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Disruptive change

GASTCOLUMN

Door Jan Peter Balkenende
Zijn we er ons wel voldoende van bewust dat we leven in een tijd van
‘disruptive change’? Veel zaken - producten, diensten, productieprocessen enz. - zullen in zeer hoog tempo veranderen. Innovatie en nieuwe
technologie leiden tot radicale wijzigingen. Als wij onze mindset daar niet
tijdig op instellen, is dat een bedreigende ontwikkeling. Doen wij dat wel
- en daar vertrouw ik op - dan lonken er volop kansen. Parallel aan
disruptive change zien we de groeiende noodzaak ingrijpende veranderingen door te voeren die perspectief bieden op een duurzame toekomst.
Op Aruba is tegen de achtergrond van disruptive change en duurzaamheid sprake van een uiterst boeiende ontwikkeling: het eiland kiest
welbewust voor een scenario van verduurzaming op weg naar 100%
sustainability en een rol als Green Gateway tussen Europa en LatijnsAmerika. Gelijktijdig zoekt Aruba naar diversificatie van zijn economie en
legt het een verbinding tussen economische en sociale ontwikkeling
door welvaart in dienst te stellen van (eerlijk verdeeld) welzijn. Een visie
die getuigt van een doordachte oriëntatie op de toekomst. En vooral ook
van moed om de daad bij het woord te voegen.

Prof.dr. Jan Peter Balkenende
is Partner Corporate Responsibility bij EY (Ernst & Young) en
hoogleraar Governance,
Institutions aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Terecht dat deze voorbeeldfunctie met toenemende interesse wordt
gevolgd. Het zijn niet de eerste de besten die zich als actief participant
hebben aangediend: TNO die er een smart community ontwikkelt, de
KLM die Aruba als biofuel-bestemming heeft uitgekozen, Philips die het
eiland tot showcase voor LED-verlichting maakt en visionair entrepreneur
Richard Branson die zich met zijn Carbon War Room volledig achter de
duurzame ambities van het kabinet Mike Eman heeft geschaard.
Vorig jaar zette Aruba zich met de buitengewoon inspirerende conferentie ‘Europe meets the Americas’ op de kaart als ontmoetingsplaats voor
potentiële handelspartners uit beide continenten. Wat mij bijzonder
aansprak, was de connectie die werd gelegd tussen visie, wetenschap,
techniek, toepassing en het vermarkten. Dromen, denken en doen
verenigd in één conferentie!
Dat succes krijgt van 22 tot en met 25 oktober een vervolg. Ik kijk er naar
uit ook nu weer een bijdrage te leveren door nader in te gaan op het
onderzoek dat wij (EY) hebben gedaan naar de voor het Nederlandse
bedrijfsleven meest kansrijke sectoren in Zuid-Amerika waarbij Aruba als
facilitator een betekenisvolle rol kan vervullen.
Ik vertrouw er op dat de conferentie ons opnieuw een stapje dichterbij
het vinden van echt duurzame oplossingen brengt. We hebben immers
geen tijd te verliezen.
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Celebrities
Celebrities komen graag naar Aruba waar ze, niet
achtervolgd door opdringerige fans en brutale paparazzi, van een ongestoorde en zonzekere vakantie
kunnen genieten. Deze zomer werden onder meer
WK-ganger Dirk Kuijt, tv-presentator Humberto Tan
en zanger Frans Bauer gespot. De vertolker van het
levenslied verbleef in het Divi Resort. Topman Alex
Nieuwmeyer en general-manager Gerrit Griffith
hadden wel ‘even’ om met hun bekende gast op de
foto te gaan.
n

Effie voor ATA
De Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een Amerikaanse Effie gewonnen voor de effectiviteit van haar
marketingstrategie. Daarmee schaart het eiland zich
tussen grote namen als Expedia en Disney. Aruba
was genomineerd in de categorie ‘reizen, toerisme en
bestemming’. ,,Ik ben heel blij met deze internationale
erkenning. Ik wil wel aantekenen dat het niet zozeer
ATA is die deze prijs heeft gewonnen, maar Aruba als
geheel”, aldus ATA’s CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes na
afloop van de prijsuitreiking in New York.
n

Vaste gast
Na zijn sterke optreden bij het WK in Brazilië kon Dirk
Kuijt op Aruba eindelijk een beetje bijkomen van een
lang voetbalseizoen. Samen met zijn vrouw Gertrude,
hun vier kinderen en een groepje vrienden genoot hij
van zon, zee en strand.
,,Aruba is een geweldige plek om vakantie te houden.
Er is hier voor iedereen altijd wel wat te doen”, aldus
Kuijt die al sinds 2002 jaarlijks op Aruba komt en altijd
bereid wordt gevonden om het welverdiende luieren
te onderbreken voor een clinic aan lokale voetbaltalentjes.
n
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Kabinet zet mes in
overheidsuitgaven
Anders dan Nederland heeft Aruba in de strijd
tegen de crisis prioriteit gegeven aan economisch
herstel. Nu de groei de komende jaren op structureel circa 3% wordt geraamd en de werkloosheid
afneemt, vindt het kabinet Mike Eman II dat er
voldoende fundament is om de overheidsfinanciën
aan te pakken. Dat moet - om een negatieve
impact op de economie te voorkomen - wel in een
verantwoord tempo. Toch is het gepresenteerde
pakket aan hervormingen en bezuinigingsmaatregelen niet kinderachtig. Door bijna 6% minder uit
te geven wordt het begrotingstekort in een klap
gehalveerd. Om een voorbeeld te stellen dat de
overheid de tering naar de nering moet zetten,
heeft minister-president Eman zijn eigen salaris
met 8% gekort.
Het personeelsbestand wordt voor het einde van
2014 met zo’n 6% ingekrompen hetgeen wordt
gerealiseerd door het niet verlengen van tijdelijke contracten en een vacaturestop voor niet cruciale functies. De leeftijd voor de algemene ouderdomsuitkering
wordt verhoogd van 60 naar 65 jaar terwijl de premie
met 2% stijgt. Ook voor ambtenaren wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs opgetrokken naar 65. Voor
ministers gaat de maatregel reeds in per 1 januari
2015 nadat Eman meteen al na zijn aantreden in 2009
het pensioen voor politici vergaand had versoberd. Al
deze maatregelen leiden tot een aanzienlijk lagere last
voor de begroting, maar maken het pensioenstelsel
tegelijkertijd voldoende robuust om de vergrijzing op
te vangen. Aan de hervormingen en bezuinigingen
liggen sociale akkoorden met de werkgeversorganisaties en vakbonden ten grondslag. Om die te betrekken bij het bestrijden van de crisis heeft de regering
naar voorbeeld van het Nederlandse poldermodel een
Sociale Dialoog ingesteld.
Waar Nederland er voor kiest structureel meer geld uit
te blijven geven dan er inkomsten zijn (zo lang de
Brusselse 3%-norm maar niet wordt overschreden)
heeft de Arubaanse regering zich ten doel gesteld om
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Als laatste wapenfeit voordat hij zijn portefeuille overdroeg aan
opvolger Angel Bermudez loodste minister Juan David
Yrausquin van Financiën zijn voorstel door het parlement om
het mes in de overheidsuitgaven te zetten.

binnen enkele jaren begrotingsevenwicht te bereiken.
Daartoe wordt in de Staatsregeling een zogeheten
‘Balanced Budget Rule’ opgenomen die het regeringen niet toestaat nieuwe begrotingstekorten te laten
ontstaan. Zo wordt het mogelijk de bestaande
overheidsschuld af te bouwen. Om op de naleving
van de Balanced Budget Rule toe te zien, wordt op
korte termijn een onafhankelijke ‘Fiscal Council’
geïnstalleerd. Met het IMF en kredietbeoordelaar
Standard & Poor’s juicht minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ingezette koers toe: ,,De regering Eman II heeft aanzienlijke maatregelen voorgenomen ten behoeve van
houdbare overheidsfinanciën, mede in overeenstemming met de sociale partners. Deze moeten gezien
worden in het licht van duurzame groei van Aruba en
positieve sociaaleconomische ontwikkelingen van het
land. Internationale ratings noemen de vertrouwenwekkende visie van de regering voor Aruba.”
n
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Vakminister met
een missie
De eerste indruk van Angel
Bermudez is die van een stevig
gebouwde man die niet gemakkelijk van zijn stuk te brengen is.
Hij straalt uit dat hij recht op zijn
doel afgaat en dat is precies wat
de nieuwe minister van Financiën en Overheidsorganisatie
van plan is. Zijn missie is om in
drie jaar tijd de financiën van het
Land Aruba zo te herstructureren dat begrotingsevenwicht
wordt bereikt.
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Bermudez werd in juli, nadat
minister Juan David Yrausquin zijn
ontslag had ingediend, door
minister-president Mike Eman
benaderd om als vakminister toe
te treden tot diens kabinet. Hij kan
bogen op een lange staat van
dienst op financieel terrein. Na een
studie rechten aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam specialiseerde Bermudez zich begin jaren
tachtig aan de Universiteit van
Leiden in belastingrecht. Een

