvallend is
dat de mate van vertrouwen van de Curaçaose
bevolking in anderen en in instanties laag is. De
kerk is het instituut waar mensen het meeste
vertrouwen in hebben, de overheid wordt het
minst vertrouwd. 

Vertrouwen is kwetsbaar en wordt gemakkelijk
beschadigd door bijvoorbeeld corruptie. Ruim
3/4 van de respondenten ervaart dat corruptie 

KERK                         42,9% 

POLITIE                     26,5% 

ONDERWIJS             21,2% 

BEDRIJFSLEVEN     15,6% 

OVERHEID                11,6% 

PARLEMENT               4,1% 

REGERING                  3,8% 

VERTROUWEN  I N  I NSTANT IES  

heel veel invloed heeft op de normen en 
waarden in de maatschappij. Ook bij de politiek 
ervaren mensen veel invloed van corruptie. 
Opvallend is dat mensen uit buurten met een 
lage score op sociaaleconomische status (SES) 
significant meer invloed van corruptie op hun 
persoonlijke en gezinsleven ervaren, vergeleken 
met mensen uit buurten met een hoge SES 
score. 

Positief is wel dat mensen open zijn voor 
andere mensen binnen de samenleving en erg 
trots zijn op Curaçao en de buurt waarin ze 
wonen. 

  

Bron: CBS - www.cbs.cw 

In de door CBS uitgevoerde 
conjunctuurenquête blijkt het vertrouwen, dat 
het bedrijfsleven in de economie heeft, licht 
verbeterd, maar het is nog steeds laag. De 
meeste bedrijven verwachten ook geen 
verbetering voor 2017. 

JEUGDWERKLOOSHE ID  

0%

10%

20%

30%

40%

2011 2013 2014 2015 2016

24,7%

37,2%

33,2%

29,7%

38,8% 
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Net als het bedrijfsleven zijn ook individuele 
burgers niet heel positief gestemd over de 
toekomst.  Er is wel een significant verschil 
tussen lokale bevolking en mensen die niet op 
Curaçao zijn geboren.  De niet op Curaçao 
geboren bevolking kijkt positiever naar de 
toekomst dan de mensen die op Curaçao zijn 
geboren.  

ONDERWIJS 

Een van de grootste uitdagingen op het gebied 
van onderwijs is het grote aantal schooldrop- 
outs. De schooldropoutcijfers van het CBS 
laten een neergaande lijn zien, maar het 
percentage is nog steeds hoog te noemen. 
   
Duidelijk is ook dat er onder de 
schooldropouts meer jongens dan meisjes zijn. 
Het vaststellen van een eenduidige defintie 
voor alle betrokken stakeholders is een 
belangrijke randvoorwaarde om deze 
uitdaging aan te gaan.  

Naast het veelvuldig vroegtijdig verlaten van 
het onderwijs zonder diploma speelt op 
Curaçao het probleem dat relatief weinig 
mensen hoogopgeleid zijn.  

1992          45,3%          5.335 

2001          45,2%      0 2.592 

2011           32,3%          2.201 

SCHOOLDROPOUTS  %  EN  AANTALLEN  

1992           49,7%         40,7% 

2001           47,7%         42,4% 

2011            37,2%         26,8% 

SCHOOLDROPOUTS  NAAR  SEKSE  

Bron: Factsheet Schooldropouts Desaroyo di Hubtntut 

1992              23.1  

2001             38,3 

2011              38,8 

HOOGOPGELE ID  /  1 00  LAAGOPGELE ID  

2013/14       17.967     7.837        3.105  

2014/15       18.032     7.824       3.020 

2015/16       17.901      7.526       3.020 

2016/17       17.936      7.104       2.927 

AANTAL  STUDENTEN    NAAR
ONDERWIJSN IVEAU  

                                           FO                  VSBO         HAVO /VWO  

Bron: CBS - www.cbs.cw 

Bron: CBS - www.cbs.cw 

Er worden verschillende definities gehanteerd en cijfers 
worden verschillend geïnterpreteerd doordat er geen 
centraal registratiesysteem is. 

Dat blijkt uit het aantal jongeren dat na het 
verlaten van het funderend onderwijs 
doorstroomt naar HAVO / VWO maar ook uit 
het aantal hoogopgeleiden ten opzichte van het 
aantal laagopgeleiden in de Curaçaose 
gemeenschap.    

1

1
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Bron: Nationale Gezondheidsenquete 2013, VIC 

GEZONDHEID  

Veel mensen op Curaçao houden er een relatief
ongezonde leefstijl op na, gezond eten is geen
gemeengoed, overgewicht komt vaak voor en
aan leefstijl gebonden ziektes zoals hart- en
vaatziekten en diabetes komen relatief vaak
voor. 

ACTIEVE CULTUURPARTICIPATIE     25,6%  

PASSIEVE CULTUURPARTICIPATIE   75,3% 

ONDERSTEUNENDE  

CULTUURPARTICIPATIE                       16,1% 

ACTIEVE SPORTPARTICIPATIE          36,2% 

PASSIEVE SPORTPARTICIPATIE        38,4% 

ONDERSTEUNENDE  

SPORTPARTICIPATIE                              9,7% 

PART IC IPAT IEGRAAD  SPORT  EN  CULTUUR  
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Bron: CBS Census 2011 

PARTICIPATIE  

In 2016 heeft CBS een participatieonderzoek
onder de Curaçaose bevolking gedaan, waarbij
gekeken is in welke mate mensen participeren op
sport- en cultureel gebied. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen actieve (zelf
meedoen), participatieve participatie (gaan
kijken) en ondersteunende participatie. 

Bron: CBS Participatieonderzoek 2016 

AMBTELIJK APPARAAT 

Per maart 2017 werken er in totaal 3.323
ambtenaren (exclusief onderwijzend, marine,
kustwacht gezagdragers) bij de Curaçaose
overheid. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar en
gemiddeld hebben de ambtenaren 16
dienstjaren. Er werken nauwelijks jongeren bij de
overheid, het aantal ambtenaren dat jonger is
dan 30 jaar is minder dan 200. 

2015       3.326 

2016       3.304 

VERLOOP  AMBTENAREN  

                     

 E IND        

Bron: Ministerie van Financien - Nota van Financien 2018 



INCLUSIEVE SAMENLEVING 
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Een inclusieve samenleving is een samenleving 
waar geen sprake is van armoede en sociale 
uitsluiting, alle mensen zich betrokken voelen 
en alle mensen toegang hebben tot sociale 
grondrechten. Alle mensen kunnen zich 
ontwikkelen, ze kunnen daadwerkelijk 
meedoen, ongeacht een eventuele beperking, 
of vanuit andere persoonlijke aspecten zoals 
sekse, leeftijd of seksuele geaardheid. Er is dus 
aandacht voor diversiteit en verschillende 
behoeftes.

Door de regering worden vier strategische 
doelstellingen nagestreefd. Deze strategische 
doelstellingen geven de richting weer waar deze 
regering Curaçao graag wil zien in de toekomst. 

De keuze voor deze vier doelstellingen is 
gemaakt vanuit observatie van de feitelijke 
situatie in de samenleving en afspraken in het 
regeerakkoord. De realiteit is dat er veel 
mensen in een armoedesituatie leven, de 
verschillen onderling groot zijn, niet iedereen 
gelijke kansen krijgt, het vertrouwen in de 
overheid en de toekomst niet zo groot is, 
economische ontwikkeling stagneert en er aan 
zowel de kwaliteit van het onderwijs als toegang 
tot werk en inkomen het nodige te verbeteren 
valt. 

