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Het Goede Leven
Door Nico H.G. Baken

Op onze mooie blauwe planeet, Moeder Aarde, stappen inmiddels zo’n  
7,2 miljard mensen rond. Het goede nieuws is dat ze tenminste één 
eigenschap gemeenschappelijk hebben: Ze willen allemaal een goed 
leven! Ik moest daar aan denken toen ik minister-president Mike Eman van 
Aruba hoorde spreken op TEDxBinnenhof (zie www.tedxbinnenhof.com). 
Mike was de laatste van elf sprekers en zijn betoog was eminent, hij raakte 
de zaal. Waarom? Ik denk omdat hij juist aangaf dat het ons allemaal 
 uiteindelijk gaat om Het Goede Leven, een goed leven voor jezelf en met 
empathie voor jouw medemens, te realiseren in een  combinatie van ziel èn 
zakelijkheid. Na de enorme economische groeistuip van Aruba in de 
periode voor zijn presidentschap, leek HGL daar even uit het oog verloren, 
maar met zijn beleid waarin de mens centraal staat, is dat ten goede 
gekeerd. Het gaat immers niet alleen om financieel-economische 
 waarden, Profit, maar ook om de mens, People, en onze natuur, de Planet. 
 Daarboven staat echter de Zingeving, in het Grieks is dat de Pneuma.  
Zo komen we tot vier P’s: People, Planet, Profit én Pneuma; zonder die 
laatste vervallen we in zinloze acties. Als Pneuma en HGL samenvallen, 
wat is dat dan Het Goede Leven en hoe realiseren we dat?
Voordat ik hier op in ga, wil ik een prachtige quote van Goethe met u 
delen: Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das 
 Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschte ruhig zu verehren.
Het past ons om bescheiden te zijn, een buiging te maken voor dat wat 
een maatje te groot is. Gepast nederig zijn. Nederigheid betekent niet dat 
je jezelf geringschat, maar dat je minder aan je zelf denkt: Humility is not 
thinking less of yourself, it’s thinking of yourself less. Wij zijn allen deel  
van een groter geheel, als individu, familie, Nederlandse en Arubaanse 
samenleving en zelfs als mensheid zijn wij ‘slechts’ een deel van onze 
natuur, onze blauwe planeet.
Goethe pleit voor bescheidenheid, maar geeft tegelijk ook Hoop, een 
kardinale deugd, een wenkend perspectief voor wat we allemaal nog 
mogen verwachten. Wat is ons perspectief? Wat zijn onze echte doelen? 
Wie heeft het mooier verwoord wat onze hoofddoelstelling is dan de grote 
filosoof Aristoteles: Eudaimonia, door het goede bezeten zijn, Geluk en 
Het Goede Leven. Het is, dunkt me, opnieuw zeer actueel. Denk 
 bijvoorbeeld aan het boek How Much is Enough van vader Robert en zoon 
Edward Skidelsky. Een kleine quote van Aristoteles, overgenomen uit het 
schitterende boek Leven is een Kunst van de filosoof Paul van Tongeren, 
professor aan de Radboud Universiteit en winnaar van de Socrates-prijs 
2013: De polis is de uiteindelijke gemeenschap van verschillende 
 gemeenschappen (dorpen, wijken), die de grens van de totale autarkie 
heeft bereikt, en die, ontstaan om te overleven, dan bestaat omwille van 
Het Goede Leven. 
Volgens mij is Aruba op weg om dit te realiseren en het kan dan ook niet 
anders dan dat Mike Eman zijn klassieken kent. Mijn respect, ga zo verder!

GASTCOLUMN

Prof. dr. ir. Nico Baken is 
senior-strateeg bij KPN, 
 hoogleraar telecommunicatie 
aan de TU Delft en schrijver  
van onder meer het manifest 
‘De oplossing van de crisis  
kost niets’.
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Lichtend voorbeeld
Over twee jaar wordt alle openbare verlichting op 
Aruba geleverd door energie-efficiënte LED- 
systemen van Philips. Dat scheelt minimaal 50 
maar misschien wel 80% stroomgebruik, in geld 
uitgedrukt een besparing van jaarlijks twee tot 
drie miljoen florin. Niet onbelangrijk bijkomend 
effect: de uitstoot van CO2 wordt met 3.000 tot 
4.000 ton per jaar teruggebracht.

Koninklijke Philips en Aruba tekenden begin april in 
Oranjestad een Memorandum of Innovation, een 
samenwerkingsovereenkomst die de regering helpt bij 
het realiseren van haar ambitie om uiterlijk in 2020 
vervuilende en dure fossiele brandstoffen volledig te 
hebben uitgebannen en alleen nog maar gebruik te 
maken van schone hernieuwbare energie. Naast het 
verminderen van de vraag door publiekscampagnes 
om de bewustwording te vergroten, moet het toe-

passen van de nieuwste technologische vindingen dat 
mogelijk maken. ‘Een team van deskundigen van ons 
bedrijf heeft een scan gemaakt van de situatie op het 
eiland. De conclusie is dat Aruba geweldig kan 
 presteren als het gaat om duurzame verlichting’, aldus 
Henk de Jong, CEO van Philips Latijns-Amerika. De 
Jong ontmoette minister-president Mike Eman eind 
2012 tijdens een handelsmissie naar Brazilië. ‘Hij 
vertelde waar hij naar toe wil met zijn land. Zijn visie  
trof mij. Hij nodigde mij uit naar Aruba te komen. Ik heb 
eerst op internet gekeken wat voor vlees ik in de kuip 
had. Ik ontdekte dat premier Eman niet alleen mooi 
praat, maar zijn woorden ook in daden omzet.’

Aruba is eerder al strategische partnerschappen met 
toonaangevende innovators als TNO en de Carbon War 
Room van Sir Richard Branson aangegaan om zijn 
doelstellingen te realiseren. ‘Daar komt nu het partner-

CEO Henk de Jong van Philips Latijns-Amerika, premier Mike Eman en minister Mike de Meza slaan de handen letterlijk en 

figuurlijk ineen.
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schap met Philips bij. De duurzame economische 
ontwikkeling die Aruba nastreeft, gaat uit van een op 
kennis gebaseerde economie, gebruikmakend van de 
strategische ligging tussen Europa en Noord- en 
Zuid-Amerika’, aldus Eman. Hij is opgetogen over de 
overeenkomst met het gerenommeerde elektronica-
concern die Aruba in staat stelt binnen enkele jaren de 
volledige transformatie naar LED-verlichting te maken. 
‘Het zou prachtig zijn als ook bedrijven en particulieren 
aanhaken zodat we honderd procent LED bereiken.’
Philips gaat helpen bij de analyse en begeleiding van 
een ontwerp voor het vernieuwen van de openbare 
verlichtingssystemen voor zowel gebouwen als buiten. 
Niet alleen het energieverbruik wordt zo geminimali-
seerd, het leidt tevens tot een sterke verbetering van de 
kwaliteit van de verlichting. ‘Licht is heel belangrijk voor 
mensen. Licht draagt bij aan het gevoel van veiligheid, 
mensen voelen zich beter bij goed licht. Alles ziet er 
ook meteen veel beter uit’, stelt De Jong. 

Philips draagt er zo aan bij om van Aruba een toon-
beeld van innovatie voor de regio te maken. Het 
concern is van plan het eiland zelf ook als showcase in 
te zetten. ‘Voorlopig stationeren we hier twee mensen 
die het project ontwerpen en de uitvoering begeleiden. 
Ik verwacht dat we daarna blijven. Het gaat bij de 
nieuwe verlichting om computergestuurde systemen 
waarvan de software moet worden onderhouden. 
Bovendien willen wij belangstellenden uit de rest van 
wereld laten zien welke mogelijkheden de innovatieve 
kracht van Philips biedt. Dat doen we door de vestiging 
van een ‘center of excellence’ voor het ontwikkelen en 
testen van duurzame producten en oplossingen.’

Uiteraard hangt er een prijskaartje 
aan het project. Minister Mike de 
Meza van Economische Zaken, 
Energie en Milieu lichtte bij de 
onder tekening van het 
 Memorandum of Innovation toe  
dat er een financieringsmodel is 
ontwikkeld waarbij de besparing  
op de energierekening van de 
overheid wordt aangewend om de 
investering terug te verdienen. ‘Het 
gaat dus niet ten koste van de 
 overheidskas. In tegendeel, op 
termijn besparen wij dankzij dit 
project een hoop geld.’
‘Philips is er trots op te mogen 
samenwerken met Aruba en het 
eiland te helpen bij de uitvoering 
van de strategie waarmee het land 

één van de meest duurzame markten in de regio en 
van de wereld wil worden. Dit project wordt een 
belangrijk voorbeeld op het gebied van innovatie en 
het realiseren van oplossingen die helpen energie-
efficiënt te leveren om zo producten, kantoorgebouwen, 
woningen en hele steden en landen duurzamer te 
maken. Philips doet dat met innovatie die het verschil 
maakt’, aldus De Jong. Op de lange termijn zal Philips 
zich richten op uit breiding en verbetering van 
 duurzaamheid en prestaties waaronder systemen die 
werken op zonne-energie voor openbare verlichting, 
binnen en buiten. Daarnaast ondersteunt het concern 
de economische ontwikkeling van het eiland via 
toepassingen die groei bevorderen in specifieke 
sectoren op Aruba zoals toerisme en horeca. n

‘Philips is er trots op te mogen samenwerken met Aruba’, 

aldus CEO Henk de Jong.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was getuige 

van de bekendmaking van de samenwerking tussen Aruba en Philips.
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Beste  vakantieland
Aruba is de Zoover Award 2014 voor ‘Beste 
 vakantieland buiten de EU’ toegekend. 175.00 
bezoekers van de grootste reiswebsite van  
Nederland hebben aan de online-verkiezing deel-
genomen, 40.000 meer dan vorig jaar. Aruba heeft er 
voor gekozen het accent te verleggen naar duurzaam 
kwaliteitstoerisme door niet naar meer kamers te 
streven, maar upgrading van de bestaande hotels te 
stimuleren, te investeren in de toeristische infra-
structuur en het serviceniveau naar een nog hoger 
plan te tillen. Het eiland trekt jaarlijks rond de  
1 miljoen verblijfstoeristen. n