kwart eeuw geleden deed hij zijn
intrede in de wereld van de
accountancy en schopte het al
snel tot partner van Ernst & Young.
Zijn standplaats werd Curaçao,
maar Bermudez bleef zijn geboorte-eiland Aruba trouw. Zijn regelmatige familiebezoeken combineerde hij lange tijd met lesgeven
aan de Universiteit van Aruba.
Vanwege zijn expertise en lange
ervaring op het gebied van belastingen werd Bermudez door de
ARUBA
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Nederlandse regering gevraagd
leiding te geven aan de opbouw
van de Belastingdienst Caribisch
Nederland. Uit dien hoofde was hij
onder meer belast met de invoering van de nieuwe Belastingwet
op de BES-eilanden. Meer dan
drie jaar werkte Bermudez op
Bonaire. Hij reisde regelmatig naar
Den Haag voor ambtelijk overleg.
,,Ja, ik ben bekend met de mensen daar en weet de weg. Dat kan
een voordeel zijn als je complexe
onderwerpen te bespreken hebt”,
zegt de nieuwe bewindsman daar
zelf over.
Bermudez was al eens eerder
minister. In 1987 werd hij benoemd
tot minister van Transport en
Communicatie in het eerste
kabinet van het jonge land Aruba.
Ook toen was hij vakminister. ,,Er
waren wat politieke schermutselingen geweest tussen de coalitiepartijen. De Staten besloten enkele
vakministers te belasten met het
uitvoeren van het reddingsplan om
Aruba uit de crisis te trekken. We
vormden een team van gekwalificeerde mensen die inzagen hoe je
effectief kon samenwerken met de
private sector. Met passie en
toewijding hebben we de klus
geklaard.” De overeenkomsten
met nu dringen zich op. Aruba in
crisis, beide keren mede veroorzaakt door de sluiting van de
olieraffinaderij en de politiek die
een vakminister aanstelt om de
problemen aan te pakken.
Bermudez ziet dat anders: ,,Er is
nu geen economische crisis op
Aruba. Door de sluiting van de
olieraffinaderij is Aruba in een klap
een aanzienlijk deel van de inkomsten kwijtgeraakt. Het kabinet
heeft de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in het stimuleren van
de economie. Dat heeft zijn
vruchten afgeworpen want de
economie vertoont weer een
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gezonde groei. Dat levert geld op
waarmee we de financiën op orde
kunnen krijgen. In combinatie met
bezuinigingen moeten we zorgen
voor een sluitende begroting. Dat
is op termijn noodzakelijk. Je kunt
niet blijven lenen, de grens daarvan is nu echt wel bereikt. Wat dat
betreft zit ik met het IMF op een
lijn. Ik ga ervan uit dat het lukt om
binnen een paar jaar begrotingsevenwicht te bereiken.”
Bermudez heeft zich tevens
voorgenomen het belastingstelsel
te herzien. ,,Op dit moment
werken we met belastingen
waarvan de onderliggende wetten
antiek zijn. Het moet veel moderner en een stuk eenvoudiger.
Doordat alle regeltjes zo ingewikkeld zijn, heeft de belastingdienst
grote achterstanden. Zo kun je niet
werken. Ook moet de wet- en
regelgeving taalkundig worden
geredigeerd zodat iedereen kan
begrijpen wat de bedoeling is. Als
mensen belastingregels begrijpen
is er minder weerstand om te
betalen. De angst om te veel te
betalen, is dan kleiner.” Op korte
termijn beginnen projecten om de
achterstanden in te lopen, de
inning te stroomlijnen en de wet-

en regelgeving aan te passen. ,,Dit
heeft mijn volle aandacht. Ik maak
dankbaar gebruik van wat mijn
voorganger al gepland had. De
eerste effecten moeten nog voor
het einde van het jaar zichtbaar
zijn. Als de huidige knelpunten zijn
opgelost, gaan we een helder
systeem voor de toekomst opzetten. Uiteindelijk moet het motto
van de Nederlandse Belastingdienst ook hier gelden: Leuker
kunnen we het niet maken,
makkelijker wel.”�
Bermudez wil het liefst met rust
gelaten worden en de ruimte
krijgen zijn werk te doen. ,,Ik zit
heel eenvoudig in elkaar. What you
see is what you get. Ik geloof in
transparantie en zal dan ook naar
buiten treden als ik iets te melden
heb.” Hij ziet zichzelf als stuurman
die tot taak heeft Aruba qua
overheidsfinanciën naar rustiger
vaarwater te loodsen. ,,Ik ga geen
dingen rigoureus veranderen, maar
het bestaande verbeteren. Alle
informatie, alle rapporten, alle
adviezen en alle meningen staan
als het ware bij elkaar op mijn
dashboard. Op basis daarvan
stuur ik bij zodat de financiële rust
terugkeert.”
n

Angel Bermudez bij zijn beëdiging tot minister door
plaatsvervangend gouverneur Ella Tromp-Yarzagaray.
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Een stad die
’s avonds net
zo veilig voelt
als overdag
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.

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

Medeleven
Vele Arubanen - onder wie de voltallige Raad van
Ministers - hebben bij de Vertegenwoordiging van
Nederland in Oranjestad het condoleanceregister
getekend om hun medeleven te betuigen met de
nabestaanden van de 298 passagiers onder wie 196
Nederlanders die op 17 juli bij de ramp met vlucht
MH17 om het leven zijn gekomen. Op 23 juli, de dag
van nationale rouw, werd ook op Aruba een minuut
stilte gehouden en hingen op alle overheidsgebouwen
zowel de Nederlandse als de Arubaanse vlag halfstok. 
n

Dubbel goud
De Arubaanse synchroonzwemsters Kyra Hoevertsz
en Anouk Eman grossieren in medailles. Bij de
Pan-Amerikaanse kampioenschappen die in augustus
in het Californische Riverside werden gehouden,
sloegen zij ondanks de stevige concurrentie opnieuw
toe. De oogst: Als duo twee keer goud en nog een
keer solo voor Kyra het brons. Op de foto de winnaressen met hun trotse trainer Lori Eaton.

n

Record
Voor het eerst in jaren gunde minister-president Mike
Eman zich deze zomer een korte vakantie. Daarvan
bracht hij enkele dagen door op het Charlotte Speedway-circuit in North Carolina. In een Indy-racecar van
de legendarische Formule 1-coureur Mario Andretti
vestigde hij met een gemiddelde snelheid van 246,8
km per uur een nieuw persoonlijk record.
n
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Kansen voor het grijpen

,,Gateway Aruba is geen concept, maar realiteit”, aldus conferentiedirecteur Richard Arends.

Geen ondernemer die niet doorheeft dat er in Latijns-Amerika
geweldige kansen voor het grijpen liggen voor met name het
Nederlandse bedrijfsleven. Maar de vraag waar de meesten mee
worstelen is: hoe benut ik die kansen? ,,Vanuit Nederlands perspectief bekeken, begrijp ik het dilemma. De afstand is letterlijk,
maar vooral psychologisch groot. Waar zet je ver van huis, op
acht-, negenduizend kilometer afstand voet aan wal, in een continent dat qua omvang vier groter is dan de Europese Unie, met zijn
eigen cultuur, wetgeving en talen? Het antwoord op die vragen,
vind je op Aruba.”
Aan het woord is Richard Arends.
Hij geeft leiding aan het team dat
al maanden druk doende is met
het voorbereiden van de conferentie ‘Green Aruba, where Europe
meets the Americas’ die van 22 tot
en met 25 oktober in Oranjestad
wordt gehouden.
The place to be voor ondernemers
die, nu economische groei in
Europa voorlopig uitblijft, hun oog
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hebben laten vallen op het zich
razendsnel ontwikkelende ZuidAmerika. De conferentie reikt de
deelnemers niet alleen heel veel
kennis over de handelsmogelijkheden aan, maar biedt tevens de
mogelijkheid om direct in gesprek
te komen met potentiële handelspartners. ,,Wij faciliteren dat met
een specifiek matchingsprogramma zodat wij vraag en aanbod met
elkaar in contact kunnen brengen.

Vorig jaar zijn meer dan 500
business-to-business ontmoetingen gearrangeerd.”
De eerste editie van ‘Europe meets
the Americas’ (EMA) trok 750
deelnemers die bijna 400 bedrijven
en overheden uit 24 landen
vertegenwoordigden. Nog staande
de conferentie werden 8 memoranda of understanding, 4 letters
of intent en 1 definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
In de maanden erna zijn 8 ondernemingen daadwerkelijk activiteiten gestart om via Aruba nieuwe
markten aan te boren. Aan de
naam van de conferentie zijn dit
jaar de woorden ‘Green Aruba’
toegevoegd. ,,Green Aruba is een
jaarlijks congres dat sinds 2010
wordt gehouden. Het is in de
ARUBA
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afgelopen jaren uitgegroeid tot een
internationaal platform waar de
meest actuele technologische
ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid worden gepresenteerd. De kracht van Green Aruba
is dat het niet bij visie alleen is
gebleven, maar juist een brug
heeft weten te slaan tussen wetenschap en praktijk. Door dit evenement te koppelen aan EMA
voegen wij het element ‘zakendoen’ er aan toe.” De komende
conferentie staat dan ook in het
teken van duurzaamheid. ,,Vooral
op dat vlak zijn er voor Nederlandse bedrijven goede mogelijkheden
in Latijns-Amerika. Ter voorkoming
van misverstanden: wij hebben het
over meer dan alleen energie. Wij
focussen het programma ook op
duurzame infrastructuur in de
meest brede betekenis en op
duurzaam toerisme plus de
aanverwante dienstverlenende
sectoren. Om het voor de deelnemers behapbaar te houden,
hebben wij besloten in te zoomen
op de drie kansrijkste groeiregio’s:
Colombia, Panama en het noorden
van Brazilië.”
Arends en zijn team staan er niet
alleen voor. ,,Wij krijgen van heel
veel partijen support. Om te
beginnen van de Koninkrijksambassades, maar ook van het Directoraat-Generaal Buitenlandse
Economische Betrekkingen van
het ministerie van Buitenlandse
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, MKB-Nederland, VNO-NCW, ONL voor
ondernemers, het Nederlandse
Centrum voor Handelsbevordering
en niet te vergeten het Arubaanse
bedrijfsleven en strategische
partners zoals de Carbon War
Room van Sir Richard Branson. Ik
realiseer mij dat sommige lezers
zich misschien afvragen of dat
kleine eiland niet een te grote
broek aantrekt door zich op te
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werpen als handelsgateway. Maar
wij zijn het stadium van idee, wens
of concept al lang en breed
voorbij. Aruba heeft zich voor een
aantal gerenommeerde ondernemingen al bewezen als hub. TNO
krijgt via haar vestiging in Oranjestad steeds meer opdrachten uit
het achterland. Het Scheepvaarten Transportcollege is met het
aanbieden van trainingen begonnen voor aanstaande ingenieurs
uit de regio, de Rietveld Academie
heeft hier eveneens een fysieke
dependance, Schiphol heeft van
de luchthaven een levend visitekaartje gemaakt en Philips heeft
onlangs besloten van het eiland
een innovatie-showcase voor de
transitie naar LED-verlichting te
maken.”
De ontwikkeling van Aruba tot
handelshub tussen Europa en
Latijns-Amerika is een van de
speerpunten van het in 2009
aangetreden kabinet Mike Eman.
Dat is de overtuiging toegedaan
dat de koninkrijksbanden beter
kunnen worden benut waarbij het