ACTIEF BURGERSCHAP 

Actief burgerschap verwijst naar het sociaal 
gedrag en de zelfredzaamheid van burgers 
maar ook de manier waarop de overheid met 
beleid en dienstverlening de bevolking daartoe 
uitnodigt en daarin ondersteunt. In actief 
burgerschap zit ook maatschappelijke betrok- 

kenheid verweven. Daarbij staat actief 
burgerschap voor het daadwerkelijk betrekken 
van mensen in de lokale gemeenschap bij 
democratische beslissingen op alle niveaus. Met 
maatschappelijke betrokkenheid wordt vooral 
gedoeld op het vermogen en de wil om een rol 
van betekenis te vervullen in de samenleving, 
het verschil te maken, en daarvoor te kunnen 
beschikken over een combinatie van kennis, 
vaardigheden, normen, waarden en motivatie. 

GOED ONTWIKKELDE 

BEVOLKING 

Een goed ontwikkelde bevolking betekent dat 
alle mensen de mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen door kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen volgen dat rekening houdt met actuele 
ontwikkelingen, aansluit op de behoeftes van 
de arbeidsmarkt, en belevingswereld van en 
individuele verschillen tussen kinderen en 
jongeren. Er is aandacht voor lifelong learning, 
er wordt niet alleen gekeken naar de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar 
ook rekening gehouden met opleidings- en 
educatie mogelijkheden voor volwassenen met 
het oog op werk en de ontwikkeling van andere 
vaardigheden. 

DUURZAME ONTWIKKELING 

Duurzame ontwikkeling voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie, zonder de 
mogelijkheden tot behoeftevoorziening van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen. 
Duurzame ontwikkeling versmelt economische 
groei met sociale vooruitgang en ecologisch 
evenwicht. Concreet betekent dit dat 
economische groei niet ten koste 
mag gaan van mens of milieu.

STRATEGISCHE  DOELSTELLINGEN 



CENTRALE  THEMA'S  

In het regeerakkoord worden 5 thema's ge- 
noemd die speciale aandacht krijgen in deze 
regeerperiode. In het regeerprogramma 
worden dezelfde thema's aangehouden als de 
gebieden waarop activiteiten ontplooid zullen 
worden om de beoogde visie en resultaten te 
behalen: 1) onderwijs , educatie en vorming, 
2) economie en werkgelegenheid, 3) 
gezondheid en milieu, 4) gezin, gemeenschap 
en velligheid en 5) goed bestuur. 
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ONDERWIJS, EDUCATIE EN
VORMING 

De behoefte om te investeren in de ontwikke-
ling van alle Curaçaose inwoners, jong en oud,
is groot, onder andere om de cyclus van
armoede en ongelijkheid te doorbreken.
Daarvoor is het dringend noodzakelijk dat
instellingen, organisaties en leiders in onze
samenleving beter gaan samenwerken, gericht
op het beter voorbereiden van de nieuwe
generatie, het bieden van passende onder-  

steuning aan de huidige generatie en adequate 
verzorging voor de ouderen. Elke burger heeft 
het recht en moet de zekerheid hebben zich te 
kunnen ontwikkelen conform zijn capaciteiten
om zo meer kansen op een beter leven te 
kunnen creëren. Het is aan de overheid de 
bevolking hierin te stimuleren en hen op een 
duurzame manier te ondersteunen. Een kwali- 
tatief goed onderwijs en educatiesysteem heeft 
aandacht voor 21st century skills en houdt
rekening met de verschillen in capaciteit en 
behoeftes van iedereen. Alleen dan kan ervoor 
gezorgd worden dat jonge mensen hun poten- 
ties beter ontwikkelen en gebruiken, dat ze 
minder vaak voortijdig zonder diploma het 
onderwijs verlaten en professioneel en ethisch 
gedrag ontwikkelen. 

ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID 

Elk mens heeft het recht een leven te leiden 
waarin voorzien kan worden in basisbehoeftes  
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GEZONDHEID EN MILIEU

De bevolking moet toegang hebben tot een
integraal en effectief systeem van gezondheids-
zorg op een adequaat niveau. Er zal vooral geïn-
vesteerd worden in het verbeteren van de effec-
tiviteit van de gezondheidszorg. Dat betekent in
de praktijk dat de wachtlijsten voor specialisten
drastisch worden teruggedrongen evenals de
kosten voor medicijnen. Daarvoor wordt de
inspectie op de dienstverlening in de zorg
versterkt evenals de controle op de kwaliteit
van voedingsmiddelen. Er gaat  veel aandacht
uit naar preventie van ziektes en verslaving en
het stimuleren van een gezonde leefstijl vanuit
holistisch perspectief.  

Voor wat betreft milieu wordt een visie ont-
wikkeld om een ecologisch duurzame samen-
leving na te streven waarbinnen de gemeen-
schap zoveel mogelijk zijn eigen eten produ-
ceert en bewust is van de waarde en beperkin-
gen van natuurlijke hulpbronnen.  

zoals voeding, huisvesting, veiligheid, sociale 
acceptatie, erkenning en zelfontplooing. 
Daarvoor is duurzame economische ontwikke- 
ling nodig. Om de veranderingen te bereiken 
die Curaçao nodig heeft is het cruciaal dat de 
overheid, het bedrijfsleven en het vakbonds- 
wezen als complementaire partners met elkaar 
in dialoog zijn en samenwerken.  Ook is het 
nodig om arbeidsomstandigheden te ver- 
beteren, werknemers voldoende te 
beschermen en speciale aandacht te besteden 
aan bepaalde doelgroepen die minder 
makkelijk aan werk komen. Te denken valt 
daarbij aan jongeren, ouderen, mensen met 
een lichamelijke of (licht) verstandelijke 
beperking maar ook mensen die school niet 
hebben afgemaakt of met justitie in aanraking 
zijn gekomen. 

Ook is er aandacht voor het bevorderen van 
duurzame energiesystemen, wat direct van 
invloed is op de inrichting van de grootste 
industrie op Curaçao, de olieraffinaderij. Er 
wordt gewerkt aan het open houden van de 
raffinaderij op een voor milieu en gezondheid 
verantwoorde wijze. 
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GEZIN, GEMEENSCHAP EN
VEILIGHEID 

De buurt wordt gezien als het voornaamste
instrument voor duurzame ontwikkeling van de
gemeenschap. De aandacht is daarbij vooral
gericht op het reduceren van sociale
ongelijkheid met speciale focus op gezinnen die
in een sociaaleconomisch moeilijke situatie
leven. Gebruikmakend van succesvolle
ervaringen elders in de wereld wordt een
integrale aanpak ontwikkeld om mensen weer
actief onderdeel van de samenleving uit te laten
maken en het gevoel te geven dat ze erbij
horen. Deze aanpak vergroot de sociale
rechtvaardigheid en komt niet alleen de 
situatie van gezinnen ten goede maar draagt
ook in belangrijke mate bij aan het verbeteren
van orde en veiligheid in de wijken, evenals het
bevorderen van de sociale cohesie en eenheid
binnen de gemeenschap. 

Ook betaalbare huisvestingsmogelijkheden en
verbetering van het openbaar vervoer maken
onderdeel van deze aanpak uit.  

GOED BESTUUR 

Het is noodzakelijk het vertrouwen van de
bevolking in de politiek en de ambtelijke
overheidsorganisatie weer te herstellen, onder
andere door een sfeer te creëren van
transparantie, integriteit en goed bestuur.  
Naast het opleiden van het ambtelijk apparaat
wordt ingezet op optimalisering door middel
van innovatie, onder andere door gebruik te
maken van moderne technologieën.
Controlelichamen worden versterkt, corruptie
wordt bestreden en gelijkheid van politieke,
sociale en economische grondrechten wordt
gegarandeerd zonder onderscheid te maken op
grond van ras, godsdienst, geslacht en etniciteit.