Legseizoen
Mariniers hebben de handen uit de mouwen  
gestoken om de nesten van bedreigde zeeschild-
padden te beschermen. Samen met de organisatie 
Turtugaruba die zich voor de dieren inzet, zijn aan de 
vooravond van het legseizoen op de stranden van  
het nationale park Arikok met aangespoeld wrakhout 
barrières opgeworpen om te voorkomen dat 
 onwetenden met auto’s, motoren of quads de nest-
plaatsen beschadigen. n

Samenwerking
Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt heeft met 
minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel 
gesproken over de samenwerking tussen Nederland 
en Aruba op economisch gebied. Daarbij kwam ook de 
conferentie ‘Green Aruba, where Europe meets the 
Americas’ ter sprake die in de week van  
20 oktober in Oranjestad wordt gehouden. Het is de 
bedoeling dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 
evenals vorig jaar een actieve rol vervult bij onder meer 
het werven van Nederlandse ondernemers en inves-
teerders voor wie Aruba de ideale springplank is voor 
het aangaan van handelsrelaties in Latijns-Amerika. n
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Tram in de prijzen

Innovatief, duurzaam en internationaal relevant. Op basis van deze 
criteria is het tramproject in het centrum van Oranjestad door de 
jury van de Engineering Excellence Awards 2014 (EEA) de hoogste 
prijs toegekend: de Diamond Award. De prestigieuze prijs werd op 
29 maart uitgereikt tijdens een galafeest in het Waldorf Astoria Hotel 
in New York.

Sam Schwartz, directeur-eigenaar 
van Sam Schwartz Engineering en 
ontwerper van het Arubaanse 
streetcarproject, vertelde zijn 
gehoor terugdenkend aan hoe het 
begonnen is: ‘Bij mijn eerste 
ontmoeting met minister-president 
Mike Eman en minister Benny 
Sevinger van Infrastructuur werd 
mij meteen duidelijk gemaakt wat 
er van mij werd verwacht: Aruba 
moest een voorbeeld worden, niet 
alleen voor de regio en 
het Koninkrijk, maar voor 
de hele wereld. Over 
uitdagingen gesproken.’ 
De ingenieur pakte de 
handschoen op. ‘Aanvan-
kelijk was ik nogal 
sceptisch over de 
haalbaarheid. Ik zag een 
heel systeem van ontsie-
rende bovenleidingen en 

transformatorhuisjes voor me’, 
aldus Schwartz. Dat was ook niet 
wat Aruba wilde: Er was juist net 
begonnen met het verfraaien van 
de binnenstad. Bijkomende 
complicatie was dat de tram 
moest passen in het duurzaam-
heidsbeleid van de regering. 

‘In de fabriek in Los Angeles 
stelden wij vast dat er daarvoor 
een nieuwe technologie nodig 

was: Een streetcar die rijdt op 
elektriciteit en helemaal CO2- 
neutraal is. Geweldig, absoluut 
fantastisch. Aruba loopt hiermee 
voorop in de wereld.’ Gevraagd 
naar een reactie op het winnen 
van de Diamond Award wimpelt 
Schwartz alle lof bescheiden af. 
‘Het is Aruba dat deze prijs heeft 
verdiend. Jullie premier is op het 
idee gekomen.’
De Engineering Excellence Awards 
zijn in het leven geroepen om de 
innovatie, de duurzaamheid en de 
internationale relevantie van de 
winnende projecten te benadruk-
ken, aldus Jay Simson, voorzitter 
van de organiserende American 
Counsel of Engineering Compa-
nies (ACEC). ‘Onze jury heeft het 
Arubaanse streetcarproject 
gekozen omdat het uniek is en 
origineel. Het is een technisch 
hoogstaand geheel met sociale en 
economische dimensies. Daarmee 
wordt bereikt wat de opdracht-
gever voor ogen stond. Het project 
draagt bij aan de ontwikkeling van 

het eiland tot een duur-
zame samenleving.’

Ontwerper Schwartz zelf 
is toch nog niet helemaal 
tevreden. ‘Ik ben uiter-
aard blij met deze prijs, 
maar ik moet er nog voor 
zorgen dat het gepiep 
van de tramwielen 
 verholpen wordt.’ n

Ontwerper Sam Schwartz had het na het 

in ontvangst nemen van de Diamond 

Engineering Excellence Award druk om 

de aanwezigen in het Waldorf Astoria 

meer te vertellen over het Arubaanse 

tramproject.

M E i / J u N i  2 0 1 4 ,  N R .  3  7



Op weg naar meer 
duurzaamheid

KLM is altijd op zoek naar nieuwe inzichten en 
mogelĳkheden om onze duurzame inspanningen
te versterken. Wij geloven dat we met onze 
doorzettingskracht het verschil kunnen 
maken. Lees meer over onze zoektocht 
naar duurzaamheid én deel uw eigen 
ideeën op klmtakescare.nl



Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties

‘Wij horen bij elkaar’
Door René Zwart

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
 Koninkrijksrelaties zit nu anderhalf jaar op zijn post, kent inmiddels 
de weg in het Caribisch deel van het Koninkrijk inclusief de lokale 
gebruiken en spreekt zelfs een aardig woordje Papiaments. Een 
mooi moment voor een interview. 

Het tweede deel van uw 
 portefeuille wordt in politiek  
Den Haag wel eens als een 
hoofdpijndossier beschouwd.
‘Zo ervaar ik het zelf niet. 
 Natuurlijk, het is een ingewikkelde 
materie. Het gaat er om dat je  
naar elkaar wil luisteren en 

 proberen je te verplaatsen in wat 
voor de ander belangrijk is. De 
bereidheid daartoe proef ik bij 
iedereen. En: Open het gesprek 
ingaan hoeft nog niet te  betekenen 
dat je meteen maar alles toegeeft 
aan de ander. Als wij op basis van 
gelijkwaardigheid met elkaar 

omgaan, kun je ook als je het 
ergens niet met elkaar over eens 
bent, heel veel samen bereiken.  
In de onderlinge  communicatie  
is er de afgelopen jaren veel 
verbeterd.’

In een debat dat u onlangs had 
met de Tweede Kamercommissie 
voor Koninkrijksrelaties zei u: Ik 
sta voor het Statuut. Wat 
 bedoelde u daarmee?
‘Als je wordt ingezworen als 
minister leg je de gelofte of eed af 
op de Grondwet en het Statuut. 
Wat de Grondwet voor het land 
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mogelĳkheden om onze duurzame inspanningen
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naar duurzaamheid én deel uw eigen 
ideeën op klmtakescare.nl
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Nederland is, is het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
Dus voor mij als minister van 
Koninkrijksrelaties is het Statuut 
de grondslag voor mijn handelen. 
Het staat iedereen vrij om 
 plannetjes te lanceren over hoe 
het Koninkrijk er in de toekomst uit 
zou moeten zien. Maar een 
belangrijk onderdeel van het 
Statuut is dat veranderingen alleen 
tot stand kunnen komen wanneer 
de vier landen het er over eens 
zijn. Dat houd ik ook altijd de 
mensen voor die zeggen: Kunnen 
wij de banden niet verder door-
knippen door er bijvoorbeeld een 
gemenebest van te maken.’

Is daar iets op tegen?
‘Zoals het Koninkrijk nu in elkaar 
zit, is er sprake van een sterke 
band. Een gemenebest betekent 
feitelijk dat je wel dingen samen 
kunt doen, maar op een meer 
vrijblijvende manier en op basis 
van vrijwilligheid. Ik vind dat wij 
ons in het land Nederland goed 
moeten realiseren dat wanneer de 
andere landen in het Koninkrijk 
prijs stellen op de band die we nu 
hebben het niet aan Nederland is 
om te gaan speculeren over 

lossere banden. Het moet voor 
iedereen duidelijk zijn dat het 
initiatief bij de landen zelf ligt en 
niet in Den Haag. We hebben het 
over relatief kleine en nog heel 
jonge landen met een kwetsbare 
economie die bovendien in een 
kwetsbaar deel van de wereld 
liggen, zo vlak voor de kust van 
Zuid-Amerika. Dat vraagt om 
behoedzaamheid.’

Kunnen er bij een lossere band 
afspraken worden gemaakt over 
bijvoorbeeld defensie?Je kunt 
moeilijk van Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten verwachten dat ze 
er een eigen leger op nahouden.
‘Ik ga niet speculeren. Ik sta voor 
de constellatie zoals we die nu 
hebben. De huidige verdeling 
tussen lands- en rijksaangelegen-
heden vind ik zo gek nog niet. Dat 
gaat op voor defensie, maar ook 
voor buitenlandse zaken. De 
landen in de Cariben zullen niet zo 
maar overal in de wereld eigen 
ambassades en consulaten 
kunnen vestigen. In een land van 
100.000 of 150.000 inwoners lijkt 
het mij ook een hele toer om een 
juridisch stelsel op de been te 
houden. Dat wij die als rijkstaken 

beschouwen, vind ik daarom 
verstandig. Denk ook eens aan de 
toegang tot het hoger onderwijs. 
De landen zijn te klein om er 
uitgebreide hbo-instellingen en 
universiteiten op na te houden. 
Dat zijn toch elementen die door 
de burgers heel betekenisvol 
worden gevonden. Ook deze 
zaken behoren tot de meerwaarde 
van het Koninkrijk.’