Een bijzondere gastspreker op de
komende conferentie Green Aruba, where
Europe meets the Americas is filmmaker
Jean-Michel Cousteau die in navolging
van zijn beroemde vader en natuurvorser
Jacques een groot pleitbezorger is van
duurzaamheid

mes aan twee kanten snijdt:
wanneer meer Nederlandse
bedrijven Aruba gebruiken als
springplank naar nieuwe markten,
draagt dat bij aan de diversificatie
van de eilandelijke economie die
nu nog sterk afhankelijk is van het
toerisme. ,,Er is de afgelopen jaren
door de overheid en het lokale
bedrijfsleven fors geïnvesteerd in
de hubfunctie. Er zijn omvangrijke
infrastructurele projecten in
uitvoering genomen. Het wegenstelsel wordt op de schop genomen, er is begonnen met de bouw
van een state of the art containerhaven en er komen voortdurend
nieuwe luchtverbindingen bij met
belangrijke economische centra in
de regio. De kwaliteit van de
telecommunicatie en professionele
dienstverlening is van internationaal niveau. Wij bieden de rechtszekerheid van het Koninkrijk,
hebben een stabiel openbaar
bestuur, goed onderwijs en dito
gezondheidszorg.”
Samen met de gunstige ligging op
gezichtsafstand van een markt
met 400 miljoen consumenten ziet
Arends nog een belangrijke pre:
,,Aruba heeft een hoog opgeleide
beroepsbevolking die behalve het
Papiaments ook het Nederlands,
Engels en Spaans beheerst, die
vertrouwd is met de Europese en
Latijnse cultuur en de weg in
Zuid-Amerika kent. Dat maakt
Aruba tot een geschikte partner
voor Nederlandse bedrijven die de
kansen willen grijpen die zich de
komende tijd voordoen.”
I: www.GA-EMA.com 
n
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Minder politiek,
meer economie
Meer Koninkrijkshandelsmissies, dat is wat
oprichter Hans Biesheuvel van de organisatie ONL
voor ondernemers wil. De oud-voorzitter van
MKB-Nederland zou daarom graag zien dat de
vier landen van het Koninkrijk vaker met elkaar
optrekken bij het veroveren van nieuwe markten in
Latijns-Amerika. ,,Ik bewaar goede herinneringen
aan de grote handelsmissie van november 2012
naar Brazilië. Daar was minister-president Mike
Eman bij aanwezig. Ik heb gezien hoe goed zijn
betrokkenheid uitpakte. Met veel deelnemers heb
ik nog steeds contact. Ze spreken er nu nog
lovend over dat wij ons daar als Koninkrijk hebben
gepresenteerd. Zo zouden wij het veel vaker
moeten doen.”
Op handelsmissie in Brazilië leerde Biesheuvel de
premier van Aruba beter kennen en diens ambitie om
het eiland tot een handelsgateway tussen Europa en
Midden- en Zuid-Amerika te ontwikkelen. ,,Dat sprak
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mij aan. Vorig jaar mei heb ik op Aruba de conferentie
‘Europe meets the Americas’ bijgewoond. Een
bijzonder energieke conferentie met heel veel deelnemers uit heel veel landen. Nederland was er ook met
een redelijke delegatie aanwezig. De toespraak die
minister-president Eman bij de opening hield, staat
mij nog helder voor de geest. Het idee van een hub
die twee kanten op werkt, vind ik een sterk verhaal.
Niet alleen springplank voor Nederlandse en Europese bedrijven richting Latijns-Amerika, maar ook
gateway vanuit Midden- en Zuid-Amerika naar
Europa waarbij Nederland met Schiphol en de
Rotterdamse haven de ideale toegangspoort is. In die
combinatie zie ik veel mogelijkheden.”
In juli 2013 was ondernemer-pur-sang Biesheuvel
opnieuw op Aruba. ,,Ik was er toen samen met
premier Mark Rutte en een aantal Nederlandse
bedrijven. Op de eerste avond hadden wij een
informeel diner. Daar is het idee gelanceerd:
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laten wij - Nederland en Aruba - ons vooral op
economische samenwerking richten, op samen geld
verdienen. Een nuchtere koopmansaanpak die mij
aanspreekt. Ik vind dat daar de nadruk op moet
komen te liggen: hoe kunnen wij elkaar vinden, hoe
gaan wij in de toekomst met elkaar in het Koninkrijk
ons geld verdienen? Minder politiek, meer economie.
Daarvoor moeten wij een gezamenlijke strategische
agenda maken en dan niet voor de korte, maar juist
de langere termijn. De kans op succes is er.”
De initiatiefnemer van het ondernemersplatform ONL
was op 29 augustus een van de sprekers op een door
het Arubahuis georganiseerde bijeenkomst in Rotterdam om Nederlandse ondernemers te informeren
over de tweede editie van ‘Europe meets the Americas’ die van 22 tot en met 25 oktober in Oranjestad
wordt gehouden. ,,Vorig jaar was een goede start. Het
maakte heel veel energie los. De uitdaging voor de
komende EMA is de nadruk te leggen op matchmaking, zorgen dat ondernemers met elkaar in contact
komen. Ik ben als ondernemer met veel handelsmissies mee geweest. Wat je vooral wil, is met andere
ondernemers praten, visitekaartjes uitwisselen en
afspraken maken. Dat is het allerbelangrijkste.”
Biesheuvel probeert zijn achterban warm te maken in
oktober met hem mee te reizen naar Aruba om te
ontdekken of het eiland voor hen het geschikte
voorportaal naar nieuwe markten is. ,,In maart heb ik
de viering van Arubadag in Rijswijk bijgewoond. Ik
had iemand meegenomen, een Nederlandse hartchirurg die jarenlang in Amerika heeft gewerkt. Hij is van
plan een hartchirurgiecentrum in Oranjestad te
openen waar hij Amerikaanse patiënten wil behandelen. Een mooi initiatief. Aruba is bekend bij de Amerikanen, goed bereikbaar, veilig, betrouwbaar... Dit is
supereconomie, want voor de deur van Aruba ligt een
grote markt. Ik vertelde er over aan een andere
ondernemer die een aantal gezondheidscentra
exploiteert. Die was meteen geïnteresseerd en is nu
aan het uitzoeken of hij een gezondheidscentrum kan
koppelen aan het project van die hartchirurg. Aruba
doet er goed aan dit soort niches op te zoeken en te
zorgen dat investeerders professioneel worden
gefaciliteerd.”

het best lastig.
Omzet maken
gaat niet meer
vanzelf, het is niet
langer vanzelfsprekend dat je
succes hebt. Je
vindt over de hele
wereld Nederlandse ondernemers dus die zijn niet bang om een sprong
over grenzen te wagen. Maar zij moeten wel het
gevoel hebben goed te worden gefaciliteerd. Fiscaal,
qua vergunningen, huisvesting en het leggen van
contacten. Bij dat laatste kan Aruba veel betekenen.
Arubanen weten de weg in Latijns-Amerika, kennen
de cultuur en spreken de talen. De vestiging van TNO
op Aruba is een goed voorbeeld. Je ziet dat zo’n
initiatief ook een spin-off heeft naar lokale bedrijven.
Ik ga proberen zo veel mogelijk ondernemers enthousiast te maken voor de EMA-conferentie. ONL is een
belangenorganisatie voor ondernemers dus is het
onze taak bedrijven te attenderen als er goede
kansen liggen om via Aruba toegang tot Zuid- en
Midden-Amerika te krijgen.”
Biesheuvel heeft aan zijn twee bezoeken van vorig
jaar een goed gevoel overgehouden. ,,Op basis van
gesprekken had ik mij vooraf een beeld gevormd. Ik
had verwacht er meer van Nederland te herkennen.
Op politiek niveau is die invloed er wel heel nadrukkelijk, maar als je over het eiland rondrijdt, vind je
daar weinig van terug. Ik vond de sfeer heel ontspannen. Je kunt gaan en staan waar je wil. Het gaf mij
een comfortabel gevoel.”
n