De overheidsfinanciën worden gezond
gemaakt. Kosten zullen bespaard worden en
daar waar mogelijk worden meer inkomsten
gegenereerd. Met een evenwichtige begroting
kan tot een rechtvaardige verdeling van
goederen en inkomsten gekomen worden. Ook
het realiseren van stabiele samenwerkings-
relaties met partners binnen en buiten het
koninkrijk draagt hier aan bij.  
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INCLUSIEVE 

SAMENLEVING 

ACTIEF 

BURGERSCHAP 

DUURZAME 

ONTWIKKELING 

Inclusieve samenleving 
Actief burgerschap 
Goed ontwikkelde 

bevolking 
Duurzame 

ontwikkeling 

INTEGRALE  EN INTERMINISTERIËLE  

PROGRAMMA'S  EN PROJECTEN 

Overname en moderni-
sering olieraffinaderij 

  Uitvoeren toerisme  
  Masterplan 

Ontwikkeling zeehaven 
en uitbreiding 
luchthavensverbindingen 

National Develop- 
ment Plan (NDP) 

Actieprogramma 
Jeugdontwikkeling 

Optimalisering 
overheid 

Urgentie-
programma 

Brede wellness 
aanpak 

Bouw Hospital Nobo en
transitie SEHOS naar HNO     

New Urban Agenda 
   

                                                  
Aanpak 
verkeersveiligheid  



MEERWAARDE  VAN 

SAMENWERKING 
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Om de complexe uitdagingen waar ons land mee wordt 
geconfronteerd het hoofd te bieden en een nieuwe koers in te 
slaan, is een van de belangrijkste randvoorwaarden: 
daadwerkelijke samenwerking, zowel binnen de overheid als
samenwerking tussen overheid, private en publieke partners, 
NGO's en individuen. Samenwerking is noodzakelijk om bepaalde 
resultaten te bereiken. 
Aan het begin van de regeerperiode zal een kwaliteitsslag 
gemaakt moeten worden om mensen en middelen te bundelen, 
en gezamenlijke implementatie te realiseren. Bij de uitwerking van 
dit regeerprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen 
twee vormen van samenwerking:  interministerieel en integraal 
werken. Bij interministerieel werken is één ministerie 
verantwoordelijk voor het resultaat, maar bereikt dan resultaten 
in overleg en samenwerking met relevante ministeries. Bij 
integraal werken bepalen ministeries gezamenlijk een visie en het 
beoogde eindresultaat. Alle interventies gezamenlijk van de 
betrokken ministeries binnen hun desbetreffende terrein zijn 
nodig voor en dragen bij aan het resultaat.  Belangrijke 
samenwerkingsprojecten en programma's zijn:  

De totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis wordt getrokken 
door het ministerie van GMN, in nauwe samenwerking met het 
ministerie van Financiën. Dit megaproject houdt niet alleen de 
bouw van een nieuw ziekenhuis in, maar ook het functioneel 
houden van het huidige SEHOS en de transitie van het oude 
naar het nieuwe ziekenhuis. Ook omscholing van personeel 
maakt daar onderdeel van uit. Bij de verdere beleidsvorming en 
implementatie zullen de aanbevelingen uit de diverse 
evaluatierapporten van het Hospital Nobo (HNO) meegenomen 
worden. 
                                           v 
           

In 2019 verloopt het huidige contract van de Curaçaose 
overheid met PDvSA voor het runnen van de olieraffinaderij. 

HOSPITAL NOBO 

CONTINUERING ISLA/OLIERAFFINADERIJ 



De aansturing en begeleiding van dit project ligt 
bij het ministerie van AZ, die dat gezien de grote 
economische component in samenwerking met 
het ministerie EO doet. Voor wat betreft de 
milieutechnische aspecten en vergunning- 
verleningen is het ministerie van GMN betrokken. 
Er is een Multi Disciplinair Team ingesteld voor de 
begeleiding van het traject (MDTP). SOAW 
ondersteunt met workforce planning, OWCS met 
vakopleidingen en VVRP draagt bij in 
infrastructurele sfeer, ruimtelijke planning en het 
organiseren van mogelijke tijdelijke huisvesting. 
Er wordt door GMN samengewerkt met de 
Gemeente Amsterdam in het kader van 
milieumaatregelen en de uitstoot van de 
raffinaderij, Aqualectra en CRU te verbetering. Zo 
wordt beoogd al voor afronding van het 
moderniseringsproces mogelijke verbeteringen 
aan te brengen. 

In november 2016 is er een Heads of Agreement 
met het Chinese bedrijf Guangdong Zhenrong 
Energy (GZE) getekend om de lease van de 
raffinaderij over te nemen en het LNG (natuurljik 
gas) project te implementeren. Kabinet 
Rhuggenaath overweegt een haalbaarheidsstudie 
te doen voor de bouw van een nieuwe 
raffinaderij op een andere lokatie. 

De komende periode gaat de regering de dialoog 
aan met de Venezuelaanse regering (eigenaar 
PDvSA) en GZE om een mogelijke partnerschap 
aan te gaan in het kader van de operatie van de 
raffinaderij. 
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verregaand stadium zijn. 
Ook is het de bedoeling de luchtverbindingen 
uit te breiden met het oog op de groei van het 
toerisme. Ten aanzien van de zeehaven staan 
verschillende verbetertrajecten centraal 
waaronder het Waaigat gebied. Er ligt een 
ontwerp voor marinepieren bij ROP, voor een 
bouwvergunning, en de gemalen in het Waaigat 
moeten gerepareerd worden. Om het toerisme 
in het Waaigat te ontwikkelen is een Yachting 
Task Force opgericht. 

In 2015 is door het Ministerie van EO in 
samenwerking met de University of Florida het 
Toerisme Masterplan Curaçao: Building on the 
power of the Past opgesteld. De komende 
jaren is dit plan de basis voor beleids- 
ontwikkeling en uitvoering in de toeristische 
sector, onder leiding van MEO. Toerisme wordt 
gezien als de belangrijkste peiler van de lokale 
economie, zowel in de zin van het genereren 
van inkomen als werkgelegenheid.   

Bij de ontwikkeling van onze havens zijn de 
Ministeries EO, VVRP en GMN betrokken. Voor wat 
betreft de luchthaven richt MEO zich op het in 
stand houden van een lokale luchtvaart- 
maatschappij, in samenwerking met strategische 
partner Avianca, waarmee de onderhandeling al in 

ONTWIKKELING HAVENS 

(WATER / LUCHT) 

TOERISME MASTERPLAN 
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In het regeerakkoord is overeengekomen om 
de door SOAB uitgevoerde evaluatie van de 
overheidsstructuur op niveau van de 
ministeries (businessplan) weer op te pakken. 
Oorspronkelijk is dit traject gestart om 
structurele bezuinigingen door te voeren, 
gelet op de financiële situatie waarin het Land 
Curaçao zich in 2012 bevond. Gedurende de 
uitvoering van het traject heeft een 
verschuiving plaatsgevonden en is de nadruk 
meer op optimaliseren dan op bezuinigingen 
komen te liggen. In bijlage 1 is een overzicht 
terug te vinden van de specifieke 
verbeterpunten, ten aanzien van 
samenwerking, per ministerie.    

Om de nodige veranderingen te bewerk- 
stelligen wordt speciale aandacht geschonken 
aan een integraal adequaat gezondheids- 
systeem, waarbij de nadruk komt te liggen op 
aspecten van preventie van ziekte en 
verslaving. Daarvoor wordt integraal beleid 
ontwikkeld in samenwerking tussen de 
ministeries GMN, SOAW, OWCS, EO en VVRP. 
Het totale concept Wellness (o.a. Wellness 
Tourism, Workplace Wellness en School 
Wellness) speelt daarin een rol. Onderdeel van 
het beleid is de invoering van bedrijfs- 
programma's om gezond leven onder 
werknemers te bevorderen, medische kosten 
te drukken en productiviteit te verhogen. 
Wellness wordt gezien als een breed concept, 
wat rekening houdt met gezondheid en welzijn
op verschillende domeinen. 