U gaat de discussie dus niet 
openen?
‘Er is een initiatiefnota ingediend 
door een aantal Kamerleden 
(André Bosman van de VVD en 
Ronald van Raak van de SP; red) 
die voor een gemenebestvorm 
pleiten. Die nota zal in de Tweede 
Kamer worden behandeld. De 
discussie is dus al geopend. Maar 
laat ik helder zijn: De Nederlandse 
regering heeft niet het voornemen 
om de huidige constellatie te 
veranderen.’ 

Toch heeft u zelf wel eens gezegd 
dat als de wereld opnieuw zou 
worden ingedeeld het Koninkrijk 
nooit zo zal worden samen
gesteld als het nu is.
‘Laten we eerlijk wezen. Als je van 
een afstand naar de wereldkaart 
kijkt en je de vraag stelt: Hoe 
kunnen we de wereld logisch 
indelen, dan is dit geen voor de 
handliggende indeling. Met zes 
eilanden aan de ene kant van de 
oceaan en het Europees deel van 
Nederland aan de andere kant en 
dan ook nog eens dat drie van de 
zes eilanden onderdeel zijn van 
het verst weggelegen land en  
die zes eilanden bovendien 
verspreid zijn over de Beneden-
winden en de Bovenwinden. 
Zoiets in gewikkelds zou je nooit 
opnieuw verzinnen. Het is een 
geschiedenis van honderden jaren 
– waarvan ook enkele zwarte 
bladzijden van de slavernij deel 
uitmaken – die ons in de situatie 

Op zijn werkkamer heeft minister Plasterk twee landkaarten om zijn werkgebied te 

overzien.
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heeft gebracht waarin wij nu met 
elkaar zitten.’

Wij zijn tot elkaar veroordeeld?
‘Het verleden dat wij delen,  
maakt dat wij een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid hebben om 
een goede toekomst voor alle 
burgers in het Koninkrijk te 
 realiseren. In dat kader is het wel 
eens benoemd als ‘samen geld 
verdienen’ (een uitspraak van 
premier Mark Rutte tijdens zijn 
bezoek in juli 2013 aan de 
 Cariben; red). Dat spreekt alle 
landen aan, het is immers voor 
ons allemaal, maar zeker voor de 
andere drie landen in het Konink-
rijk van het grootste belang groei 
van de welvaart te organiseren.’

In het debat met de Kamer
commissie verklaarde u dat 
idealistische motieven ook een 
rol mogen spelen om invulling te 
geven aan de relaties in het 
Koninkrijk.
‘Zo voel ik dat. Voor mij bestaat de 
koninkrijksband uit meer dan 
alleen economische samen-
werking. Natuurlijk is het goed voor 
het Nederlandse bedrijfsleven dat 
Aruba, premier Mike Eman is 
daarmee begonnen, en Curaçao 
zich als gateway naar Midden- en 
Zuid-Amerika aanbieden. Maar het 
mag voor mij wel wat verder gaan 
dan zaken doen. Het Europees 
deel van Nederland behoort tot de 
meest welvarende landen van de 
wereld. Het is goed dat wij ons, 

levend in dit deel van het 
 Koninkrijk, realiseren dat er andere 
plekken in de wereld zijn waar 
mensen het minder goed hebben 
en dat wij iets kunnen betekenen 
voor die mensen. Laten wij, omdat 
je nu eenmaal niet alle ellende in 
de wereld op je schouders kunt 
torsen, beginnen met dat deel van 
de wereld waarmee wij een sterke 
historische band hebben en eens 
kijken wat wij voor elkaar kunnen 
doen. Wij zijn de tijd van een een-  
zijdige relatie voorbij. De landen in 
het Koninkrijk zijn autonoom, zij 
behartigen hun eigen zaken en zij 
dragen daar zelf de verantwoor-
delijkheid voor. Daar zitten twee 
kanten aan: Men hoeft niet meer 
zoals voorheen bij Nederland aan 

Minister Plasterk voor aanvang van de begin april op Aruba gehouden Koninkrijksconferentie. Vlnr. gastheer/premier Mike Eman, 

minister-president Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten), gouverneur Fredis Refunjol, minister Juan David Yrausquin van 

 Financiën die de Arubaanse delegatie leidde en de Curaçaose premier Ivar Asjes.
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te kloppen voor begrotingssteun, 
maar in Nederland moet iedereen 
begrijpen en respecteren dat Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten over hun 
eigen landsaangelegenheden 
gaan. Die vergaande zelfstandig-
heid hoeft niet in de weg staan dat 
wij als vier landen gezamenlijk een 
gedeelde verantwoordelijkheid 
voelen voor de toekomst.’

In de achterliggende 60 jaar van 
het Statuut heeft juridisch 
 gekissebis de relaties in het 
Koninkrijk overheerst. Klopt het 
dat er sprake is van een kentering 
waarbij het accent meer op de 
inhoud komt te liggen? 
‘Sinds Curaçao en Sint Maarten 
(zoals dat al langer voor Aruba 
geldt; red) geen begrotingssteun 
van Nederland meer krijgen, zijn 
wij uit die voortdurende kramp 
geraakt van een land dat geld wil 
en een land dat geen geld wil 
geven. Nu de landen verantwoor-

delijk zijn voor hun eigen financiën, 
is er op koninkrijksniveau meer 
ruimte om op een rustige, 
 inhoudelijke manier met elkaar om 
te gaan. Ik ga als minister van 
Koninkrijksrelaties nog niet zo lang 
mee, maar sinds ik hier zit, vind ik 
de toon en manier van met elkaar 
omgaan getuigen van respect. 
Daarvoor waren er, zo heb ik van 
een afstandje kunnen waarnemen, 
nogal wat toestanden.’

U zei in het overleg met de 
Kamer: Wij horen bij elkaar.  
Dat verraadt een emotionele 
betrokkenheid...
‘Ik was erbij met het bezoek dat 
het Koninklijk paar in november 
aan de zes eilanden bracht.  
De wijze waarop zij werden 
ontvangen, was indrukwekkend. 
Je zag dat de mensen niet de 
koning van Nederland binnen-
haalden, maar hún koning. Een 
gevoel dat heel sterk is. Ik moet 

eerlijk toegeven dat 
mij dat heeft ge-
raakt. Het besef dat 
wij een gezamen-
lijke geschiedenis 
hebben, maar ook 
de hoop delen op 
een goede toe-
komst voor alle 
burgers in het 
gehele Koninkrijk, 
geven mij een 
gevoel van ver-
bondenheid die 
verder gaat dan 
alleen het zakelijke. 
Nu wij op basis van 
gelijkwaardigheid 
met elkaar omgaan, 
geloof ik dat 
 mensen in 
 Nederland eerder 
bereid zijn mee te 
denken over wat wij 
samen aan mooie 
en belangrijke 
dingen kunnen 
doen. Bij de  

on gelijkwaardige verhoudingen in 
het verleden was het toch meer 
van: Wat kost het en wat hebben 
wij er aan?’

Kennen wij in het Koninkrijk 
elkaar eigenlijk wel goed  genoeg?
‘Ik zou het goed vinden als de 
jeugd in Nederland zich realiseert 
dat er ook andere manieren zijn 
om op te groeien. Dat ze zich 
verplaatsen in de situatie van 
leeftijdgenoten die minder welvaart 
hebben dan in Europees  Nederland 
gemiddeld het geval is. Ik hoor van 
Nederlandse studenten die stage 
hebben gelopen in de Cariben dat 
zij dat als een verrijking van hun 
leven ervaren. En hoe bijzonder is 
het niet voor ons dat je in een 
stukje tropisch Midden-Amerika 
uit de voeten kunt met de 
 Nederlandse taal. De eilanden  
zijn heel ver weg en tegelijkertijd 
heel dichtbij.’ n

‘Het verleden dat wij delen maakt dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een 

goede toekomst voor alle burgers in het Koninkrijk te realiseren.’
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Rietveld groeit 
en bloeit

Het goed gaat met de Arubaanse vestiging van de 
Gerrit Rietveld Academie. Twee jaar geleden 
startte de internationaal vermaarde Amsterdamse 
hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vorm-
geving met vooropleidingen op het eiland. De 
belangstelling beperkt zich niet tot Aruba, er is 
sprake van een toenemende stroom studenten uit 
de regio en Zuid- en Midden-Amerika. Op basis 
van de goede ervaringen is besloten om in 
 september ook met de bachelorsopleiding Fine 
Arts en Design te beginnen.

Rietveld is vanwege zijn reputatie van oudsher in trek 
bij studenten uit andere landen. Zo’n 45% van de 
circa 1.000 leerlingen is afkomstig uit het buitenland. 
Vrijwel alle opleidingen worden dan ook in het Engels 
gegeven. Dat geldt eveneens voor de dependance op 
Aruba die uitkomst biedt aan studenten uit Latijns-
Amerika voor wie een studie in Europa een brug te 
ver is.
De komst van de academie naar Oranjestad past 
naadloos in de ambitie van de regering om het eiland 
te ontwikkelen tot een kennishub tussen Europa en 
Zuid-Amerika en zo de nu nog sterk van het toerisme 
afhankelijke economie te verbreden.
De Arubaanse tak van Rietveld is gevestigd in een 
fraai gerenoveerd monumentaal pand aan de 
 Wilhelminastraat waar zich voorheen een van de 
zaken van Brenchies bevond. Een ander gebouw van 
Brenchies aan de overzijde is inmiddels gesloopt.  
De eigenaren, leden van de familie Harms, hebben 
besloten op het vrijgekomen terrein een openbaar 

stadspark aan te leggen. Het ontwerp is van de  
hand van Studio Roberto Rovira, ontwerper van 
verschillende parken over de hele wereld.
Begin april is in bijzijn van minister Ronald Plasterk 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
ceremonieel de eerste boom geplant. Het park gaat bij 
wijze van eerbetoon aan de beroemde Nederlandse 
architect en meubelontwerper naar wie de  academie 
is vernoemd Parke Gerrit Rietveld heten. n

De vanwege de Koninkrijksconferentie op het eiland 

 aanwezige minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties hielp een handje mee met het planten 

van de eerste boom van het Rietveldpark.
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Het Koninkrijk 
van de burgers
'Het zou met onze lange en rijke historie een misser zijn als we  
ons Koninkrijk voorstellen als een verzameling van gelijkvormige 
gemeenschappen. Integendeel, het Koninkrijk bestaat uit een reeks 
van nationale gemeenschappen die ieder voor zich een grote mate 
van interne culturele en regionale diversiteit kennen. Deze kleurrijke 
landen kunnen tezamen niet anders dan een Koninkrijk van eenheid 
in verscheidenheid zijn', aldus een zinsnede uit een notitie waarmee 
Aruba het debat over de toekomst van het Koninkrijk nieuw leven in 
heeft geblazen.