Biesheuvel is er van overtuigd dat het Arubaanse
hubconcept in een behoefte voorziet. ,,In denk dan
vooral aan het MKB-segment, aan bedrijven waar
ondernemersgeest heerst, die zich niet laten ontmoedigen door procedures en heel pragmatisch omgaan
met regelgeving. Nederlandse ondernemers hebben
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar een beperkt
aantal tafeltjes beschikbaar in dit restaurant.
Bon Bini op Aruba. De ideale plek voor een verwenvakantie, waarbij ook je smaakpapillen niet worden vergeten.
Meer dan tweehonderd chefs staan klaar om je te betoveren met een keur aan gerechten. Of je nu zin hebt in
avant-gardistische sushi of in een traditionele Arubaanse stobá: we hebben altijd een tafeltje met uitzicht.
Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com
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Diplomatieke
uitzendkracht
,,In mijn positie als adviseur
buitenlandse betrekkingen van
de Arubaanse regering kan ik
een steentje bijdragen om de
ambitieuze doelstellingen van
het kabinet binnen bereik te
brengen. Dat geldt voor duurzaamheid, maar ook voor het
verder ontwikkelen van de
hubfunctie.”
Aan het woord is Johannes
Vervloed die sinds 1 augustus
Aruba bijstaat op het terrein van
buitenlandse betrekkingen. Die
functie werd in het leven geroepen
toen Sint Maarten en Curaçao in
2010 land werden. Destijds kwam
het belang naar voren van een
goede relatie tussen de Directies
Buitenlandse Betrekkingen van de
landen in het Caribisch deel van
het Koninkrijk en het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Er werd
besloten tot een soort adviseursfunctie die vooral bedoeld is om
de onderlinge communicatie te
stroomlijnen. ,,Als je met elkaar
een buitenlands beleid wil voeren
- en dat doen wij binnen het
Koninkrijk - is het nuttig een aantal
zaken met elkaar af te stemmen.
Van mij wordt verwacht dat ik
beide partijen goed ken en daardoor achtergrondinformatie kan
geven zodat men elkaar beter
verstaat. Mijn functie is dus beslist
geen eenrichtingsverkeer.”
Vervloed heeft ruim een kwart
eeuw ervaring bij Buitenlandse
Zaken. De afgelopen jaren was hij�
consul-generaal in Vancouver. Hij
ziet voor zichzelf vooral een rol
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weggelegd op het gebied van
economische diplomatie. ,,Het
versterken van de economische
basis is voor Aruba van groot
belang, vooral sinds de sluiting
van de olieraffinaderij. De komende tijd richt ik me met name op de
Europe meets the Americas-conferentie (EMA) die in oktober wordt
gehouden in combinatie met
Green Aruba. Ik heb goede
contacten met Nederlandse
brancheorganisaties en bedrijven
en probeer hen te interesseren
voor deelname aan de conferentie.
In dat kader ben ik ook betrokken
bij de handelsmissie die het
directoraat Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie in die periode naar Aruba
organiseert. Ik kan op die manier
helpen de conferentie tot een
succes te maken.”
Na EMA gaat Vervloed kijken of er
handelsmissies richting Latijns-

Amerika kunnen worden georganiseerd. Zijn goede contacten met
de ambassades in de regio komen
daarbij goed van pas. Dat Aruba
duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft staan, spreekt hem aan.
,,Recent heb ik een groot energiecongres bijgewoond. Daar
sprak Robert Kennedy Jr. de
aanwezigen toe. Hij noemde Aruba
een voorbeeld op het gebied van
duurzaamheid. De naam van
Aruba begint dus echt bekend te
worden. Bij dat congres waren
veel grote bedrijven uit de energiesector vertegenwoordigd die
spraken over de uitdagingen die
landen tegenkomen bij de transitie
van fossiele naar hernieuwbare
energiebronnen. Om de ambitieuze doelstelling van een volledig
duurzame energievoorziening in
2020 te realiseren, heeft Aruba
partners nodig. Ik hoop de komende drie jaar een bijdrage te leveren
bij het mobiliseren daarvan.”
n
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Vice Chairman Hartman van Air France-KLM

ABC-eilanden
als ‘superhub’

,,Wat minister Plasterk onlangs in een interview
heeft gezegd over het Caribisch deel van het
Koninkrijk dat ‘wij bij elkaar horen’, daar ben ik
het van harte mee eens want wij horen bij elkaar.
Laten wij daarom waarmaken wat minister-president Mark Rutte in juli 2013 heeft gezegd bij zijn
bezoek aan de eilanden: ‘Samen geld verdienen’.
Zo is het: wij kunnen samen geld verdienen.”
Vicebestuursvoorzitter van Air France-KLM Peter
Hartman vindt dat het niet bij mooie woorden alleen
mag blijven. Hij heeft daarom de oproep gedaan om,
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het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan, de
strategische ligging van Aruba, Bonaire en Curaçao
beter te benutten door de luchthavens tot een
megaknooppunt te ontwikkelen.
,,Ik ben geen politicus”, benadrukt de topman voordat hij van wal steekt. ,,Ik spreek vanuit ondernemerschap en vanuit de onderneming Air France-KLM. Ik
neem dus geen positie in door te zeggen dat de een
gelijk heeft en de ander ongelijk. Wat ik zie, is dat er
wederzijds nogal wat vooroordelen bestaan terwijl wij
juist veel aan elkaar zouden kunnen hebben. Dan
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moet je vanuit Nederland niet steeds met dat vingertje willen wijzen. De situatie op de drie eilanden is nu
eenmaal anders dan in Nederland. Wij moeten eens
leren dat wat wij als normaal accepteren in de rest
van de wereld misschien helemaal niet als normaal
wordt gezien.”
Hartman weet als geboren Curaçaoënaar waar hij het
over heeft. ,,Ik ben heel graag op de eilanden. Het is
er prachtig en het is er fijn. Ze hebben een geweldig
potentieel om zich tot gateway te ontwikkelen, om
een hubfunctie te vervullen tussen Europa en Zuid-,
Midden- en Noord-Amerika. Daarom mijn idee de
vluchten van de KLM en van ArkeFly uit Amsterdam
en die van onze Skyteampartner Delta uit Amerika te
verbinden met de regionale vluchten van onze
Caribische partner InselAir en GOL uit Brazilië. Als je
op de vliegvelden van Aruba, Bonaire en Curaçao
hoogwaardige, voor de passagiers aangename
overstapfaciliteiten biedt, kun je de grote knooppunten Amsterdam, die van GOL in Brazilië en van Delta
in Noord-Amerika aan elkaar koppelen. Je kunt dan
een oneindige hoeveelheid nieuwe, wat wij noemen,
citypairs in het reserveringssysteem stoppen. Toen ik
het er met Delta over had, reageerden zij onmiddellijk
enthousiast. Ook zij zien het voordeel ervan in als ze
tussen hun eigen hubs en Zuid-Amerika een transferpunt hebben. Ik zie eveneens uitstekende mogelijkheden voor vracht zoals bloemen, groenten en fruit die
vanuit Zuid-Amerika naar Europa moeten. Als er op
de benedenwindse eilanden gekoelde opslagfaciliteiten komen, kunnen de pallets in de buik van onze
widebodies mee de oceaan over. Daar heb je geen
vrachtvliegtuigen voor nodig. Zo simpel is het eigenlijk.”
Er hoeft volgens de topman van
Air France-KLM niet eens zo veel
overhoop te worden gehaald om
de drie luchthavens geschikt te
maken voor een rol als hub. ,,Dat
kan met beperkte middelen. Het
gaat om te beginnen om een
positieve grondhouding. Ben je
bereid je vooroordelen opzij te
zetten en het idee te steunen? Er
zijn echt geen grote zakken geld
nodig. Het gaat vooral om het
delen van kennis, training on the
job, uitwisseling dus veel in natura.
Ik pleit beslist niet voor managementcontracten. Er lopen daar
voldoende goed opgeleide menSE PT E M B E R
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sen rond dus de
eilanden zijn
mans genoeg om
het zelf te doen,
daar heb je niet
allerlei Nederlanders voor nodig.
Wat ik verschrikkelijk vind - en ik
spreek uit ervaring - zijn ambtenaren die maar op en
neer gaan om dingetjes uit te zoeken waar ze op de
eilanden niets mee opschieten. Dat kost veel tijd en
levert weinig rendement op. Wat wij - en daartoe heb
ik alle partners in de luchtvaartsector opgeroepen
- moeten doen, is een duwtje in de goede richting
geven. En helpen voorkomen dat er dezelfde fouten
worden gemaakt die wij in het verleden hebben
gemaakt. Dat duwtje houdt ook in dat vanuit Nederland de regeldrift een beetje in toom moet worden
gehouden.”
De veronderstelling dat het efficiënter is niet drie maar
een eiland tot megaknooppunt te ontwikkelen, gaat
volgens Hartman niet op: ,,De vluchten uit Amsterdam gaan nu eenmaal naar alle drie de eilanden en
dat zal zo blijven. Geen van de luchthavens kan het
aan als de aanvoer van overstappende passagiers
wordt verdubbeld. Dan creëer je chaos. Door het
knooppunt uit drie vliegvelden te laten bestaan, ben
je bovendien in het geval van calamiteiten veel
flexibeler. En kijk eens naar Europa. Daar hebben wij
met Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam ook vier
grote hubs op korte afstand van elkaar en dat werkt
prima. Voor ons is het heel handig dat wij, als dat
nodig is, onze vluchten kunnen
ombuigen naar Parijs en andersom. Mijn boodschap aan de
eilanden is dan ook vooral samenwerking te zoeken. Samen sta je
veel sterker. Je moet niet denken
dat je het in deze wereld in je
eentje redt. Hoewel de Nederlandse thuismarkt heel veel groter is
dan die van Aruba, Bonaire en
Curaçao was die voor de KLM
toch te klein om niet te hoeven
fuseren met Air France. Van
samenwerking word je alleen maar
sterker. Dat geldt niet alleen voor
luchtvaartmaatschappijen, maar
ook voor de luchthavens. En zeker
ook voor de luchtverkeersleiding,
die moet je niet opknippen in