OPTIMALISEREN OVERHEID INTEGRAAL GEZONDHEIDS- 

EN WELZIJNSBELEID 
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verbeteren. Het urgentieprogramma maakt 
gebruik van ervaring elders en facts om een 
duurzame oplossing te zoeken en ook te volgen en 
meten of deze oplossingen daadwerkelijk 
vooruitgang brengen. Het urgentieprogramma 
wordt uitgevoerd in 4 wijken en duurt 1 jaar. Na 
afronding worden de ervaring geëvalueerd en 
worden de successen duurzaam voortgezet en 
uitgebreid naar andere wijken.                                    
                

                                                              

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is een 
integraal en ministerie overstijgend kader voor 
jeugdontwikkeling (Desaroyo di Hubentut). Er is
bewust gekozen voor een positieve insteek 
waarbinnen aandacht is voor alle kinderen en 
jongeren tussen de 0 - 24 jaar op het eiland. Er is 
aandacht voor  behoeftes en mogelijkheden van 
verschillende doelgroepen.  Het programma kent 3 
peilers: verbreden kennis door onderzoek te doen 
en data te delen, onder andere in de vorm van een 
jeugdmonitor, een kennisbank en een sociale 
kaart. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan 
het stimuleren en faciliteren van samenwerking en 
afstemming tussen verschillende stakeholders 
binnen en buiten de overheid en vooral de 
doelgroep zelf. Daarvoor is onder andere de 
Konseho di Hubentut in het leven geroepen. Ook 
is er specifieke aandacht voor capaciteits- 
ontwikkeling.               
Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is onder 
andere gebaseerd op de Rechten van het Kind. 
Om in de nabije toekomst beter te kunnen 
rapporteren aan de Verenigde Naties over de 
Rechten van het Kind is door de regering een 
commissie in het leven geroepen om de actuele 
situatie ten aanzien van de Rechten van het Kind 
te inventariseren. Ook zullen er in het kader van 
een jeugdmonitor evaluatieinstrumenten ingezet 
worden om op structurele basis data ten aanzien 
van de Rechten van het Kind te verzamelen. 

Het NDP is in maart 2016 door de Raad van 
Ministers geratificeerd na een intensief 
participatief proces met verschillende 
stakeholders in de gemeenschap. Het NDP is 
zo een plan geworden dat voortbouwt op 
verschillende bestaande masterplannen en 
initiatieven en de input van een grote groep 
burgers. In het NDP wordt een lange termijn 
koers uitgestippeld op basis van 5 pilaren: 
beter onderwijs, economische groei, milieu- 
verantwoordelijkheid, nationale identiteit en 
goed bestuur. Door het Nationale ontwik- 
kelingsplan te koppelen aan de internatio-nale 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), wordt het 
plan in een breder kader geplaatst. Het NDP is 
gericht op het katalyseren van initiatieven op 
korte termijn, die Curaçao op weg naar het 
verwezenlijken van de langer termijn visie kan 
helpen. Deze lange termijn visie zal door BPD 
uitgewerkt worden in een 
Masterplanning.                                                        
In de periode 2017 - 2021 zal het Kabinet 
Rhuggenaath in nauwe samenwerking met 
lokale, regionale en internationale kantoren 
van United Nations Development Programme 
(UNDP) verder werken aan de implementatie 
van het NDP. Er zal vooral gebruik worden 
gemaakt van de best practices en 
methodologieën die door UNDP regionaal en 
wereldwijd worden toepast met betrekking tot 
de implementatie van nationale plannen en de 
coördinatie en implementatie van SDG's. 

Het urgentieprogramma is een initiatief van 
deze regering, om kort na de start van het 
nieuwe kabinet met een praktische aanpak te 
komen om het dringende armoedeprobleem 
op het eiland aan te pakken en de woon-, leef- 
en werksituatie van mensen in wijken, waar
meer dan gemiddeld armoede voorkomt, te 

NATIONAL DEVELOPMENT 

PLAN (NDP) 

URGENTIEPROGRAMMA 

ACTIEPROGRAMMA 

JEUGDONTWIKKELING 
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Er zullen maatregelen getroffen worden 
conform internationale acties in het het kader 
van Decade of Action for Road Safety, 
gebruikmaktend van de 3 "E's": Engineering, 
Education en Enforcement met veel nadruk op 
het creëren van meer bewustwording over 
verkeersveiligheid bij burgers.                

Het traject van de nieuwe stedelijke agenda is in 
oktober 2016 begonnen met de deelname van 
het Ministerie VVRP aan de conferentie Habitat 
III in Quito, Ecuador. Een conferentie van de 
Verenigde Naties waar huisvesting, 
nederzettingen en duurzame verstedelijking 
centraal stonden en die om de 20 jaar wordt 
gehouden. Tijdens deze conferentie werd 
unaniem de resolutie, Nieuwe Stedelijke Agenda 
genaamd, aangenomen. Ook 
Curaçao heeft deze nieuwe wereldagenda 
geaccordeerd. De Nieuwe Stedelijke Agenda 
geeft de wereldvisie voor het komen tot 
duurzame steden weer. Het is gebaseerd op de 
Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (Agenda 
2030) en betreft SDG 11: veilige, inclusieve en 
duurzame steden en nederzettingen. De nieuwe 
stedelijke agenda streeft naar een wereldwijde 
verandering in de denkwijze over de inrichting 
en het beheer van wijken en steden. De 5 
uitgangspunten hierbij zijn: 1) participatieve 
bestuursstructuren, 2) sociale inclusie, 3) 
ruimtelijke ontwikkeling in balans, 4) stedelijke 
welvaart met voldoende werkgelegenheid en 5) 
duurzame omgang met de natuur.  Gezien de 
brede thema's is ook op dit vlak een 
interministeriële aanpak voor de hand liggend, 
die inmiddels is opgestart door VVRP met het 
organiseren van diverse werksessies en 
presentaties. 

De Ministeries VVRP, Justitie, GMN, BPD en 
OWCS hebben gezamenlijk het initiatief 
opgepakt om het actieplan van de World Health 
Organisation (WHO) op het gebied van 
verkeersveiligheid in acht te nemen. De aanpak 
is in 2016 bij Landsbesluit vastgelegd en richt 
zich op het voorkomen van verkeersongevallen 
en streeft er naar om Curaçao in 2030 in de top 
10 landen met het meest veilige 
verkeerssysteem ter wereld te laten behoren. 

'NEW URBAN AGENDA' 

AANPAK VERKEERSVEILIGHEID 



AGENDA 2030  
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In het regeerprogramma wordt rekening ge- 
houden met belangrijke internationale doelen, 
zoals de Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling van de Verenigde Naties. 
Curaçao is een van de 194 landen die zich 
hebben verbonden aan deze doelen, ook wel 
de Sustainable Development Goals, (SDG's) 
genoemd. Het idee achter de SDG's is te 
werken aan een betere wereld, op verschil- 
lende niveaus. De SDG's kunnen toegepast 
worden binnen wijken, (ei)landen, maar gelden 
dus voor de hele wereld. De SDG's richten zich 
op het aanpakken van verschillende 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
ongelijkheid, maar ook op het tegengaan van 
klimaatveranderingen en verantwoord 
omgaan met de natuur. Veel doelen kunnen 
aan elkaar gelinkt worden en vragen daarom 
ook om samenwerking en afstemming tussen 
betrokkenen, vanuit de overheid, organisaties, 
maar ook met burgers. 