De Koninkrijksconferentie die 
begin april in Oranjestad plaats-
vond, werd door het gastland 
aangegrepen om te pleiten voor 
een nieuwe invulling van de 
eeuwenoude banden. Het voorstel 
om het accent op sociaal-maat-
schappelijke cohesie te leggen, 
werd door de delegaties van 
Nederland, Curaçao en Sint 

Maarten omarmd. Aruba wil zo een 
impuls geven aan het leggen van 
een positieve basis voor een 
Koninkrijk dat niet alleen een 
kwartet is van staatkundig met 
elkaar verbonden overzeese 
regio’s, maar ook een gemeen-
schap van sociale entiteiten  
die een morele cultuur delen.  
'Het Koninkrijk vormt ook een 

 verzameling van fundamentele 
waarden die mensen met elkaar 
delen en waarmee een gemeen-
schappelijke ruimte wordt 
 gedefinieerd waarin mensen niet 
alleen hun juridische rechten 
claimen en gewaarborgd zien, 
maar waarin ook verantwoordelijk-
heden naar elkaar en naar het 
collectief toe aanwezig is.'
De delegaties erkenden dat 
beeldvorming in belangrijke mate 
bepalend is voor het gevoel van 
verbondenheid tussen de burgers 
van het Koninkrijk. De verbonden-
heid moet daarom ook blijken uit 
daden, niet alleen van de  
overheid, maar juist ook van 
maatschappelijke organisaties, zo 
betoogde de Arubaanse delegatie. 

Voorzitter/gastheer Eman en de delegatieleiders – de premiers Wescot-Williams en Asjes en de ministers Plasterk en Yrausquin – 

ondertekenden na afloop van de Koninkrijksconferentie de afsprakenlijst.
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Betere en meer samenwerking 
tussen maatschappelijke en 
overheid organisaties, bijvoorbeeld 
in de vorm van twinning (zoals het 
tijdelijk uitwisselen van personeel), 
draagt bij aan het gevoel van 
onderlinge verbondenheid en 
daarmee aan de meerwaarde van 
het Koninkrijk.
Premier Mike Eman: 'Wij op Aruba 
hebben lang het idee gehad een 
roepende in de woestijn te zijn met 
ons pleidooi om het Koninkrijk niet 
als een opgelegd juridisch verband 
te beschouwen, maar er een 
strategisch partnerschap van te 
maken met als doel elkaar te 
versterken. Ik had gedacht dat wij, 
nadat Curaçao en Sint Maarten in 
2010 de status aparte hadden 
verworven, een streep konden 
zetten onder ingewikkelde discus-
sies over staatsrechtelijke zaken. 
Maar Sint Maarten had het te druk 
met de opbouw van het land en op 
Curaçao was een politieke stro-
ming die niet erg enthousiast stond 
tegenover het aanhalen van de 
koninkrijksbanden.'
Anno 2014 lijkt de tijd wel rijp voor 
de koers die Aruba voorstaat. 'Het 
leek heel lang op een solo-operatie 
van Aruba, maar nu voel ik toch  
bij de anderen een groeiende 
interesse voor en erkenning van  
de meerwaarde die de koninkrijks-
band ons te bieden heeft als onze 
contacten wat minder gaan over 

juridische aspecten en meer over 
de gebieden waar wij samen 
kunnen optrekken en concrete 
afspraken kunnen maken die het 
leven van onze bevolkingen er 
beter op maken.'
Volgens Eman zijn de onderlinge 
relaties inmiddels zo veel verbeterd 
dat het aanroeren van gevoelige 
dossiers de stemming niet langer 
bederft. 'Wij hebben het tijdens de 
conferentie vooral gehad over de 
win-win mogelijkheden, maar er 
zijn ook delicate onderwerpen ter 
sprake gebracht. Wij hebben zo 
veel gemeenschappelijks dat de 
sfeer goed genoeg was om ook 
over de meer uitdagende agenda-
punten op een constructieve wijze 
de dialoog aan te gaan. Een goede 
relatie wil niet zeggen dat je het 
nooit oneens zou mogen zijn. Ik heb 
bij alle partijen een positieve grond- 
houding en respect geproefd voor 
het standpunt van de anderen.' 
Eman zegt trots te zijn dat zijn visie 
op de toekomst van het Koninkrijk 
wortel begint te schieten. 'Minister 
Plasterk heeft onlangs in een debat 
met de Tweede Kamer gezegd:  
Wij horen bij elkaar. Dat is een 
belangrijke uitspraak, zeker als die 
afkomstig is van de minister van 
Koninkrijksrelaties en dat ook nog 
eens in een tijd waarin je in som-
mige politieke kringen tegenover-
gestelde geluiden hoort. Dat er een 
bom onder het koninkrijksverband 

ligt, is misschien te zwaar uit-
gedrukt, maar de vraagtekens die 
door sommigen in politiek Den 
Haag worden geplaatst bij de 
huidige constellatie vind ik wel een 
punt van zorg. Ik ben daarom blij 
dat minister Plasterk zich zo 
duidelijk heeft uitgesproken.'
Om de meerwaarde van het 
Koninkrijk verder uit te bouwen, is 
politiek draagvlak niet voldoende. 
'Ook al zouden wij het als vier 
regeringen overal over eens zijn,  
er is meer nodig. Daarom hebben 
wij het voorstel gedaan om 
 verbindingen te leggen tussen 
maatschappelijke organisaties, 
stichtingen, verenigingen, non- 
gouvernementele organisaties en 
bedrijven, maar ook individuele 
burgers en deze aan te moedigen 
samenwerking te zoeken met 
partners in de andere landen. Als 
wij dat voor elkaar krijgen, legt dat 
een veel steviger fundament onder 
het Koninkrijk dan de politiek ooit 
kan doen. Als we de sociaal- 
maatschappelijke cohesie kunnen 
versterken, zullen we als Koninkrijk 
ook veel beter politieke hobbels 
kunnen overwinnen.' Om er voor te 
zorgen dat kandidaat-samenwer-
kingspartners elkaar makkelijk 
kunnen vinden, wil Aruba een 
speciaal programma ontwikkelen. 
'Het moet niet alleen bij een mooi 
idee blijven, het moet handen en 
voeten krijgen.' n
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STC-Group zet voet 
aan Arubaanse wal
Het Rotterdamse credo ‘Niet l....n, maar poetsen’ 
is voor de volle honderd procent van toepassing 
op de snelheid waarmee de in de havenstad 
zetelende STC-Group na onder meer Zuid-Afrika, 
Vietnam, Oman en Brazilië nu ook op Aruba uit de 
startblokken is gekomen.

‘Je zou eens contact moeten opnemen met de 
STC-Group, dat kan een interessante partner voor 
jullie zijn op het gebied van vakonderwijs’, luidde de 
tip die minister-president Mike Eman vorig jaar van de 
directie van het Havenbedrijf Rotterdam kreeg tijdens 
een gesprek over de ontwikkeling van Aruba tot 
gateway tussen Europa en Latijns-Amerika.

‘Om een uur of tien die avond kreeg ik een mailtje: 
Kunnen we morgen praten? Ik heb mijn agenda 
omgegooid en de volgende ochtend zat ik met de 
premier aan tafel’, aldus directeur Albert Bos van de 
STC-Group. Nu, nog geen jaar later, is de eerste 
cursus op Aruba een feit.

STC staat voor Scheepvaart en Transport College, 
een onderwijs- en kennisinstituut met wereldfaam op 
het gebied van opleidingen voor de zee- en binnen-
vaart, havens, wegtransport, logistiek, rail, luchtvaart, 
waterbouw/baggerwerken, scheeps- en jachtbouw en 
de procesindustrie. ‘Wij zijn een stichting, hebben 
geen aandeelhouders en ook geen winstoogmerk.  

De in het oogspringende hoofdvestiging van de STC-Group aan de kade van de Nieuwe Waterweg  

met op de achtergrond de Euromast.
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Als wij ergens geld maken, wordt dat weer in de 
organisatie geïnvesteerd. Wij bestaan uit een publieke 
tak en een privaat deel. Aan de ene kant zijn wij een 
gewone, reguliere school met gesubsidieerd onder-
wijs, van VMBO tot Master. Aan de andere kant 
hebben wij projecten die veelal in opdracht, tegen 
marktconforme tarieven, worden uitgevoerd.’