17

Veel is er niet voor nodig om van Reina Beatrix een
‘superhub’ te maken, vindt Air France-KLM’s
vicebestuursvoorzitter Peter Hartman.

allerlei kleine luchtruimpjes. Dus zeg ik: gun elkaar het
licht in de ogen, ga elkaar niet eindeloos beconcurreren want dan gooi je het kind met het badwater weg.”
Dat de KLM steeds vaker verre bestemmingen
rechtstreeks aanvliegt, staat niet op gespannen voet
met zijn pleidooi om de eilanden te ontwikkelen tot
superhub, stelt Hartman: ,,Aan boord van onze
Antillenvluchten zitten passagiers die van daaruit
doorvliegen naar andere bestemmingen. En die dus
nu al de eilanden als hub gebruiken. Bijvoorbeeld
omdat de vertrektijd hen beter uitkomt. Dus dat hoeft
elkaar niet te bijten. Wij zien een toenemend aantal
passagiers uit China en Azië die een eindbestemming
in Latijns-Amerika hebben, maar via de eilanden
reizen. Sommigen maken een stopover om er een
paar dagen te blijven.”
Wie meer, behalve de luchtvaartmaatschappijen,
hebben er profijt van als de ABC-eilanden daadwerkelijk als knooppunt gaan fungeren? ,,In de eerste
plaats zijn dat de eilanden zelf. Het genereert bijzonder veel extra economische activiteit. Daar heb je
mensen voor nodig dus het gaat voor enorm veel
banen zorgen, zowel op hoog als ongeschoold
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niveau. De vliegtuigen moeten worden afgehandeld
en onderhouden, ze moeten worden schoongemaakt
en gecaterd. De overstappende passagiers willen
winkelen, sommigen blijven een paar dagen voordat
zij doorreizen... Een grote bereikbaarheid als eiland
betekent automatisch meer handel. Maar ook voor de
passagiers zijn er voordelen. Laat ik een voorbeeld
geven: Als je vanuit Europa naar Manaus moet,
scheelt dat via de Cariben zeker twee uur reistijd ten
opzichte van een overstap op een hub in Brazilië. Dat
is plezierig voor de reiziger, maar ook goed voor de
planeet want men hoeft minder om te vliegen.”
Hartman benadrukt dat hij ‘geen idealistisch plaatje’
schetst. ,,Wij weten uit ervaring met ons netwerk dat
het zo werkt. De eilanden bevinden zich met de
groeiende economieën in Zuid-Amerika op de perfecte locatie om een logistiek knooppunt te zijn voor
passagiers en vracht. Voor het Nederlandse en
Europese bedrijfsleven vormen zij een ideaal voorportaal naar nieuwe markten. Als wij dit voor elkaar
kunnen krijgen, is dat de sleutel voor succes voor alle
betrokken partijen.”
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Samen
deuren
openen

Timmermans
voegde er aan
toe dat het de
bedoeling is het
buitenlands
beleid voor het
Caribisch deel
van het Koninkrijk vorm te
geven op een manier die de economische ontwikkeling
van de eilanden versterkt. ,,Aruba ligt heel gunstig.
Daardoor heeft het eiland een cultuur waarin zowel
Europeanen als mensen uit Latijns-Amerika zich thuis
voelen. De ambitie voor duurzame groei en het uitbouwen van handelsrelaties met de regio spreekt me erg
aan. Het is zeker mijn intentie om die te ondersteunen.”
,,Laten we de kansen grijpen en onze gemeenPremier Eman� is positief over de relatie met Timmerschappelijke ambities waarmaken. Daar wil ik
mans. ,,De minister spreekt zeven talen en begint nu
graag een bijdrage aan leveren.” Dat verklaarde
ook een beetje Papiaments te leren. Hij verstaat onze
minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmertaal al vrij aardig. Maar ook als wij Nederlands spreken,
mans aan het slot van zijn werkbezoek aan Aruba.
verstaat hij ons goed. Dat is niet zo vanzelfsprekend
als het lijkt. Je moet ook bereid zijn je in de positie van
In enthousiasme deden Timmermans en ministerje gesprekspartner te verplaatsen en dat doet minister
president Mike Eman weinig voor elkaar onder.
Timmermans.”
,,Samen optrekken opent deuren. Er is echt toekomst
Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op
voor het Koninkrijk als strategisch partnerschap”, zo
10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk uit vier autoonderstreepte Eman. De komst van Timmermans
nome landen: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
Nederland. Op de meeste terreinen opereren de landen
volgde op het Koninkrijksoverleg Buitenlandse
zelfstandig. Buitenlandse Zaken en Defensie zijn echter
Betrekkingen, een conferentie over het gezamenlijke
Koninkrijksaangelegenheden. Timmermans is als
buitenlandbeleid van het Koninkrijk die deze zomer
minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor
op Sint Maarten plaatsvond.
het buitenlandbeleid van het gehele Koninkrijk. ,,Door
,,We hebben gesproken over de invulling van het
de bijzondere ligging van ons Koninkrijk, deels in
buitenlands beleid. Er zijn goede afspraken gemaakt
Europa en deels in het Caribisch gebied, zijn er speciover hoe de belangen van alle delen van het Koninkfieke belangen en verantwoordelijkheden. De banden
rijk aan bod komen. Door de geografische spreiding
met landen in Latijns-Amerika, de bevordering van
van de landen verschillen de belangen en moeten
regionale handel en onze aanwezigheid in internatioaccenten soms net iets anders worden gelegd”, aldus
nale organisaties zoals de Verenigde Naties en de
Eman. Hij liet zich zeer positief uit over de manier
Europese Unie
waarop de
moeten op een
ambassadeurs
goede manier
in de regio ook
worden meegede belangen
wogen. Het is
van Aruba
daarom van
behartigen.
,,Aruba heeft
belang om
de afgelopen
hierover
jaren met
regelmatig van
regelmaat een
gedachten te
beroep gedaan
wisselen en
op ambassaafspraken te
deurs en dat
maken”, aldus
was nooit
Timmermans.
tevergeefs.”
Minister Timmermans (en zijn staf) op weg naar het overleg met premier Eman.
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Bouw haven
ligt op koers

Senior projectmanager van
American Bridge Meije de Boer.

tegen het geweld van de moderne
schepen met hun krachtige
schroeven. We moeten ons werk
doen op het moment dat er geen
schepen liggen dus we doen
steeds een klein stukje.”
Vijf enorme hijskranen, drie drijvende werkplatforms, tientallen
Een ander deel van de nieuwe
stalen buizen van bijna twee meter doorsnee, 40.000 kubieke meter
haven komt op een terrein te
zand en 12 miljoen kilo basaltblokken. Zomaar een greep uit het
liggen in het verlengde van de
boodschappenlijstje van Meije de Boer, senior projectmanager van
bestaande kade. ,,We bouwen 88
American Bridge, het bedrijf dat belast is met de technische conmeter extra kademuur parallel aan
structie van de nieuwe containerhaven te Barcadera, iets ten zuiden
de kust en dan nog eens 70 meter
van het vliegveld. Na een blik op het werkplan constateert hij tevrenaar de wal toe. Om de haven
den: ,,Ja, we liggen op koers. Volgend jaar juni leveren we op.”
groot genoeg te maken voor vier
containerschepen moeten we ook
De Boer heeft de dagelijkse leiding op het terrein
nog wat land winnen uit zee.” Hij wijst naar de grote
waar hard gewerkt wordt aan de nieuwe haven. Die
drijvende platforms waar met behulp van hijskranen
wordt opgebouwd uit drie elementen. De bestaande
palen worden geslagen in de golven en zand wordt
haven is er een van. Daar meren dagelijks schepen af
gestort in de stalen constructies die het raamwerk
om gas en bouwmaterialen af te leveren voor nabijgevan de kademuur vormen. ,,Kijk, zo werkt het. We
legen bedrijven. ,,We werken om de schepen heen.
slaan palen in de zeebodem. Daartussen plaatsen we
Dat vereist goede afstemming. Wel een uitdaging
de stalen panelen. De open ruimtes vullen we op met
want wij moeten de oude kademuur die er al meer
zand. Dan baggeren we de strook die zo langs de
dan vijftig jaar ligt, verstevigen zodat deze bestand is
kant ontstaat uit en storten het geheel vol met steen.
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Uiteindelijk komt er een laag beton overheen en is de
kade klaar.”
Het technische hoogstandje is in goede handen bij
American Bridge. Het bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Chicago zetelt, is in 1900 opgericht en realiseert her en der in de wereld omvangrijke infrastructurele projecten. In januari is met het karwei op Aruba
een aanvang gemaakt. ,,We waren net klaar met een

klus in Nederland, de tweede
Maasvlakte”,
aldus De Boer
die over de hele
wereld trekt om
havens te
bouwen. ,,Ik heb
op alle continenten gewerkt, behalve in Antarctica”.
Een van de kritieke punten bij het bouwen van een
haven zijn de bolders waar de schepen hun ankertrossen omheen leggen. ,,Wat je niet ziet, is ons werk
om die dingen zo te maken dat ze bestand zijn tegen
de trekkracht van zo’n zeereus. Het geheim zit onder
de grond.” De projectmanager wijst naar een diepe
kuil, zo’n 25 meter landinwaarts, waar een paar
mannen een enorme metalen plaat met grote precisie
op haar plaats laten zakken. ,,Vanaf dat punt loopt
een complexe structuur van metaal en beton naar de
bolder. Wat je straks boven de grond ziet, is het topje
van een lange paal, die door deze verankering op zijn
plaats wordt gehouden. Geen schip dat er dan nog
beweging in krijgt.”
Opdrachtgever voor de bouw is Aruba Port Authority.
De aanleg van een nieuwe state of the art containerhaven versterkt de positie van Aruba als gateway ten
behoeve van de snel groeiende handels- en goederenstromen tussen Europa en Latijns-Amerika. Door
de verhuizing van de afhandeling van zeevracht naar
Barcadera ontstaat er in de haven van Oranjestad
de broodnodige ruimte voor het eveneens sterk
toenemende bezoek van cruiseschepen.
n