Binnen dit regeerprogramma wordt ook een 
link gelegd met de internationale agenda 
2030 en de SDG's, vooral in het kader van 
meten. In het National Development Plan,
dat door verschillende ministeries wordt 
uitgevoerd, en in het urgentieprogramma 
zijn een aantal SDG's geselecteerd. 
Ministerie BPD bereidt de Masterplanning 
voor de lange termijn voor en houdt daarbij 
rekening met alle doelen. Ook het Ministerie 
VVRP houdt rekening met de doelen in het 
kader van de New Urban Agenda. Binnen 
het Ministerie OWCS wordt rekening 
gehouden met de afspraken die UNESCO 
internationaal maakt op het gebied van 
onderwijs en cultuur en vanuit het 
Ministerie AZ wordt via de Directie 
Buitenlandse Betrekkingen contact onder- 
houden met de VN en andere landen over 
internationale en regionale ontwikkelingen 
op dit gebied. 



WERKWIJZE
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Werken op de manier zoals we tot nu toe gedaan hebben heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. 
Daarom is de regering Rhuggenaath voornemens om een nieuwe manier van werken te omarmen, 
gebaseerd op een combinatie van 3 werkvormen: 

Niet alleen het regeerprogramma maar ook andere beleidsplannen worden ingezet op deze manieren 
van werken. 
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brengt  de uitvoering van 

beleid dichter bij de burger, 

er is daadwerkelijk contact 

tussen de overheid en 

burgers en burgers zijn direct 

betrokken bij het bepalen en 

uitvoeren van beleid. 

WIJKGERICHT WERKEN 

betekent krachten bundelen

om maatschappelijke uit-

dagingen die een gecoördi-

neerde inzet van meerdere

ministeries vereisen ge-

zamenlijk aan te pakken en

effectiever om gaan met

schaarse middelen.  

INTEGRAAL WERKEN 

 is uitgaan van feiten. Door data 

te verzamelen en  meetinstru- 

menten te gebruiken, om te 

onderzoeken of de resultaten 

ook daadwerkelijk behaald zijn, 

kunnen conclusies getrokken 

worden over wat werkt en waar 

prioriteiten liggen. 

RESULTAATGERICHT & 

EVIDENCE BASED WERKEN

1. WIJKGERICHT WERKEN 

2. INTEGRAAL WERKEN 

3. RESULTAATGERICHT & EVIDENCE BASED WERKEN



DE  9  MINISTERIES  
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS , WETENSCHAP , CULTUUR EN SPORT 

MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING , ARBEID EN WELZIJN 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

MINISTERIE VAN VERKEER , VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING 

MINISTERIE VAN GEZONDHEID , MILIEU EN NATUUR 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

MINISTERIE VAN BESTUURLIJKE PLANNING EN DIENSTVERLENING 

MINISTERIE VAN FINANCIËN 

DE  9  MINISTERIES  
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Voor de vertaling naar concrete activiteiten 
waarmee de strategische doelstellingen 
behaald kunnen worden is gebruik gemaakt 
van de Result Based Management Methode 
(RBM). RMB is een strategie waarbij actoren 
direct of indirect betrokken zijn bij het 
vaststellen van resultaten en er gezamenlijk 
voor zorgen dat alle  processen, producten 
en diensten bijdragen aan het behalen van 
de beoogde doelen en resultaten. Er wordt 
een onderscheid gemaakt in verschillende 
resultaatniveau's: impact, outcome en 
output. Een RBM manier van werken kan 
alleen succesvol zijn als er behalve het 
gezamenlijk vaststellen van resultaten ook 
een systeem wordt opgezet om te 
monitoren en evalueren of de resultaten 
daadwerkelijk worden bereikt. 

RESULT BASED MANAGEMENT Dit regeerprogramma is tot stand gekomen 
door input vanuit alle ministeries, die ieder 
voor zich, op basis van het regeerakkoord 
en gebruikmakend van RBM, het overheids- 
beleid voor de komende periode hebben 
vastgesteld en in overzichtelijke matrixen 
hebben weergegeven. Vervolgens zijn alle 
matrixen aan elkaar verbonden op basis van 
de strategische doelstellingen en themas 
van het regeerprogramma. 

De matrixen van de ministeries geven weer 
welke kernactiviteiten de ministeries gaan 
uitvoeren en wat daarmee bereikt wordt, 
uiteindelijk leidend tot 15 impacts. Alle 
impacts gezamenlijk dragen bij aan het 
behalen van de strategische doelen, oftewel: 
een inclusieve samenleving, participatief 
burgerschap, een goed ontwikkelde 
bevolking en een duurzame ontwikkeling. 



MINISTERIE  VAN ALGEMENE  

ZAKEN 
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In het leven is het welzijn essentieel voor de mens. Daarom richten wij al onze 

inspanningen op het verbeteren van de kwaliteit van het leven op Curaçao. Wij hebben 

allemaal het recht om gelukkig te zijn. Samen werken aan het collectieve geluk maakt 

ons bovendien trots deel te zijn van een dushi Kòrsou. 

Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg 
voor de kwaliteit van de rechtstaat, optimale 
interne en externe communicatie, duurzame 
koninkrijksrelaties en buitenlandse 
betrekkingen, versterking van de nationale 
identiteit en waarborging van de nationale 
veiligheid. Binnen dit kader zal de regering hard 
werken aan verdere ontwikkeling van het land 
volgens de aanbevelingen van het Nationaal 
Ontwikkelingsplan voor Curaçao (NDP). 

VISIE 

Eugene Rhuggenaath 
Minister-president

Het articuleren en bevestigen van onze 
nationale identiteit en nationaal verhaal door 
middel van inclusieve participatie, dialoog en 
visieontwikkeling en sterke banden aanhalen 
met internationale, regionale en 
koninkrijkspartners op basis van wederzijds 
respect, waardigheid en gelijkheid. 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Regeerprogramma 2017 - 2021 28 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Regeerprogramma 2017 - 2021 29 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Regeerprogramma 2017 - 2021 30 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Regeerprogramma 2017 - 2021 31 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
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MINISTERIE  VAN ONDERWIJS, 

WETENSCHAP, CULTUUR EN 

SPORT 
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Het ministerie OWCS maakt zich sterk voor: 
1. toegankelijk, innovatief en kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs, gericht op 
ontwikkeling van alle mogelijkheden van de 
onderwijsdeelnemers 
2. krachtige ontwikkeling van de wetenschap   
3. vergroten van het culturele bewustzijn en 
van actieve culturele participatie, zodat alle 
inwoners de mogelijkheid krijgen tot 
volwaardige participatie in de maatschappij, 
 4. het stimuleren van sporten en bewegen. 

Elk kind, jongere en volwassene op Curaçao, 
dient op gelijke wijze toegang te hebben tot 
kwalitatief goed onderwijs en 
educatievoorzieningen waarbij hij/zij optimale 
mogelijkheden aangeboden krijgt om zich ten 
volle en integraal te ontwikkelen.  

VISIE 

Marilyn Alcala-Wallé
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Onderwijs schildert de geestcouleur en opent de toekomstdeur.



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 34 



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 35 



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 36 



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 37 



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 38 



MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

Regeerprogramma 2017 - 2021 39 



MINISTERIE  VAN SOCIALE  

ONTWIKKELING, ARBEID  EN 

WELZIJN 
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Hensley Koeiman

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Een samenleving die optimaal sociaal 
ontwikkeld en gevormd is, waar iedere burger 
de mogelijkheid wordt geboden om deel te 
nemen aan het sociale en arbeidsleven en zich 
verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de 
gemeenschap. 

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid 
en Welzijn neemt het voortouw om samen met 
alle burgers, bedrijven en instellingen de sociale 
ontwikkeling en het welzijn van de inwoners 
van het land Curaçao te stimuleren. Versterken 
van de functie van de familie, bevorderen van 
de sociale cohesie in buurten, stimuleren van 
de toegang tot de arbeidsmarkt en een 
evenwichtige sociale zekerheid en sociale 
rechtvaardigheid nemen daarbij een centrale 
plaats in.