Bij de STC-Group bestond er al langer een latente 
belangstelling voor het Caribisch deel van het 
 Koninkrijk. ‘Tijdens een bezoek aan Panama met  
een delegatie onder leiding van burgemeester 
Aboutaleb had ik al gehoord over interessante 
ontwikkelingen op Aruba, maar ik dacht: Wat moeten 
wij daar nou in ons eentje op Aruba beginnen? Na  
dat eerste gesprek in Den Haag nodigde premier 
Eman mij uit voor de conferentie Europe meets the 
Americas. Hij had mij verteld over wat hij met zijn land 
wil. Dat sprak mij aan dus ik dacht: Ok, laten wij maar 
eens heel opportuun gaan kijken of wij er wat kunnen 
doen. Rond de conferentie heb ik met een aantal 
mensen gesproken aan de hand waarvan ik een 
notitie heb geschreven voor de regering. Vervolgens 
bleef het even stil want de verkiezingen zaten er aan 

te komen. Daarna hebben we de draad weer 
 opgepakt. In januari kregen wij de vraag van het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs of wij wilden 
meegaan met een bezoek aan de landen in de 
Cariben. Ik heb toen samen met een ambtenaar van 
OCW op Aruba alle stakeholders op onderwijsgebied 
gesproken om een beter beeld te krijgen waaraan 
precies behoefte was.’

De deelname aan een Nederlandse handelsreis naar 
Colombia benutte Bos om nog een keertje langs te 
gaan in Oranjestad. ‘Om wat dieper door te praten 
met het ministerie van Onderwijs van Aruba en het 
Colegio EPI voor middelbaar beroepsonderwijs en te 
kijken welke concrete stappen wij kunnen zetten voor 
additioneel onderwijs dat nog niet aanwezig is op het 
eiland en aansluit bij de visie die het heeft om zich als 
handelsgateway en kennishub te ontwikkelen. Als je 
een nieuwe economische pijler wil creëren, moet je 
daar ook de mensen voor opleiden. Ik noem maar als 
voorbeeld de nieuwe containerhaven in Barcadera. 
Heb je, als die in 2016 in gebruik wordt genomen, 
 voldoende vakmensen klaar staan? Uit de praktijk 
van de Rotterdamse haven weten wij dat je per  

Holdingdirecteur Albert Bos van de STC-Group bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding met links van hem 

premier Mike Eman en rector Glenn Thodé van de Universiteit van Aruba.
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1 miljoen ton lading 900 tot 1.500 mensen nodig hebt 
voor direct en indirect werk. Aruba doet nu 30.000 
containers op jaarbasis, dat kan in 2017, 2018 
groeien naar 200.000. Eén container weegt 40 ton 
dus je kunt een eenvoudig rekensommetje maken dat 
er straks zo’n 4.000 man nodig zijn die voor die tijd 
opgeleid moeten worden.’
Geen woorden, maar daden dus, om een ander 
Rotterdams levensmotto aan te halen. Half maart 
werd in Oranjestad een Memorandum of 
 Understanding getekend door STC-directeur Bos, 
rector Glenn Thodé van de Universiteit van Aruba en 
premier Eman. ‘In april zijn wij gestart met onze 
eerste opleiding: Manager Port Operations. De eerste 
8 weken op Aruba en de rest in Nederland. Het is een 
pilot waarmee wij als STC laten zien er klaar voor te 
zijn. In mei gaan wij er opnieuw samen met de 
Directeur-generaal van OCW heen om te bespreken 
welke volgende stappen wij kunnen zetten. Ik zie 
twee trajecten. Het ene is iets toevoegen aan het 
bestaande regulier onderwijs, het andere is puur 
 commercieel: Het samen met de universiteit cursus-
sen en trainingen neerzetten in de markt die zich 
uitstrekt van Panama tot aan Noord-Brazilië. Dat past 
in de ambitie van Aruba om zich als kennishub te 
positioneren. In die regio gebeurt ontzettend veel op 
het gebied van logistiek met nieuwe havens en 
vliegvelden. Wij hebben de opleidingsmodules 
klaarliggen. In onze contacten met klanten in Zuid-
Amerika nemen wij de vraag mee: Wat vind je er van 
als wij dit op Aruba gaan aanbieden? Als wij het goed 
inrichten, kan Aruba de logistieke opleider voor de 
wijde regio worden. Er is op dat terrein niet zo veel. 
Wij kunnen ook kijken naar IATA-gerelateerde 
 luchtvaartopleidingen. Nu worden mensen naar  
Miami gestuurd. Waarom halen wij die markt niet naar 
Aruba? Er wordt al samengewerkt met Schiphol en 
Reina Beatrix is een van de betere luchthavens van 
het hele gebied. Als je dat dan ook nog clustert met 
de haven heb je volgens mij als Aruba goud in 
handen.’

De STC-Group is een grote organisatie met 7.000 
studenten en vestigingen in alle uithoeken van de 
wereld. Waarom in zee met een klein land als Aruba? 
‘Kennis is, zoals Nelson Mandela het verwoordde, 
macht. Onderwijs is ervoor om mensen een toekomst 
te bieden. Dat is onze grote drijfveer. Wij hebben een 
publieke taak; die stopt niet bij de grenzen van 
 Nederland. Als je gevraagd wordt mee te denken, 
zeggen wij daarom geen nee. Zo zijn wij ook in 
 Mozambique terechtgekomen. Dat is in feite ontwikke-
lingshulp. Dat is met Aruba natuurlijk niet het geval.

Wij zijn geen neo-kolonialen die wel even zullen 
vertellen hoe het moet. Wij kijken waar wij iets kunnen 
toevoegen, wij willen de leemten vullen. Met Aruba 
gaan wij een partnership aan op basis van gelijk-
waardigheid. Het sterke van Aruba is dat met wie je 
ook praat, leden van het kabinet of ambtenaren, 
iedereen gefocust is op de missie. Het is niet vandaag 
dit en morgen weer wat anders. En het blijft niet bij 
mooie plannen, het wordt ook allemaal waargemaakt. 
Vorig jaar mei werd gezegd dat het parkeerterrein van 
de airport overdekt zou worden met zonnepanelen. 
Kom ik een tijdje later terug en zie: Er wordt aan 
gebouwd. Kijk naar de tram. Daar kun je van denken 
wat je wil, maar die rijdt wel, passend in het grote 
plaatje van een duurzame samenleving. Er is naast 
visie op de toekomst ook een enorme daadkracht. 
Dat verklaart de klik tussen Aruba en de STC-Group. 
Wij zijn alle twee even vooruitstrevend.’ n

I: www.stc-group.nl
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Leerpark
Hoewel Aruba op het gebied van duurzaamheid  
een van de koplopers in de wereld is, worden 
 ontwikkelingen elders nauwlettend gevolgd. Reden 
waarom gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt 
en het hoofd van het Arubaanse Agency for 
 Innovation & Sustainability Bianca Peters onlangs de 
Duurzaamheidsfabriek in het Leerpark in Dordrecht 
bezochten. Programmamanager Jasper Koops 
vertelde tijdens de rondleiding door het CO2- 
absorberende pand alles over het vernieuwende 
concept waarbij onderzoek, vakonderwijs en werk  
in elkaar overvloeien. n

Shopper
De duurzame Aruba shopper is gemaakt van gerecy-
clede petflessen en kan op zijn beurt ook weer 
worden gerecycled. De wasbare tas weegt slechts 
vijftig gram, maar is sterk genoeg om twintig kilo te 
dragen en kan worden opgevouwen tot een pakje dat 
makkelijk in iedere damestas past. ‘Heel wat anders 
dan een onhandige grote boodschappentas’, aldus 
bedenker Jeremy Croes die milieukunde studeerde en 
tegenwoordig adviseur sustainability is bij de Schip-
hol Group. De tas is te koop bij vijftien souvenirwin-
kels op het eiland. n

Zuinig regeren
Duurzaam besturen is niet alleen een kwestie van 
beleid, maar ook van doen. Daarom is Cocolishi,  
de aanbouw van het Bestuurskantoor, uitgerust  
met de nieuwste snufjes op het gebied van  
energiebesparing. Minister Mike de Meza van 
 Economische Zaken, Milieu en Energie schakelde 
hoogstpersoonlijk de 119 zonnepanelen in werking. 
Die leveren 35.000 kilowatt stroom per maand,  
tweederde van wat benodigd is om het land te  
regeren. n
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KLM Green Challenge
Met het uitschrijven van een ‘Green Challenge’ 
daagt de KLM de wereld uit een bijdrage te 
leveren aan het realiseren van de duurzaamheids-
agenda van Aruba. Het eiland wil de energie-
voorziening in 2020 volledig vergroend hebben.  
Na TNO, Philips, de Carbon War Room van Sir 
Richard Branson en duurzaamheidsambassadeur 
Wubbo Ockels heeft nu ook de KLM zich 
 verbonden aan de ambitieuze doelstellingen van 
de Arubaanse regering.

Dat de luchtvaartmaatschappij zich thuisvoelt bij het 
project Green Aruba is niet zo vreemd. De Koninklijke 
Luchtvaartmaatschappij is zelf al 9 jaar op rij aan-
voerder van de Dow Jones Sustainability Index door 
voortdurend te kijken hoe de vluchtoperaties en alles 
daar omheen duurzamer kunnen worden uitgevoerd. 
De vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn door-
gevoerd lopen uiteen van het beschilderen van de 
vliegtuigen met niet-milieubelastende verfsoorten tot 
en met de introductie van een wekelijkse biofuelvlucht 
naar New York.
‘Duurzaamheid is de sleutel tot een betere toekomst. 
Het is niet alleen een strategische investering in je 
eigen toekomst, maar ook in de toekomst van 
 kinderen, kleinkinderen en de planeet. Elke stap om 
duurzamer te worden, is een stap vooruit’, aldus de 
KLM die een eigen ‘Takes Care-strategie’ heeft 
ontwikkeld. In Aruba ziet de maatschappij een 
voorbeeld voor de wereld dat navolging verdient. En 
omdat het eiland zich zo nadrukkelijk openstelt voor 

creatieve en innovatieve ideeën is de maatschappij 
op de gedachte gekomen onder de titel Green 
Challenge een wereldwijde competitie uit te schrijven. 
Uit een voorronde zijn vijf genomineerden gerold die 
zijn uitgenodigd om op 17 mei hun concept op Aruba 
te presenteren aan een jury die bestaat uit KLM’s CEO 
Camiel Eurlings, directeur Johan van de  Gronden van 
het Wereld Natuur Fonds en minister-president Mike 
Eman. De winnaar wordt in de  gelegenheid gesteld 
om twee keer twee weken naar Aruba terug te komen 
om het winnende concept met professionele onder-
steuning uitvoeringsgereed te maken. n
I: http://greenaruba.klm.com

Het duurzaamheidsbeleid van de KLM uit zich ook in de 

beschildering van de vliegtuigen met ‘eco paint’.