En zo moet het worden.
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Toerisme overtreft
alle verwachtingen
De toch al niet bescheiden
verwachtingen ten aanzien van
de ontwikkeling van het toerisme op Aruba lijken ruimschoots te worden overtroffen.
De toename van het aantal
verblijfstoeristen is in de periode
van januari tot en met juli twee
keer hoger dan de prognoses.
Aruba zet niet alleen in op groei
in kwantiteit, maar ook en vooral
in kwaliteit. Dat laatste moet er
toe leiden dat de vakantiegangers die naar Aruba komen
meer op het eiland uitgeven.
Ook die doelstelling wordt, zo
laten de cijfers zien, met glans
gerealiseerd.
,,Het verblijfstoerisme over de
eerste zeven maanden van 2014 is
met 5,9% gegroeid. Aruba ontving
tot 1 augustus al 585.823 vakantiegangers. Vorig jaar waren dat er
in dezelfde periode 553.069�”,
aldus Ronella Tjin Asjoe-Croes, de
CEO van de Aruba Tourism
Authority (ATA). Dat er door de
gasten ook meer geld wordt
uitgeven, blijkt onder meer uit de
zogeheten RevPar, de opbrengst
per kamer. De ATA zet met haar
beleid in op het aantrekken van
toeristen met een behoorlijk
reisbudget. Een indicator voor het
succes van deze koers is de
RevPar. Die is in de eerste zeven
maanden van dit jaar met ruim
20% gestegen. De RevPar laat
zien wat toeristen bereid zijn te
betalen voor een overnachting en
wordt in de toeristenindustrie
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beschouwd als graadmeter voor
de kwaliteit van een bestemming.
De Centrale Bank van Aruba heeft
berekend dat de hogere kamerprijzen inderdaad niet ten koste gaan
van de uitgaven aan andere zaken
zoals uit eten gaan en het deelnemen aan georganiseerde excursies. Daaraan werd dit jaar 2,9%
meer uitgegeven.
In het beleidsplan voor de komende vier jaar kondigt de ATA dan
ook aan deze succesvol gebleken
strategie onverminderd voort te
zetten, dat wil zeggen een beheersbare groei in absolute zin en
de focus op bezoekers die tijdens
hun verblijf van alles ondernemen.
,,We willen per jaar 2,5% meer
toeristen aantrekken. Ons streven
is dat zij elk jaar 4% meer besteden”, aldus Tjin Asjoe-Croes.

De ATA sluit met deze aanpak aan
bij de visie van de regering om van
Aruba geen massabestemming te
maken, maar vooral in kwaliteit te
groeien Na de opening vorig jaar
van het vijfsterrenparadijs van Ritz
Carlton aan het einde van Palm
Beach mogen er geen strandresorts meer bij worden gebouwd.
Bestaande hotels worden aangemoedigd hun kamers en faciliteiten te upgraden.
De meeste toeristen komen uit
Noord-Amerika. Bijna tweederde is
afkomstig uit de Verenigde Staten
en Canada. Vanuit Zuid-Amerika
komt een kwart van het totaal
aantal bezoekers. Europa komt
met een marktaandeel van 7,6%
op de derde plaats. Toerisme is
veruit de belangrijkste sector in de
groeiende (+ 3%) Arubaanse
economie.
n

CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes van de Aruba Tourism Authority kan tevreden zijn over
de ontwikkeling van het toerisme.
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KLM-baas Camiel Eurlings greep zijn bezoek aan Aruba aan om de proefopstelling

bijtanken beginnen. Nu gaat dat
nog met tankauto’s. Vanwege de
veiligheidseisen mogen op dat
moment geen andere voertuigen in
de buurt zijn. Voortaan kunnen
vliegtuigen tegelijkertijd worden
geladen en van brandstof voorzien
waardoor een aanzienlijke tijdwinst
wordt geboekt.

van het happy flow-concept op Reina Beatrix uit te proberen.

Reina Beatrix
groeit mee
Luchthaven Reina Beatrix breidt
uit. ,,Ja, alweer, of eigenlijk nog
steeds”, zegt Jurgen Benschop,
operationeel directeur. ,,De groei
van het aantal passagiers houdt
aan dus groeien wij mee.”
Naast de terminal rijden vrachtwagens af en aan en schuiven bulldozers grote hoeveelheden materiaal
voor zich uit om het terrein bouwrijp te maken. Aan de ene kant is
de pier nog niet zo lang geleden
uitgebreid zodat er plaats is voor
twee extra vliegtuigen aan de
slurven. Nu wordt de pier ook in
oostelijke richting verlengd.
Benschop: ,,We hebben op
bepaalde uren te maken met grote
drukte. Om stagnatie te voorkomen, bouwen we extra gates
zodat er meer toestellen tegelijk
kunnen worden afgehandeld.” De
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bouwactiviteiten maken deel uit
van het Masterplan 2032. Met de
eerste fase is tot 2019 een investering van 165 miljoen dollar
gemoeid.
Dit jaar verwerkt het vliegveld ruim
twee miljoen passagiers. Dat zijn
er bijna 400.000 meer dan vier jaar
geleden. Gezien de rol van Aruba
als handelsgateway tussen Europa
en Latijns-Amerika en de populariteit van het eiland bij vakantiegangers zal de groei zich voortzetten.
,,Als het Masterplan is uitgevoerd,
zijn wij in staat meer dan drie
miljoen passagiers of een efficiënte manier te verwerken.”
Om vliegtuigen sneller te kunnen
afhandelen, wordt een ondergrondse brandstofvoorziening
aangelegd. Zodra een toestel bij
de gate geparkeerd staat, kan het

De toenemende reizigersstroom
vereist niet alleen meer ruimte
voor het in- en uitstappen. In het
luchthavengebouw wordt ook hard
gewerkt om de passagiers vlot
langs de verschillende controles te
leiden. Binnenkort start Aruba als
eerste in de wereld een proef met
de eerste fase van het zogeheten
happy flow-concept waarbij het
inchecken tot en met het boarden
volledig geautomatiseerd verloopt.
Vermoedelijk al volgend jaar wordt
daar een preclearance-service aan
toegevoegd: reizigers met bestemming Europa passeren dan op
Reina Beatrix al de Schengengrens zodat zij bij aankomst niet
meer langs de douane hoeven.
KLM, Schiphol en de Nederlandse
overheid zijn partners in het
project.
De luchthaven van Aruba wint
regelmatig internationale awards
en is een voorbeeld voor de regio.
Voor de directievoering bestaat
een samenwerkingsovereenkomst
met de Schiphol Group die
onlangs is verlengd. Vertrekkend
directeur Peter Steinmetz is per 1
september opgevolgd door James
Fazio die tot dan belast was met
de dagelijkse leiding over terminal
4 van John F. Kennedy-airport. n
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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

Evening Breeze
De bedenkers van ‘Evening Breeze’ - een duurzaam,
stil en gezond alternatief voor de traditionele energieslurpende en herriemakende airco - hebben geen
spijt van hun deelname aan de KLM Aruba Green
Challenge. Hoewel zij niet wonnen, doen zij inmiddels
goede zaken op het eiland. De gasten van het Diviresort slapen sinds kort met het comfort van luchtkoeling zonder dat de hele kamer in een ijskast
verandert. Het systeem leent zich ook prima voor
particulier gebruik.
n

Herdenking
De Arubaanse TU-student Javier Sint Jago was een
van de sprekers bij de herdenking in de Amsterdamse
Westerkerk van de op 18 mei overleden ex-astronaut
en duurzaamheidsgoeroe Wubbo Ockels. De twee
kenden elkaar van het Nuna-zonneraceteam en de
transatlantische oversteek van de Ecolution naar
Oranjestad waar Ockels vorig jaar als ambassadeur
van Green Aruba alle scholen bezocht om de jeugd
enthousiast te maken voor het groene beleid van de
Arubaanse regering.
n

Groen hotel
Het Renaissance Resort is trots op de toekenning van
het EarthCheck Silver Certificate, een status die is
weggelegd voor bedrijven die voortdurend aandacht
hebben voor een ‘groene’ manier van werken. EarthCheck is een nieuwe vorm van benchmarking binnen
de internationale toeristische industrie die tot doel
heeft de belasting van het milieu zo veel mogelijk
terug te dringen. Het Renaissance doet dat onder
meer door installeren van zonnepanelen, het reduceren van de afvalstromen en het toepassen efficiëntere
koelingsmethodieken.
n
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Blauw gaat

Met de eerste biobrandstofvlucht naar Aruba vloog een groot aantal prominenten mee.