VISIE 

Laten wij een land creëren waar welzijn heerst gebaseerd op medeleven, 
respect, verantwoordelijkheid en solidariteit.



MINISTERIE SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN 
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MINISTERIE  ECONOMISCHE  

ONTWIKKELING
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Steven Martina
Minister van Economische Ontwikkeling

Duurzame economische groei waarmee
waardig werk gecreëerd wordt voor alle
burgers en waarbinnen vooruitstrevend
ondernemerschap zal leiden tot een succesvol
bedrijfsleven met in het bijzonder aandacht
voor het midden- en klein bedrijf en bruisende
buurteconomieën. 

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling 
wil mede richting geven aan duurzame 
economische ontwikkeling voor de Curaçaosche 
samenleving. Zo kan een hoger welvaartspeil 
voor de  samenleving bereikt worden en kan 
een sterke positie, zowel concurrerend als 
competitief, en hoogwaardige productie 
gestimuleerd worden. Het ministerie wil dit 
realiseren  door optimale dienstverlening, het 
werken aan economische structuurversterking 
en het effectief inspelen op maatschappelijke 
en internationale  ontwikkelingen.

VISIE 

We staan oog in oog met vele mogelijkheden, briljant vermomd als 
onmogelijkheden. Het vraagt om leiderschap om het verschil te zien. Ja, wij gaan
het verschil maken. 



MINISTERIE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
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MINISTERIE  VERKEER, VERVOER 

EN RUIMTELIJKE  PLANNING
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 Zita Jesus-Leito

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning

Investeren in een veerkrachtige infrastructuur
met beter transport, watervoorziening,
riolering, energie en moderne technologie dat
leidt tot groei in productiviteit en inkomen,
verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs
en verhoging van de levensstandaard van ons
allen. 

Het ministerie van Verkeer, Vervoer &
Ruimtelijke Planning van het land Curacao
draagt zorg voor een duurzame ontwikkeling
van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning
waarbij "heel", "veilig" en "schoon" centraal
staan. Het ministerie is een organisatie
waarbinnen verieuwende instrumenten worden
gebruikt om het land leefbaar en bereikbaar te
houden.  

VISIE 

Het functioneren van een land wordt bepaald door de kwaliteit van de infrastructuur, de 
ruimtelijke planning, het openbaar vervoer en de kwaliteit van de digitale communicatie. 
Het is essentieel alle inspanningen te richten op het ontwikkelen van deze gebieden, zodat 
zij aansluiten op de behoeftes van ons volk in een moderne wereld.



MINISTERIE VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING 
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MINISTERIE  VAN GEZONDHEID, 

MILIEU EN NATUUR 

Regeerprogramma 2017 - 2021 64 

Suzanne Camelia-Römer
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

De volksgezondheid is gericht op preventie, 
waarbij het streven is om de gezondheid van de 
mens op een hoger niveau te tillen. Voorop 
staat een wellness maatschappij met een pro- 
actieve benadering van de overheid, 

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de 
gezondheid van de bevolking en voor een 
gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich 
duurzaam kunnen ontwikkelen. Het initiëren, 
coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg 
dragen voor continuïteit van het 
Regeringsbeleid op het gebied van de 
volksgezondheid, milieu, natuur, veterinaire 
zaken, landbouw, veeteelt en visserij behoren 
tot de belangrijkste taken van dit ministerie.  

VISIE 

Ik zie Curaçao waar “wellness” als prioriteit geldt. Wij leven en eten gezond, wij 
bewegen genoeg om een gezond volk te zijn zowel lichamelijk, geestelijk als 
mentaal.

 zorgverleners en bedrijven die de kwaliteit van 
leven bevorderen door niet als eerste naar 
ziekte-beelden en -symptomen te kijken maar 
naar het optimaliseren van fysieke en mentale 
gezondheid.  Een preventieve aanpak staat 
voorop met aandacht voor gezonde voeding, 
beweging en leefomgeving.  De burger beschikt 
over competenties om lang en gezond te leven,. 
Voorzieningen kenmerken zich door een 
integrale aanpak en zijn toegankelijk voor 
iedereen. Het milieu- en natuurbeleid zal 
gericht zijn op bewustwording van de waarden 
en het beter gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen voor een duurzame ontwikkeling 
van de mens en het land. Landbouw, veeteelt 
en visserij leveren een duurzame bijdrage aan
lokale voedselvoorzieningen. Uitdagingen die 
om oplossing vragen, worden vanuit een 
innovatieve invalshoek benaderd.
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MINISTERIE  VAN JUSTITIE  
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Quincy Girigorie
Minister van Justitie

Een rechtvaardige justitiële keten die de juiste
balans tussen preventie, repressie en zorg
waarborgt zodat alle burgers en iedereen die
tijdelijk in het land Curaçao verblijft zich vrij en
vertrouwd kunnen voelen. 

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de
rechtsorde, rechtshandhaving en openbare
orde binnen het land Curaçao. Het is primair
gericht op het ontwikkelen van justitieel beleid
en wetgeving, het leveren van een bijdrage aan
de kwaliteit van het functioneren van de
ketenpartners in de veiligheidszorg en het zeker
stellen van de veiligheid, orde en rust in de
Curaçaose samenleving.  

VISIE 

Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht. Preventie, repressie en 
resocialisering wederzijds afhankelijk van elkaar, voor orde op zaken, veiligheid 
en rust op Curaçao!



MINISTERIE VAN JUSTITIE 
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MINISTERIE  VAN BESTUUR, 

PLANNING EN DIENSTVERLENING 
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Armin Konket
Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Een integere, betrouwbare overheid die ten
allen tijde ten behoeve van de gemeenschap
toegankelijke, objectieve basis- en statistische
informatie produceert die voldoet aan
internationale standaarden en kwalitatief
interne en externe dienstverlening verleent met
behulp van een betrokken ambtelijke apparaat. 

Het algemene doel van het ministerie van BPD
is het ontwikkelen van een lange termijnvisie en
-planning ten behoeve van de duurzame
ontwikkeling van het Land Curaçao. Hierbij
schenkt het Ministerie bijzondere aandacht aan
innovatieve, vernieuwende en verbeterde
toepassingsmogelijkheden van Informatie
Technologie voor de maatschappij in zijn
geheel. Daarnaast draagt het Ministerie zorg
voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
aan de gemeenschap alsmede de waarborging
van de kwaliteit van het openbaar bestuur. 

VISIE 

Hoe beter het openbaar bestuur functioneert, hoe betrouwbaarder het openbaar 
bestuur is, hoe beter de burger zich voelt…………… 
Hoe groter het vertrouwen van de burger in onze democratische rechtsstaat.
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MINISTERIE  VAN FINANCIËN 
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Kenneth Gijsbertha
Minister van Financien

Een verantwoordelijke, doelmatige en
rechtmatige verwerving en besteding van
overheidsmiddelen en het invullen van
randvoorwaarden voor economische groei door
en het efficiënter organiseren en beheren van
de overheidsfinanciën.   

Het Ministerie van Financiën streeft er naar een
organisatie te zijn die financiële integriteit in de
maatschappij bevordert en zich inzet voor een
geïntegreerd, evenwichtig en verantwoord
financieel, fiscaal en monetair beleid. Een
doeltreffend en evenwichtig beleid op het
gebied van financiën, fiscale aangelegenheden,
douane en de aanpak van ongebruikelijke
financiële transacties in de vorm van de
Financial Investigation Unit (FIU) staat centraal. 