(Advertentie)

Visie, passie en lef
In ‘Visie, passie en lef’ vertelt minister-president Mike Eman openhartig over 
het gezin waarin hij opgroeide, zijn schooltijd, zijn besluit om tegen de wil van 
de familie de politiek in te gaan, hoe hij in het leven staat, zijn inspirators, 
verloren en gewonnen verkiezingen, zijn premierschap, het Aruba van zijn 
dromen en hoe hij die dromen aan het realiseren is.

Bestelwijze
‘Visie, passie en lef’ is in Nederland verkrijgbaar door overmaking van  
15,00 euro naar reknr. NL84 RABO 0361525982  t.n.v. AD Caribbean BV  
onder vermelding van uw naam en adres. De opbrengst gaat naar kindertehuis 
Imeldahof op Aruba.
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Koelen met 
 zeewater
Een groep lokale en 
 internationale bedrijven onder-
zoekt de haalbaarheid om de 
hotels op Aruba te koelen met 
behulp van koud zeewater in 
plaats van energieslurpende, 
lawaaiige en milieubelastende 
conventionele airconditioning. 

Volgens de initiatiefnemers is 
zeewaterkoeling aanzienlijk 
 goedkoper, schoon en levert hun 
project ook nog eens extra werk-
gelegenheid op.
Voor het project is Aruba Seawater 
Air-Conditioning opgericht, een 
samenwerkingsverband van de 
bedrijven Capital Cooling, Eco-
power International, Polytechnisch 
Ingenieurs Bureau en Deerns and 
Makai Ocean Engineering; stuk 
voor stuk ondernemingen die hun 
sporen hebben verdiend op het 
gebied van grootschalige inno-
vatieve duurzame projecten. Onder 
de naam Aruba District Cooling-
system willen ze een installatie 
ontwikkelen die alle hotels - van 
Divi Village tot en met het Ritz-
Carlton - maar ook het ziekenhuis 
kan koelen door middel van 
zeewater.

Wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat ijskoud smeltwater 
van de Noordpool naar de bodem 
van de oceaan zakt. Vervolgens 
gaat het op reis om 400 jaar later 
via zeestromingen voor de kust van 
Aruba uit te komen. Met behulp 
van de te bouwen installatie wordt 
op zes tot acht kilometer uit de 

kust op een diepte van meer dan 
500 meter het koude water op-
gepompt. Door een pijpleiding 
wordt het naar een pompstation 
aan land gebracht. Daar wordt het 
koude zeewater gebruikt om een 
tweede – met zoetwater gevuld – 
systeem te koelen. Het door dit 
proces opgewarmde zeewater gaat 
terug de zee in op een plaats waar 
het omringende water dezelfde 
temperatuur heeft. De zoetwater-
leidingen lopen naar de hotels die 
met het inmiddels koude water 
worden gekoeld. Voorlopige 
berekeningen wijzen uit dat dit 
systeem tienmaal goedkoper is dan 
traditionele airconditioning. 

Projectleider Gilbert Gouverneur 
(Ecopower) heeft alle vertrouwen in 
de slagingskans. Hij benadrukt dat 
het een commercieel project is 
waar geen cent overheidssubsidie 
aan te pas komt. ‘Het enige dat  
wij vragen is medewerking en 
 ondersteuning zodat we zonder 

vertraging over de benodigde 
vergunningen kunnen beschikken.’ 
Volgens Gouverneur kan het 
initiatief op verschillende manieren 
bijdragen aan een duurzaam Aruba. 
‘Het koelsysteem kan ook worden 
toegepast om tuinderijen te koelen 
waarbij het ontstane condenswater 
voor bevloeiing wordt gebruikt. 
Maar je kunt er ook aan denken om 
het opgewarmde zeewater te 
benutten voor viskwekerijen.’

De installatie vergt een investering 
van honderd miljoen florin. Het 
project levert in de ontwikkelings- 
en bouw fase honderd tijdelijke 
banen op. Uiteindelijk komen 
vijftien mensen in vaste dienst.  
‘Wij besparen op jaarbasis boven-
dien zes miljoen dollar aan olie.  
Als het ziekenhuis meedoet, levert 
het ook nog eens een besparing  
op de ziektekosten op’, aldus 
Gouverneur. n

I: http://youtube/Uxwt4j1R5js
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WEB werkt op ijs
In het snoeihete Las Vegas worden de grote 
casino’s en de duizenden hotelkamers op een 
aangename temperatuur gehouden met behulp 
van ijs. Exploitanten zijn verplicht een enorme 
ijskelder onder hun gebouwen aan te leggen om 
het airconditioning systeem van koele lucht te 
voorzien. ‘Wat daar kan, moet hier ook kunnen,’ 
dachten enkele ingenieurs op Aruba en voegden 
de daad bij het woord.

Water- en Energiebedrijf WEB is samen met Pro-Tec 
Mechanical Contractors Aruba een proefproject Ice 
Storage Cooling gestart. Als de installatie klaar is, 
wordt het hoofdkantoor van WEB voortaan gekoeld 
met behulp van ijsblokken.
De techniek draagt bij aan het verminderen van de 
grote schommelingen in de vraag naar elektriciteit. 
Op de warmste uren is er een piek, gevolgd door een 
tweede piek rond het tijdstip dat de meeste mensen 
naar bed gaan en de airco in de slaapkamer aan-
zetten. De vraag is het laagst tussen drie en zes uur  
’s nachts als het buiten koel is. Voor het energiebedrijf 
zijn die fluctuaties erg onvoordelig. De generatoren 
die stroom produceren, moeten in staat zijn altijd aan 
de vraag te voldoen. Er is dus een groot deel van de 

dag overcapaciteit waarbij de generatoren stationair 
draaien. Ze leveren dan geen stroom, maar gebruiken 
wel kostbare brandstof en dat strookt niet met het 
streven van de regering om van Aruba een honderd 
procent duurzame economie te maken. 

Het principe van Ice Storage Cooling komt er op neer 
dat in de nachtelijke daluren overtollige stroom 
gebruikt wordt om ijs te produceren. Overdag wordt 
de lucht in de werkruimten gekoeld met behulp van 
dat ijs. Aan het einde van de middag, als het kantoor 
sluit, is het ijs gesmolten en begint het proces van 
voren af aan. Zo wordt de piek in stroomgebruik  
’s middags lager en de terugval ’s nachts beter in 
balans gebracht. ‘Wij zijn er bij WEB op gefocust zo 
efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Het 
 vermijden van pieken en dalen is daarbij cruciaal’, 
aldus WEB-directeur Oslin Boekhoudt. 

Als de proef slaagt, kunnen bedrijven een installatie 
op maat laten aanleggen. Daarvoor is het niet nodig 
om, zoals in Las Vegas, grote ondergrondse ijsruimtes 
te bouwen. ‘Onze ijsmachine heeft het formaat van 
een buitenmodel koelkast. Er is altijd wel een plekje 
voor te vinden.’ n

Manager Jan van 

Haren van Pro-Tec 

biedt een cheque 

aan waarmee het 

instituut voor 

slechtzienden en 

blinden de 

Fundacion 

Arubano di esnan 

Visualmente 

Incapacita (FAVI) 

een duurzaam 

airconditioning 

systeem kan 

aanschaffen. 

Links WEB- 

directeur Oslin 

Boekhoudt.
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Zonnepark koelt auto’s
Wie vanuit de aankomsthal  
van luchthaven Reina Beatrix 
naar buiten loopt, ziet een  
grote hoeveelheid stalen 
 kolommen oprijzen boven de 
parkeerplaats. Het is de 
 draagconstructie voor de zonne-
panelen waarvan de eersten 
inmiddels zijn geïnstalleerd.  
Met een oppervlakte van meer 
dan 24.000 vierkante meter 
wordt het een van de grootste 
zonneparken in het Caribisch 
gebied. De 14.000 panelen 
vormen bovendien een 
 overkapping waaronder de 
geparkeerde auto’s van 
 bezoekers, reizigers en werk-
nemers beschermd worden 
tegen de brandende zon.

Directeur Dennis Gieselaar van het 
Nederlandse bedrijf Oskomera 
Solar Power Solutions dat het 
project uitvoert, verwacht de 
werkzaamheden binnen enkele 
maanden af te ronden. Volgens 
hem is Aruba een van de eerste 

eilanden die op zo’n grootschalige 
wijze zonne-energie gaat toe-
passen. Hij vindt solar energy bij 
uitstek geschikt voor eilanden 
waar de opgewekte stroom 
meteen naar de afnemers kan 
worden gedistribueerd. 
Voor de exploitatie sloot het bedrijf 
een zogeheten Power Purchase 
Agreement met stroomleverancier 
Elmar. ‘Afgesproken is dat we 
Elmar 25 jaar lang van stroom 
voorzien. De zonnepanelen zetten 
licht om in elektriciteit die voor 
 distributie naar de eindgebruikers 
wordt doorgevoerd via het stroom-
net. De installatie levert 3,5 
megawatt aan energie, net zoveel 
als gemiddeld 900 Arubaanse 
huishoudens jaarlijks verbruiken’, 
aldus Gieselaar. ‘Wij hebben het 
dus over een zonnepark van 
aanzienlijke omvang.’