De KLM en Aruba hebben elkaar gevonden om het streven naar een
duurzamere wereld om te zetten in daden. Op 16 mei landde op de
Arubaanse luchthaven Reina Beatrix een Airbus A330 van KLM die
deels op biobrandstof vloog. Het was de langste vlucht met een
Airbus-vliegtuig op biofuel tot op dit moment. Het ging om de eerste
uit een serie van twintig vluchten die tot medio november naar
Aruba en Bonaire worden uitgevoerd. De tanks worden gevuld met
een mengsel waarvan twintig procent bestaat uit brandstof op basis
van afgewerkt frituurvet. De motoren van het toestel presteerden
volgens de gezagvoerder naar behoren. ,,Wij merken geen verschil
ten opzichte van gewone kerosine.”
Omdat biobrandstof duur is - de
prijs ligt vooralsnog zo’n drie tot
vier keer hoger dan die van
reguliere kerosine - zijn de vluchten
in belangrijke mate afhankelijk van
sponsoring en subsidies. De
KLM-vluchten naar het Caribisch
gebied worden ondersteund door
ITAKA, een samenwerkingsver-
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band van verschillende bedrijven
en instituten dat is opgericht door
de Europese Unie. ITAKA produceert de biobrandstof, SkyNRG is
de leverancier.
,,Dit is een belangrijk moment voor
Aruba. We zijn blij dat de KLM ons
als partner heeft gekozen”, zei
minister-president Mike Eman de

volgende ochtend tijdens een
rondetafelconferentie in Oranjestad. ,,De KLM is wereldleider op
het gebied van duurzame luchtvaart. Het hebben van een partner
met die naam en faam is een
betekenisvolle ondersteuning voor
ons streven naar een volledig
duurzaam Aruba.” KLM’s president-directeur Camiel Eurlings die
met de vlucht was meegekomen,
had naar eigen zeggen grijze haren
gekregen om deze serie vluchten
te kunnen realiseren. ,,Het bleek
niet eenvoudig om voldoende
geschikte biobrandstof te vinden.
Ons doel is om te bewijzen dat het
mogelijk is om op een duurzame
manier te vliegen. In theorie
kunnen lichtere toestellen worden
gebouwd, maar het kost dertig jaar
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voor groen

KLM’s topman Camiel Eurlings prees de ambitie van Aruba om de
energievoorziening in 2020 volledig te hebben verduurzaamd.

om die te ontwikkelen. We willen
niet zo lang wachten. We doen al
heel veel om het gewicht van de
toestellen te verlagen en gebruiken
zoveel mogelijk duurzame materialen. Nu zijn we op weg naar het
ontwikkelen van duurzame brandstof. We kunnen duurzame luchtvaart echter alleen bereiken als
iedereen bereid is een steentje bij
te dragen. Onze passagiers zullen
iets meer moeten betalen terwijl
overheden moeten werken aan
zaken als wereldwijde emissienormen. We kunnen deze strijd alleen
winnen als alle neuzen in de
industrie dezelfde kant op �staan”,
aldus Eurlings.
Een van de partners in het project
is het Wereldnatuurfonds (WNF).
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,,Mensen reageren verbaasd als ik
dat vertel, maar eigenlijk hebben
we geen keus. De wereld stevent
pijlsnel af op een doemscenario en
wij zien het als onze taak om dat af
te wenden. Ieder initiatief dat
daaraan bijdraagt, kan op onze
steun rekenen”, aldus Johan van
de Gronden, directeur van het
WNF. ,,Wij kunnen niet tegenover
elkaar blijven staan, maar moeten
herontdekken hoe we met elkaar
kunnen samenwerken om dingen
te bereiken. Onze rol in dit project
is vooral om erop toe te zien dat de
productie van grondstoffen niet ten
koste gaat van voedselproductie
en dat het transport van de grondstoffen niet onnodig vervuilend is.
Samen met de KLM maken we het
vliegen schoner en duurzamer.”

Een andere partner is de Europese
Unie. Paul Verhoef, hoofd van de
eenheid nieuwe en hernieuwbare
energie bij de Europese Commissie, noemde verlaging van de
CO2-uitstoot in de luchtvaart een
moeilijk, maar noodzakelijk streven.
,,Het is een lastig ding voor politici
omdat het om een langdurige
ontwikkeling gaat. We moeten
echter de CO2 uitstoot in de
luchtvaart grondig aanpakken. De
ontwikkelingen in die sector gaan
enorm snel, met gigantische
gevolgen voor het milieu. In de
komende tien jaar moeten we alles
op orde krijgen voor een low-emission toekomst, anders schiet de
hoeveelheid CO2 in het milieu
enorm naar boven.” Ondanks zijn
bezorgdheid is Verhoef optimistisch over de toekomst: ,,Er zijn
proeven met het produceren van
solar kerosine. Die wordt met
behulp van zonlicht gemaakt uit
water en CO2. We zijn er nog lang
niet, maar hopelijk hebben we over
vijftien jaar weer een feestje, maar
dan vanwege de eerste vlucht op
solar kerosine.”
Bij het consortium ITAKA is ook
vliegtuigfabrikant Airbus betrokken
die de motorprestaties tijdens de
KLM-vluchten nauwgezet monitort.
Na de huidige serie van twintig
vluchten naar Aruba/Bonaire volgt
later nog een tweede serie van
dertig vluchten. Alle vluchten
worden met hetzelfde toestel
uitgevoerd om zo wetenschappelijke informatie te krijgen.
nn
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Groen licht voor
Green Faculty
De Universiteit van Aruba krijgt
dertien miljoen euro uit het
European Development Fund
om een nieuwe faculteit te
ontwikkelen. ,,Nee, het geld
staat nog niet op onze rekening”, lacht rector Glenn Thodé.
,,We hebben de toezegging dat
onze plannen voor financiering
in aanmerking komen. Aan de
toekenning kleven strikte
voorwaarden, maar het gaat ons
zeker lukken daaraan te voldoen.”
Patrick Arens, business director
van de universiteit, licht de plannen toe: ,,We worden steeds vaker
benaderd voor cursussen en
programma’s op het gebied van
technologie en duurzaamheid. We
hebben uitgewerkt hoe wij in die
groeiende behoefte kunnen
voorzien en zijn tot drie modules
gekomen die we binnen de Green
Faculty gaan aanbieden.”
De universiteit denkt aan korte
programma’s in de vorm van
summer en winter schools. ,,Die
zijn gericht op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld het management van energiebedrijven
dat wil leren omgaan met een
bepaalde nieuwe technologie. Wij
ontwikkelen dan een programma
op maat van een paar weken en
bieden dat, uiteraard tegen
marktconforme tarieven, aan. De
bedoeling is dat geïnteresseerden
uit het hele Caribisch gebied aan
deze programma’s deelnemen.”
De tweede tak van de nieuwe
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faculteit richt zich op hoogopgeleide professionals in de technische sector. ,,Wij bieden hen
cursussen en trainingen aan
waarmee zij hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden.
Een vorm van education permanente dus”, aldus Arens.
Uiteraard gaat de Green Faculty
ook een reguliere bachelor-opleiding in duurzame technologie
verzorgen. Daarvoor wordt samengewerkt met gerenommeerde partners waaronder de University of
South Carolina en het University
College Utrecht. ,,De twee basisjaren worden hier verzorgd waarna
de studie kan worden vervolgd bij
een van onze partners”, verduidelijkt Thodé die tevens wil dat zijn
universiteit een spilfunctie krijgt in
een op te bouwen expertisenetwerk op het gebied van duurzaamheid. ,,Universiteiten, overheden

en bedrijven beschikken ieder voor
zich over heel veel kennis. Als wij
alle bestaande informatie samenbrengen, krijgen de deelnemende
partners online toegang tot alle
expertise die nu nog is versnipperd over vele plekken in de
wereld. Dat heet duurzaam
omgaan met informatie.”
Juist aan dat kennisnetwerk wordt
door het Europese ontwikkelingsfonds belang gehecht. ,,De EU
zoekt naar projecten met een
Europese component en een
regionale functie die bijdragen aan
duurzaamheid. De komende
anderhalf jaar wordt het project
Green Faculty volledig uitgewerkt
en als het geld begin 2016 ter
beschikking komt, zijn we klaar
om meteen te beginnen”, aldus
Thodé. De komst van een groene
faculteit draagt bij aan de versterking van Aruba’s positie als
kennishub.
n

Rector Glenn Thodé (rechts) en business manager Patrick Arens
van de Universiteit van Aruba. �
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Jan Nijssen presenteerde in Oranjestad zijn winnende Land Life Box.