VISIE 

De overheidsfinanciën waarborgen is mijn grootste prioriteit. Om dit te realiseren 
zal de focus liggen op de naleving van de compliance om voldoende overheids- 
inkomsten te garanderen. Hierdoor kan de overheid een actievere sociale 
participatie hebben en economische groei stimuleren.
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FINANCIËLE  KADER 

Deze regering erkent dat gezond financieel 
beheer essentieel is om te blijven voldoen aan 
alle doelstellingen van het regeringsbeleid. Een 
belangrijk aspect om dit te bewerkstelligen is 
uiteraard het bevorderen van budgetdiscipline 
en het toezicht op de naleving hiervan. In de 
praktijk betekent dat, dat de vigerende regels 
voor het versterken van de budgetdiscipline, 
strikt dienen te worden nageleefd en alle 
beleidskeuzes op financiële en budgettaire 
implicaties worden getoetst voordat er 
besluitvorming plaats vindt.  Vanuit de Rijkswet 
Financieel Toezicht is het College financieel 
toezicht (Cft) belast met toezicht op de 
financiële normen. De wettelijke verankering 
van begrotingsnormen maakt het begrotings- 
beleid transparanter en bevordert het 
vertrouwen in de overheid. 

De Landsverordening comptabiliteit 2010, 
artikel 36, bepaalt dat de begroting van het 
Land uiterlijk de tweede dinsdag van september 
van het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarover de begroting gaat, ter goedkeuring 
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bij de Staten moet zijn ingediend. Verder 
bepaalt de Landsverordening comptabiliteit 
2010 dat elke minister jaarlijks, uiterlijk op 1 
mei, ramingen indient bij de Minister van 
Financiën voor elk onderdeel van zijn begroting. 
Met andere woorden al vroeg in het jaar moet 
de ontwerpbegroting gereed zijn. 
In verband met de verkiezingen in april en 
vervolgens de regeringswisseling begin juni 
2017, was het niet haalbaar om de 
beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet in 
de ontwerpbegroting 2018 te verwerken. Het 
nieuwe regeerprogramma zal daarom in een 
Nota van Wijziging verwerkt worden. 

In het regeerprogramma zijn stappen gezet 
naar integraal werken en interministeriële 
afstemming om te komen tot ministerie 
overstijgende outcomes en impacts. 
Samenwerking tussen ministeries en een 
integrale aanpak zijn nodig om binnen de 
beperkte financiële ruimte die er is toch  
veranderingen en resultaten te kunnen 
realiseren voor de gemeenschap. 
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De beleidsonderwerpen geënt op de  5 centrale 
themas,  zijn interministerieel  en integraal 
voorbereid. 
In dit regeerprogramma, en nota van wijziging 
van de begroting van 2018, zullen de 
beleidsprioriteiten van de huidige regering 
inhoudelijk en financieel toegelicht worden. 

Voor 2017 zullen waar nodig en wenselijk de 
beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet 
middels overhevelingen binnen de ministeries 
verwerkt worden. Voor 2018 wordt gebruik 
gemaakt van de ontwerpbegroting en de nog 
op te stellen nota van wijziging. Hier onder 
wordt inzicht gegeven in de beschikbaarheid en 
verdeling van de middelen per ministerie. 

2018 2019 2020 2021 

Staatsorganen en overige 
Algemene Organisatie 

Economische Ontwikkeling 

OVERZICHT GERAAMDE UITGAVEN GEWONE DIENST PER MINISTERIE 
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2018 2019 2020 2021 

Staatsorganen en overige 
Algemene Organisatie 

Economische Ontwikkeling 

Door het Ministerie van Financiën is een correctie 
uitgevoerd op de ontwerpbegroting 2018 voor de 
Ministeries BPD en Financiën. De correctie bij 
BPD heeft te maken met uitgaven voor 

duurtetoeslag en pensioenen. 
Bij Financiën liggen rentelasten, 
prijscompensaties en indexeringen ten grondslag 
aan de correcties. 
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2018 2019 2020 2021 

Staatsorganen en overige 
Algemene Organisatie 

Economische Ontwikkeling 

Meer dan tweederde (85,6%) van de totale lasten 
op de Gewone Dienst komt voor rekening van de 
categorieën Sociale Zekerheid (voorzieningen en 
garanties voor de bevolking zoals bijvoorbeeld 
onderstand), Subsidies en Overdrachten 
(diensten die door de overheid worden ingekocht 
bij derden) en Beloning Personeel (salariskosten). 
De overige 14,4% wordt besteed aan kosten om 
het overheidsapparaat te draaien (verbruik 
goederen en diensten), rente afdrachten voor 
geleend geld en onvoorziene kosten. 
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2018 2019 2020 2021 

Staatsorganen en overige 
Algemene Organisatie 

Economische Ontwikkeling 

Uit de tabel valt te lezen dat de Ministeries SOAW 
en GMN gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
circa 90% van de totale gebudgetteerde bedragen 
binnen de categorie Sociale Zekerheid. 
Het betreft de lasten van de fondsen die door de 
Sociale Verzekeringsbank worden beheerd 
waaronder de AVBZ, BVZ, ZV/OV onder het 
ministerie van GMN. Onder SOAW vallen het 
Cessantiafonds en de AOV/AWW. Vanuit dit 
ministerie wordt ruim 7 miljoen aan huursubsidie 
verstrekt aan Fundashon Kas Popular en 
ongeveer 1,3 miljoen tegemoetkoming voor

waterverbruik van huishoudens onder de 
armoedegrens. Het belangrijkste deel van het 
budget in de categorie Overdrachten betreft die 
aan het onderwijsveld.  Het  Ministerie van OWCS 
is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de 
totale gebudgetteerde bedragen binnen de 
categorie Overdrachten. Een groot deel hiervan, 
ruim 145 miljoen, is bestemd voor de bekostiging 
van het onderwijs (salarissen leerkrachten, 
scholen, etc.). Daarnaast is er 7 miljoen voor 
'gratis onderwijs' begroot. 



MONITORING EN EVALUATIE  

De vier strategische doelstellingen vormen de 
basis voor de keuze van instrumenten. 
Er is gezocht naar instrumenten die gedurende 
en na afloop van de regeerperiode kunnen  
meten of de Curaçaose samenleving inclusiever 
is geworden, of armoede is verminderd, in 
hoeverre mensen zich prettig en meer 
betrokken voelen bij de Curaçaose samenleving 
en in hoeverre het gelukt is de samenleving 
duurzamer te maken. Daarvoor is gebruik  
gemaakt van bestaande instrumenten die in 
vele landen al toegepast worden. Vaak betreft 
het door de Verenigde Naties aanbevolen 
indexen die passen in het kader van de Agenda 
2030 / Sustainable Development Goals. 

Er zal minimaal 2 maal per jaar gerapporteerd 
worden aan de Raad van Ministers over de 
voortgang. De afdeling Beleidscoördinatie 
wordt daarbij ondersteund door SOAB die een 
dashboard zal inrichten om het 
regeerprogramma op output niveau te 
volgen.Ook zal de Curaçaose samenleving 
regelmatig op de hoogte worden gesteld van de 
ontwikkelingen. 

Deze regering wil niet alleen volgen of de 
geplande activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd 
worden, maar ook of ze het beoogde resultaat 
behalen. Daarom wordt er gewerkt aan een 
instrumentarium om te kunnen meten of de 
situatie op het eiland inderdaad verbetert.  
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Zoals in het regeerakkoord ook vermeld staat, 
wil deze regering graag aan de burgers laten 
zien dat het daadwerkelijk doet wat het heeft 
beloofd. Dat betekent dat er expliciet aandacht 
wordt besteed aan controlemechanismen en 
evaluatie instrumenten. Er zal steeds meer 
gestreefd worden beleidskeuzes en interventies 
direct te baseren op facts.  

Er zullen zowel monitorings- als evaluatie 
instrumenten ingezet worden.  Monitoring 
wordt gebruikt om zicht te houden op het 
verloop van de geplande activiteiten in het 
kader van het regeerprogramma en bij te 
sturen daar waar nodig. De verantwoordelijk- 
heid voor de coördinatie van de uitvoering van 
het regeerprogramma ligt bij de afdeling 
Beleidscoördinatie van het ministerie van 
Algemene Zaken. 