Minister Mike de Meza van Econo-
mische Zaken, Energie en Milieu is 
om meerdere redenen ingenomen 
met het project. ‘Het maakt ons 

weer een stukje minder afhankelijk 
van dure en vervuilende fossiele 
brandstoffen, maar ik zie het ook 
als een visitekaartje. Het eerste 
dat toeristen bij aankomst zien, is 
dat Aruba hard werkt aan een 
duurzame toekomst.’
Ook op kleine schaal wordt er 
meer en meer gebruik gemaakt 
van zonne-energie. Een delegatie 
van de Nederlandse organisatie 
Het Energieplein heeft tijdens een 
bezoek aan Aruba plannen 
 ontvouwd om via crowd funding 
fondsen bijeen te brengen waaruit 
tegen een gunstige rente leningen 
worden verstrekt aan particulieren 
die een zonnepaneel aanschaffen.   

Aruba beschikt al over een wind-
molenpark te Vader Piet dat 
samen met het zonnepark en de 
geplande tweede windfarm voor 
bijna de helft moet kunnen voor-
zien in de totale energiebehoefte. 
De regering wil de transitie naar 
100% hernieuwbare energie in 
2020 hebben voltooid. n

Het zonnepark gaat niet alleen energie voor 900 huishoudens leveren, maar houdt tevens de geparkeerde auto’s koel.

Inzetfoto: Premier Mike Eman en minister Mike de Meza nemen van dichtbij een kijkje hoe het zonnepark gestalte krijgt.
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Leren van  
de  dividivi

‘Creating Sustainable Happiness’, zo luidde de 
titel van de presentatie van minister-president 
Mike Eman tijdens TEDxBinnenhof op 31 maart  
in de Ridderzaal. Onder het motto ‘Global 
 challenges, Dutch solutions’ presenteerden de 
tien hem voorgaande sprekers hun ‘vondst’ die 
het waard is wereldkundig te maken.

Als bijzondere gastspreker deed de premier een  
appel op politici, ondernemers, wetenschappers en 
investeerders om de ‘TED-talkers’ te helpen hun 
ideeën te realiseren en zo bij te dragen aan een 
betere wereld. Eman was door de organisatie 
 uitgenodigd om te vertellen hoe Aruba stap voor stap 
toewerkt naar een honderd procent duurzame samen-

leving waarbij technologische èn sociale innovatie 
hand in hand gaan en verhoging van welvaart niet het 
doel is, maar het middel om het welzijn te versterken 
en dat ook eerlijk over alle burgers te verdelen. 
TED (Technology, Entertainment & Design) is gestart 
in 1984 met als doel vernieuwende ideeën van 
‘denkers en doeners’ samen te brengen. Later 
ontstonden her en der in de wereld aftakkingen 
waaronder TEDxAmsterdam en TEDxBinnenhof. 
Eman begon zijn optreden met een compliment aan 
het adres van de mensen die voor hem hadden 
gesproken. ‘Wij zijn geraakt door deze briljante 
geesten die zich met hart en ziel inzetten. De grote 
vraag is wat bedrijven en overheden met hun ideeën 
doen.’ Zelf haalt de premier zijn inspiratie uit de 

 Edward M. Erasmus  @em_erasmus
 #Aruba must be proud! Prime Minister Eman’s 

presentation was wonderful. #TEDxB14 #epic 
#historic #onehappyisland

 Rinke Zonneveld  @Rinkezonneveld
 Politieke visie en lef! MP Aruba Mike Eman 

maakt indruk op #TEDxB14 Moet vaker in 
Ridderzaal!

 Robert van Hoesel  @robertvhoesel
 Most inspiring talk today was definitely  

@MikeGEman, what a great leader and example 
for many

 JellieTiemersma  @jellieTiemersma
 @MikeDEman @TEDxBinnenhof mr Eman, you 

gave an inspiring TEDtalk. I hope many 
politicians will hear your speech! #tedxb14
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Voormalig premier Jan Peter Balkenende en oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal kaarten na met ‘TED Talker’ Eman.

Na zijn TED Talk werd premier Eman door Hella 

Hueck van RTL geïnterviewd.

Naast de ruim 500 toehoorders in de Ridderzaal werd  

TEDxBinnenhof op vele tientallen locaties in de wereld via een 

livestreamverbinding gevolgd.

Gastheer van TEDxBinnenhof 2014 minister Henk 

Kamp van Economische Zaken met alle sprekers.

Astronaut André Kuipers die de commissie  

voorzat die de sprekers voor TEDxBinnenhof heeft 

geselecteerd, kwam voorrijden in de door 

 zonne-energie aangedreven Stella.
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natuur. ‘We kunnen veel leren van de dividivi-boom. 
Die verzet zich niet tegen de aanhoudende passaat-
winden, maar past zich aan. Zo kan deze boom 
voortbestaan op ons dorre eiland. Mensen kunnen 
een voorbeeld nemen aan de dividivi. We moeten 
samenleven met de krachten van de natuur en er niet 
dwars tegenin gaan.’

Na een overzicht hoe Aruba zich heeft ontwikkeld 
sinds het verkrijgen van de Status Aparte in 1986 
sprak Eman over het hier en nu. ‘Na 25 jaar leek het 
goed om de balans op te maken en te kijken of we op 
dezelfde manier verder wilden. We hebben een 
sociale dialoog met werkgeversorganisaties en 
vakbonden in het leven geroepen, een soort  Arubaans 
poldermodel, Wij waren er snel uit. Onze conclusie: 
De economische groei moet bijdragen aan de 
 kwaliteit van leven van alle burgers. In een land waar 
toeristen verwelkomd worden in vijfsterrenhotels, 

verdient de bevolking vijfsterrenvoorzieniningen, 
vijfsterrenwijken, vijfsterrenonderwijs, vijfsterren-
gezondheidszorg etc.’

Eman ging ook in op de groene agenda van Aruba. 
‘Wij hebben er voor gekozen om onze energie-
voorziening in 2020 volledig te hebben verduur-
zaamd. Het komende jaar maken we grote stappen 
met een tweede windmolenpark en een zonnepark. 
Dan halen we de helft van onze energie uit natuurlijke 
bronnen. We maken gebruik van waar de natuur ons 
zo rijkelijk mee heeft bedeeld, wind en zon. Maar wij 
kijken verder dan energie als we het hebben over 
duurzaamheid. Een duurzame maatschappij valt en 
staat met de betrokkenheid van mensen. Mensen die 
om elkaar geven en plezierig met elkaar samenleven. 
Zo zie ik de gemeenschap van de toekomst.’

De slotwoorden van Eman leverden hem een daverend 
applaus op van de ruim 500 toehoorders in de Ridder-
zaal. Applaus was er ook in Cas di Cultura in Oranje-
stad waar TEDxBinnenhof via een livestreamverbinding 
met Den Haag met grote belangstelling werd gevolgd. 

Een groot aantal 
Koninkrijks-
ambassades, 
maar ook 
 universiteiten her 
en der in de 
wereld hadden 
eveneens  
‘viewing events’ 
georganiseerd. n

 Bahia Tahzib-Lie  @BTahzibLie
 PM #Aruba’s ambition for his island: be world’s 

1st fully sustainable country by 2020. Exemplary 
MikeGEman!

 Ralien Bekkers  @RalienBekkers
 Prime Minister with great vision. “GDP doesn’t 

say it all. Not at all. Need sustainable happiness”. 
Can @MikGEman please inspire @MinPres

 TEDx Binnenhof  @TEDxBinnenhof 
 Today our hearts moved, by the brilliance, minds 

and dedication by these great speakers and great 
persons” Mike Eman #TEDxB14

De TED talk van minister-president Mike 
Eman bekijken? Dat kan via de website 
www.arubahuis.nl
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Magneet voor talent
‘Het Davos van de optimisten en 
een magneet voor talent’. Zo 
omschrijft Jim Stolze het 
 fenomeen TEDx, bijeenkomsten 
die in steeds meer landen 
worden georganiseerd om 
ideeën die het waard zijn met de 
wereld te delen een podium te 
geven. Ondernemer, publicist  
en tv-maker Stolze is niet  
alleen de initiatiefnemer van 
TEDxAmsterdam en 
 TEDxBinnenhof, maar tevens 
een van de twaalf internationale 
 ambassadeurs van TED.com. 

TED (Technology, Entertainment 
& Design) is in 1984 in Californië 
ontstaan. Sindsdien worden 
jaarlijks sprekers uitgenodigd om 
in achttien minuten de lezing van 
hun leven te geven. ‘Ik ontdekte 
het toen het online ging. Ik dacht 
meteen: Wow, wat is dit? In 2008 
ben ik in de zaal gaan zitten. In 
vier dagen tijd kwamen er tachtig 
sprekers voorbij. Niet met 
 dromerige verhalen, maar met 
ideeën die er werkelijk toe doen. 
Ik kwam als een ander mens 
terug’, aldus Stolze. ‘Ik ben op 
TED-baas Chris Anderson 
 afgestapt met de vraag dat ik 
zoiets ook graag in Nederland 
wilde organiseren. Ik kwam op 
het goede moment. Ze hadden 
net besloten om onder de naam 
TEDx TED-achtige events in 
andere landen te houden.’

Vier jaar geleden werd de eerste 
TEDxAmsterdam gehouden en in 
2012 was Stolze de motor achter 
TEDx in het Midden-Oosten. ‘Na 
het succes van Amsterdam werd 
ik benaderd vanuit de ministeries 
dat ze ook een TEDx in Den Haag 

wilden. Economische Zaken is er 
nauw bij betrokken geraakt 
omdat het ministerie het belang 
van innovatie inziet. Het idee om 
mensen met briljante ideeën 
samen te brengen met de zit-
tende macht sprak mij aan.’ In 
2013 vond in de Ridderzaal de 
eerste TEDxBinnenhof plaats.  
Op 31 maart dit jaar volgde de 
tweede editie onder het motto 
‘Global challenges, Dutch 
 solutions’ waarvoor ook minister-
president Mike Eman werd 
gevraagd.
‘Een stemmetje in mij zei: Wij 
laten tien experts aan het woord, 
maar kunnen we ook zorgen voor 
de verbinding. Ik kreeg de tip 
eens aan de premier van Aruba te 

denken. Nu zijn er zo veel politici 
met visie, maar die belijden dat 
meestal alleen met de mond. Ik 
ben wat gaan rondvragen en 
stelde vast dat er op Aruba ook 
wat mee wordt gedaan. Dat is 
wat wij nodig hebben, dacht ik, 
iemand van buiten die als uit-
smijter de verbinding legt. Ik zag 
het als een orkest: je hebt top-
musici, maar je hebt een dirigent 
nodig die de toon zet, die zorgt 
dat het samen nog mooier klinkt. 
En zo is het ook uitgepakt. Ik ben 
er trots op dat het, mede dankzij 
de sprekers maar vooral ook heel 
veel vrijwilligers, gelukt is iets 
moois neer te zetten.’ n

I: www.tedxbinnenhof.com

De drijvende krachten achter TEDxBinnenhof: Sonja van Meerbeek van Economische 

Zaken en Jim Stolze met premier Eman.
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Havenbaronnen
Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt voelde zich als oud-
directeur van de Aruba Port Authority als een vis in het water toen hij 
op uitnodiging van de Marine Club Rotterdam een  presentatie gaf 
over de positie van Aruba als gateway tussen Europa en Latijns-
Amerika. Wat de ‘havenbaronnen’ als muziek in de oren klonk, was 
het nieuws dat de bouw is gestart van een nieuwe vrachthaven te 
Barcadera die niet alleen wordt toegerust met het modernste 
materieel zoals state-of-the-art kranen, maar ook geschikt wordt 
gemaakt voor containeroverslag. Op de foto gevolmachtigde 
minister Boekhoudt met ‘Havenman van het jaar 2013’ Raymond 
Riemen, de CEO van de Broekman Group. n

Oorlog
Archivo Nacional Aruba (ANA) heeft een informatie-
pakket samengesteld over Aruba gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. ‘De meeste mensen weten 
vrijwel niets over die periode en de belangrijke rol van 
Aruba. Op ons eiland werd olie geraffineerd die de 
geallieerden nodig hadden voor de strijd in Europa. 
Om die reden werd Aruba aangevallen door de 
Duitsers’, aldus Rosa Arends van de afdeling 
 Onderzoek. Het uit twee boeken, zes video’s, een 
krant en foldermateriaal bestaande pakket kost  
100 florin, maar scholen krijgen het gratis. n

Ziekenhuis
In april is een begin gemaakt met de vernieuwing van 
het Horacio Oduber Hospitaal. Vanwege de omvang 
van het project is het in fases opgedeeld waarvoor in 
totaal 4,5 jaar wordt uitgetrokken. Als eerste wordt 
een geheel nieuw beddenhuis met een capaciteit  
van 90 patiënten opgetrokken. Daarna worden de 
bestaande gebouwen onder handen genomen. De 
laagbouw wordt omgebouwd tot polikliniek en de 
afdeling spoedeisende hulp wordt gemoderniseerd. 
Daarna wordt het huidige 6 verdiepingen tellende 
hoofdgebouw volledig gerenoveerd. Opdrachtgever is 
de Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA). n
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Minister Paul Croes

‘Iedereen  verdient 
een kans’

Door Marjanne Havelaar

‘Iedereen komt vroeg of laat in het leven te staan 
voor uitdagingen. Voor de een zijn die bescheiden 
en dienen ze als leerschool om een beter mens te 
worden. Er zijn echter ook mensen die voor 
uitdagingen komen te staan die ze niet zelf aan-
kunnen. Ik beschouw het als mijn taak als minister 
om deze mensen te helpen met het overwinnen 
van belemmeringen zodat ze een eerlijke kans 
krijgen om volwaardig deel uit te maken van onze 
gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat 
 mensen buiten de maatschappij komen te staan, 
iedereen hoort erbij.’

Als een van de drie nieuwkomers in het kabinet Mike 
Eman II is minister Paul Croes verantwoordelijk voor 
de portefeuilles Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid. ‘Het 
is druk, maar anders druk dan in mijn vorige functie 
als Statenvoorzitter. Het verschil is dat de Staten 
vooral gericht zijn op wetgeving en instituten. Als 
minister heb ik een directere band met de processen 
in de samenleving. De beslissingen die ik neem, 
kunnen een directe invloed hebben op het leven van 
mensen. Dat voelt heel anders aan.’

De 37-jarige politicoloog heeft voor al zijn beleids-
terreinen één gemeenschappelijk leidmotief: ‘Ik ga 
voor welzijn, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.’ 
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Croes wil de verschillen tussen rijk en arm verkleinen 
en het welzijn vergroten. ‘Het gaat me vooral om 
immaterieel welzijn. Veel mensen aan de onderkant 
van de samenleving hebben nooit de kans gekregen 
zich te ontwikkelen. Die kans wil ik hen alsnog bieden 
zodat ze een productief lid van de maatschappij 
kunnen worden. Mensen moeten in principe voor 
zichzelf kunnen zorgen, maar soms hebben ze daar 
een steuntje in de rug bij nodig.’ Die hulp wordt onder 
meer geboden in de vorm van bij- en omscholing en 
begeleiding bij solliciteren.

Croes signaleert dat relatief veel jongeren niet goed 
weten wat ze met hun leven aanmoeten. ‘We hebben 
heel wat talentvolle jonge mensen op ons eiland, 
maar ze worden te weinig gestimuleerd. Ik wil daar 
wat aan doen. De universiteit onderzoekt momenteel 
wat de waarde is die jongeren bijdragen aan onze 
maatschappij. Als we dat helder in beeld hebben, 
kom ik met een apart begrotingsfonds speciaal voor 
jongeren. Ik wil het vrijwilligerswerk onder de jeugd 
stimuleren, maar hen ook helpen op weg naar ‘echt’ 
werk.’ Volgens een recent onderzoek onder werk-
gevers is er een kloof tussen de competenties van 
jongeren en de eisen die het bedrijfsleven stelt. 
‘Werken is meer dan een maandelijks salaris. Er 
komen ook arbeidsetos en verantwoordelijkheids besef 
bij kijken. Wij moeten jongeren leren weer in zichzelf 
te geloven, hen aanmoedigen het beste uit zichzelf te 
halen, zowel tijdens een opleiding als daarna. Daar 
moeten we meer aandacht aan  besteden zodat 
werkgevers weer vertrouwen krijgen in de jeugd’, 
aldus Croes. Hij wil niet alleen meer jongeren, maar 
ook meer mensen met een beperking op de arbeids-
markt zien. Daarvoor wil hij 
convenanten met de privé-
sector sluiten. ‘We hebben 
nog teveel de neiging te 
kijken naar wat mensen niet 
kunnen. Participatie valt of 
staat met acceptatie. De 
gemeenschap moet stappen 
nemen om mensen met een 
beperking mee te laten doen.’ 
Vooralsnog heeft hij geen 
plannen om het bedrijfsleven 
met financiële incentives te 
prikkelen of met een quota-
regeling te komen. ‘Mijn 
voorkeur gaat uit naar morele 
druk, maar als het moet, ben 
ik bereid te kijken naar  
andere middelen.’ 

Croes heeft zich ten doel gesteld de komende 
anderhalf jaar het aantal mensen in de bijstand met 
vijfhonderd te verminderen. ‘Daarin moeten we 
investeren. Mensen die actief deelnemen aan het 
maatschappelijk leven voelen zich beter en  
daarmee neemt het algehele welzijnsgevoel op het 
eiland toe. Overigens besparen we dan vijf miljoen 
florin per jaar aan uitkeringen. Dat is mooi mee-
genomen.’

Croes is verwant aan de legendarische politicus 
Betico Croes. ‘Er zijn veel politici in mijn familie, het 
zal wel in ons bloed zitten.’ Hij doet zijn werk echter 
niet vanuit een soort familieverplichting, maar vanuit 
een meer filosofische overtuiging. ‘Als je jezelf 
begrijpt als mens ben je beter in staat andere mensen 
te begrijpen. Dan weet je waarom mensen bepaalde 
beslissingen nemen. Als politicus kun je invloed 
uitoefenen waardoor mensen andere beslissingen 
gaan nemen die leiden tot betere oplossingen.’ Wat 
hij wel geleerd heeft van zijn familie is dat het leven 
van een politicus zich in de volle openbaarheid 
afspeelt. De zorg voor zijn twee jonge kinderen, de 
driejarige Paul-Adison en de eenjarige Maria-Paula, 
moet hij vrijwel volledig aan echtgenote Melanie 
overlaten. ‘Feit is dat het niet de politicus zelf is die 
kiest voor de politiek, de hele familie maakt die keuze, 
anders gaat het niet werken. Het is zwaar, maar ik ga 
ervoor. Het is mijn persoonlijke wens, maar ook een 
noodzaak om positieve veranderingen te bewerk-
stelligen in de maatschappij waardoor alle mensen 
kunnen participeren en we samen een beter leven 
voor iedereen tot stand brengen. Ook dat is 
 duurzaamheid.’ n

M E i / J u N i  2 0 1 4 ,  N R .  3  31



Een slim verlichte stad is een veilige stad. Daarom 
werkt de stad Rotterdam met het Philips CityTouch 
Systeem. Alle straatverlichting is nu op afstand 
regelbaar vanuit één systeem. De intensiteit van 
de verlichting kan aangepast worden en eventuele 
storingen worden direct zichtbaar. Zo kan iedereen 
veilig over straat, ook het echtpaar Broere.

Een stad die
’s avonds net
 zo veilig voelt
als overdag

Ontdek hoe onze innovaties het leven van mensen over de hele wereld verbeteren
philips.com/innovationandyou