MEETINSTRUMENTEN 

Doordat meer landen dezelfde instrumenten gebruiken is het mogelijk onderling te vergelijken 
tussen landen en te analyseren hoe de resultaten van verschillende landen zich verhouden tot het 
behalen  van de werelddoelen.  Wereldwijd is een tendens gaande om voor de analyse van maat- 
schappelijke situaties niet enkelvoudige indicatoren te gebruiken maar voor een multidimensionele 
benadering te kiezen. Een multidimensionele benadering doet meer recht aan de complexiteit van 
maatschappelijke ontwikkelingen, erkent dat vaak meerdere factoren van invloed zijn en pleit dus 
ook sterk voor integraliteit. Op Curaçao zullen de volgende instrumenten ingezet worden: 
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Beoordeelt de armoede situatie
aan de hand van indicatoren op
het gebied van gezondheid,
onderwijs en levensstandaard. 
Uitvoerder: CBS/NSED 

MULT ID IMENS IONAL

POVERTY  I NDEX  /

POVERTY  R ISK  TOOL  
01

Meet de mate waarop mensen
zich onderdeel van de
samenleving voelen aan de hand
van indicatoren op het gebied
van veiligheid, (politieke)
participatie, inkomensniveau, en
sociaal welbevinden 
Uitvoerder: CBS/NSED 

I NCLUS IVENESS  I NDEX  

02

Meet in hoeverre mensen
participeren en het gevoel
hebben dat ze daadwerkelijk
onderdeel van de samenleving
uitmaken 
Uitvoerder: CBS/NSED 

WORLD  HAPP INESS

INDEX  03

Kindersterfte
Voeding
Aantal jaren onderwijs
Onderwijsparticipatie
Beschikbaarheid brandstof om te koken
Sanitaire voorzieningen
Toegang tot schoon drinkwater
Toegang tot electgriciteit
Odergrond huis
Beschikbare assets
Aantal mensen onder de armoedegrens 

I N D I C A T O R E N  S D G ' S  

Aantal mensen dat te maken heeft met out of group 
violence 
Vertgegenwoordiging verschillende 
bevolkingsgroepen in parlement (gender, leeftijd, 
handicap, geboorteland) 
Inkomensongelijkheid (Gini-index)
Aanwezigheid anti-discriminatie wetgeving
Aantal mensen in de gevangenis
Aantal vluchtelingen / asielzoekers

Aantal mensen dat gebruik maakt van stemrecht 
vergeleken met totaal aantalstemgerechtigden 
Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking
Mate van ervaren steun (social support) 
Levensverwachting
Mate van vrijheid om keuzes te kunnen maken
Generositeit
Beleving van corruptie 
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Meet de algemene ontwikkeling
van de bevolking op het gebied
van alfabetisering, opleiding en
inkomen 
Uitvoerder: CBS/NSED 

HUMAN  DEVELOPMENT

INDEX  +  05

Volgt de gezondheid van de 
bevolking op ruim 90 indicatoren 
ten aanzien van beleving gezond- 
heid, ziektes, functionele beper- 
kingen en geestelijke gezondheid 
Uitvoerder: VIC/NSED 

NAT IONALE  VOLKS -  

GEZONDHE IDSENQUETE  06

Meet de mate van duurzaamheid 
van de samenleving op 3 gebieden: 
welzijn, milieu en economie 
Uitvoerder: CBS/NSED 

SUSTA INABLE  SOC IETY  

I NDEX  07

Gebruikt 3 instrumenten om de
situatie en ontwikkelingskansen
van kinderen en jongeren te
meten: Developmental Assets
Profile, Kids Rights Index en
Youth Development Index 
Uitvoerder: APJO / NSED 

JEUGDMON ITOR  

04

Mate van steun ervaren door kinderen en jongeren
Mate van zich gewaardeerd voelen
Mate van ervaren grenzen en verwachtingen
Mate van constructieve vrijetijdsbesteding
Mate van betrokkeneheid bij school
Mate van ervaren postieve waarden en normen
Mate van sociale competentieontwikkeling
Mate van gevoel van positieve identiteit
Mate van voldoen aan Rechten van het Kind
Onderwijsparticipatie
Politeke participatie
Maatschappelijke participatiie
Gezondheid 

Gemiddelde levensverwachting
Hoogst genoten opleiding per hoofd van de bevolking
Bruto Binnenlands Product per hoofd van de 
bevolking
Lees- en rekenniveau van kinderen (PISA-scores) 
Lees- e rekenniveau van volwassenen (PIAAC scores)

90 gezondheidsindicatoren 

Gezondheid en voeding 
Toegang tot schoon drinkwater
Sanitaire voorzieningen
Opleidingsniveau
Gender gelijkheid
Inkomensverdeling
Bevolkingsgroei
Energieverbruik
% Duurzame energie
CO2 uitstoot 
% Organic farming
Bruto Binnenlands product
Werkloosheidspercentage
Overheidsschulden 



Sommige instrumenten zijn al in gebruik, voor andere moet nog 
het nodige voorwerk verricht worden  in de zin van het 
vaststellen van geschikte indicatoren binnen de Curaçaose 
context, het structureel gaan verzamelen van data en het 
vertalen en valideren van dataverzamelingsmethodes. Voor de 
verzameling van de data worden bestaande Curaçaose 
organisaties ingezet zoals het Centraal Bureau voor Statistiek 
(CBS), het Volksgezondheidsinstituut Curaçao (VIC) en de 
Nationale Socio-Economic Database (NSED).

NSED zal de centrale database worden waar alle indicatoren en 
bijbehorende data gestructureerd worden bijgehouden. Dat 
gebeurt in een open databank die voor publiek toegankelijk is. 
Het VIC voert elke vier jaar de Nationale Volksgezondheids- 
enquête uit, de meest recente dateert van 2013, die van 2017 is 
in voorbereiding en wordt later dit jaar uitgevoerd. Het CBS 
voert jaarlijks het arbeidskrachtenonderzoek (AKO) uit en heeft 
daar dit jaar voor het eerst het verzamelen van data in het 
kader van de Multidimensional Poverty Index in meegenomen. 
Naar verwachting kan er in december 2017 een nulmeting over 
armoede op Curaçao gepresenteerd worden. De andere 
indexen zullen in de loop van de regeringsperiode door CBS 
uitgewerkt en geïmplementeerd worden. 
De Jeugdmonitor is door het Actieprogramma 
Jeugdontwikkeling opgezet. Het eerste instrument van de 
monitor, de Developmental Assets Profile (DAP), is afgelopen 
jaar vertaald en gevalideerd naar de lokale context, zowel qua 
taal als vraagstelling en er is een nulmeting uitgevoerd. De 
bedoeling is in 2018 een volgende meting te doen. Samen met 
de Kids Rights Index en Youth Development Index biedt de DAP 
niet alleen eeen goed beeld van hoe het met kinderen en 
jongeren gaat op het eiland, het is ook een zeer bruikbaar 
instrument om inzicht te bieden in en te rapporteren over de 
situatie ten aanzien van de Rechten van het Kind. 

In bijlage 2 is een compleet overzicht van alle instrumenten en 
indicatoren weergegegeven. Er is ook een koppeling gemaakt 
met SDG's omdat deze meetinstrumenten niet alleen helpen bij 
het meten van de resultaten van het regeerprogramma maar ze 
kunnen ook als meetinstrument voor de situatie ten aanzien 
van de SDG's gebruikt worden. 

DATAVERZAMELING 
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BIJLAGE 1: 

MOGELIJKHEDEN SAMENWERKING EN AFSTEMMING 

TUSSEN MINISTERIES 
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Bron: SOAB 



BIJLAGE 2: 

OVERZICHT MEETINSTRUMENTEN EN INDICATOREN 
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