Land Life Box
wint Challenge
Met zijn vinding om ondanks het
warme en droge klimaat met
succes bomen en planten te
kweken op Aruba heeft Tijs
Nijssen de KLM Green Aruba
Challenge gewonnen. De jury
koos zijn Land Life Box omdat
die niet alleen voor bedrijven
interessant is, maar ook voor
particulieren die in hun eigen
tuin groente en fruit willen
kweken.
Ter gelegenheid van de eerste
vlucht op biobrandstof naar Aruba
organiseerde de KLM een competitie met als uitdaging praktisch
toepasbare innovaties te bedenken die geschikt zijn voor de
klimatologische omstandigheden
op het eiland. De luchtvaartmaatschappij en Aruba hebben elkaar
gevonden in hun ambitie actief bij
te dragen aan de verduurzaming
van de wereld. De Arubaanse
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regering streeft er naar de energievoorziening in 2020 volledig te
hebben vergroend terwijl de KLM
in datzelfde jaar de CO2-uitstoot
met 20% verlaagd wil hebben.
Uit de vele tientallen inzendingen
werden de bedenkers van de vijf
beste concepten door de KLM
uitgenodigd mee te vliegen met de
eerste vlucht naar Aruba op
biobrandstof om daar hun ideeën
te presenteren aan een jury met
onder meer KLM-topman Camiel
Eurlings en WNF-directeur Johan
van de Gronden.
Maarten von Wining bedacht het
project Minipower om oude
windmolens die afgeschreven zijn,
maar nog functioneren, een
tweede leven te geven. Chintan
Shah liet met het project Tvilight
zien hoe de overheid veel geld kan
besparen op straatverlichting. Lara

van Druten presenteerde Waste
Transformers, flexibel inzetbare
afvalverwerkingsinstallaties ter
grootte van niet meer dan een
flinke zeecontainer. Hompe
Heijmerink toonde met zijn Evening Breeze aan dat het voor een
goede nachtrust in de tropen niet
nodig is om de hele slaapkamer te
koelen. De winnende Land Life
Box van Nijssen is een ronde
kweekbak die uit een binnen- en
een buitenpot bestaat, gemaakt uit
gerecycled papier en volledig
biologisch afbreekbaar. ,,Gedurende zijn hele bestaan heeft een
plant met dit systeem maar
ongeveer een kwart van de
hoeveelheid water nodig in vergelijking met traditionele kweekmethoden.”
De hoofdprijs houdt in dat de
bedenker op kosten van de KLM
tweemaal twee weken naar Aruba
kan komen om zijn idee uit te
werken tot een businessplan. De
Arubaanse regering biedt de
winnaar professionele ondersteuning aan zodat het concept op
korte termijn in de praktijk kan
worden gebracht. De Land Life
Box sluit naadloos aan bij het
streven naar meer landbouw op
het eiland. Nu wordt 95% van het
voedsel geïmporteerd. Dat is verre
van duurzaam. Doel is om in 2020
tenminste 20% van het benodigde
voedsel lokaal te verbouwen. Een
slimme en tegelijkertijd eenvoudige oplossing als de Land Life
Box kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het behalen van deze
ambitieuze doelstelling. 
n

29

energy independency
with a smart island
approach

TNO is supporting Aruba to become the first energy
independent island in the Caribbean. To achieve this,
TNO-Caribbean develops in 2014 together with (local)
companies and the government the Smart Community.
You can become a partner!
Go to TNO.Nl/CARIBBEAN for more information.

tno.nl/
cariBBean

Minister Mike de Meza (rechts) neemt een kijkje in de controlekamer van het onderzoeksschip Polar Duke.

Speuren naar gas
Fase twee van de zoektocht naar gas in de territoriale wateren rond
Aruba nadert haar afronding. ,,De komende maanden worden heel
spannend. Volgens de deskundigen ziet het er goed uit. Als de analyses
de verwachtingen bevestigen, volgen proefboringen”, verklaarde
minister Mike de Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie
en Milieu na een inspectiebezoek aan de Polar Duke, één van de drie
onderzoeksschepen die de zeebodem rond Aruba in kaart brengen.
Eind 2012 ondertekende de
Compania Arubano di Petroleo
(CAP) een overeenkomst met het
Spaanse energieconcern Repsol.
Er zijn sterke aanwijzingen dat zich
in de zeebodem voor de Arubaanse kust voorraden gas en mogelijk ook olie bevinden. Aan Repsol
de taak om te traceren en vast te
stellen of deze rendabel zijn te
exploiteren. CAP-directeur Armando Curet volgt van dichtbij wat
Repsol doet. ,,Vorig jaar is eerst
seismologisch onderzoek gedaan.
De resultaten waren positief, in die
zin dat er verschillende gebieden
uitsprongen die uitnodigen tot
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nader onderzoek. Dat gebeurt in
deze fase.”
Willy Hernandez, de general
manager van Repsol Aruba, is
verantwoordelijk voor het speurwerk. Hij leidde De Meza rond op
het onderzoeksschip. ,,De minister
wilde alles weten, alles zien. Hoe
we werken, welke gegevens we
bijhouden. Hij wilde zelfs onze
logboeken inkijken.” Volgens
Hernandez informeerde de bewindsman expliciet naar hoe met
de natuur en het zeeleven wordt
omgaan. ,,Wij houden voortdurend
in de gaten of er dolfijnen of
schildpadden in de buurt zijn. Als

dat het geval is, onderbreken we
het werk onmiddellijk.”
Eind september zijn de schepen
klaar met het ‘veldwerk’ en worden
de uitkomsten geanalyseerd. Dat
neemt al gauw een half jaar in
beslag. Dan volgt de beslissing om
al dan niet verder te gaan met het
onderzoek. ,,Als de resultaten er
aanleiding toe geven, komen er
proefboringen. Dan wordt het echt
serieus”, aldus Curet. Hoewel het
dus nog afwachten is, heeft Repsol
intussen in British Gas en het
Franse Total partners gevonden.
,,Dat is een goed teken”, vindt De
Meza. ,,Het is een positieve
indicatie dat deze gerenommeerde
concerns zo veel interesse hebben
dat ze bereid zijn een deel van de
kosten te dragen. Tot nu toe heeft
Repsol alles voor zijn rekening
genomen. Bij een proefboring praat
je toch over een investering van
100 miljoen dollar.”
n
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Studenten
Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt verwelkomde begin augustus op Schiphol 244 jonge
Arubanen die hun studie in Nederland voortzetten. In
totaal zijn er zo’n 1.500 Arubaanse bursalen in
Nederland. Eenmaal afgestudeerd blijken zij erg in
trek bij het Nederlandse bedrijfsleven. Om de ‘braindrain’ in te dammen, biedt de Arubaanse regering
deze ‘high potentials’ een korting aan op de studieschuld als zij binnen drie jaar na het afstuderen naar
hun geboorte-eiland terugkeren.
n

Pearl Award
De uit Aruba afkomstige Jeffrey Williams heeft de
Most Outstanding Dutch Caribbean Pearl Award 2014
gewonnen, een initiatief van het Overlegorgaan
Caribische Nederlanders (OCaN). Williams is voorzitter van de Caribische Studenten Vereniging in Amsterdam. Als vrijwilliger zet hij zich in om Arubaanse
jongeren die voor hun vervolgstudie naar Nederland
komen met raad en daad bij te staan. Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt nodigde de Awardwinnaar uit voor een ontvangst op het Arubahuis om
hem te feliciteren met zijn eervolle uitverkiezing.
n

Talent
Na Alain Clark, Caro Emerald en gitaarvirtuoos Marlon
Titre staat er alweer een jong Arubaans artistiek talent
op het punt internationaal door te breken. Sopraan
Imara Thomas studeerde aan het conservatorium van
Maastricht en volgde masterclasses in onder meer
Italië en Spanje. Ze wordt door de kenners geroemd
om haar zuivere hoge sopraanstem. Thomas trad al
op met het Nederlands Philharmonisch Orkest, het
Nederlands Kamerkoor en André Rieu. Momenteel
zingt de rising star bij De Nederlandse Opera.
n
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Participatie
in de praktijk
In Nederland wordt hevig gedebatteerd over de
participatiemaatschappij. Op Aruba niet, daar
bestaat die al. De leerlingen van kleuterschool
Prome Paso konden hun ogen bijna niet geloven
toen ze na de vakantie weer op school kwamen.
De oude roestige hekken waren verdwenen en in
plaats daarvan stond er een robuuste stenen muur
rond het schoolterrein. Het schoolgebouw zelf
was mooi geschilderd. Al het werk was gedaan
door een groep vrijwilligers, met materiaal dat
door bouwbedrijven was gedoneerd.
Een van de doelstellingen van de Arubaanse regering
is om parallel aan het opknappen van volkswijken het
communitarisme, de saamhorigheid tussen burgers,
te bevorderen. Over dat thema werd vorig jaar de
conferentie ‘Happy Community’ georganiseerd waar
onder meer hoogleraar Burgerschap prof.dr. Evelien
Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht haar expertise met alle betrokkenen deelde.
Minister-president Mike Eman trekt er zelf geregeld
met het team van Bo Bario (Jouw Wijk) op uit om
persoonlijk te informeren naar de wensen die er bij
wijkbewoners leven. Aansluitend aan zo’n bezoek
wordt een plan opgesteld om een aantal zaken aan te
pakken. Vaak gaat het om het schoonmaken en
opknappen van openbare ruimten en een goede beurt
voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Een paar
weken later wordt het karwei - veelal in het weekend
- aangepakt.
Hoewel de coördinatie van de werkzaamheden bij de
overheid berust, wordt het uitvoerend werk gedaan
door vrijwilligers. Vaak zijn dat mensen uit de wijk en
leden van buurtorganisaties. Steeds vaker gebeurt
het echter dat onbekenden langs komen om spontaan een handje te helpen. Ambtenaren worden
geïnformeerd wanneer er een project op stapel staat
zodat zij kunnen helpen, niet zelden vergezeld door
familie of vrienden. Het Bo Bario-team benadert
bouwbedrijven voor materialen en gereedschappen.
Doorgaans blijven de mannen die de spullen komen
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brengen een paar uur ‘hangen’. Hun technische
inbreng wordt zeer gewaardeerd. Weer anderen
komen met hun pick-up en tuingereedschap en
geven het struikgewas een flinke snoeibeurt.
Als zijn agenda het maar even toelaat, helpt premier
Eman zelf ook mee. In de loop van de tijd heeft hij al
aardig leren metselen en ook bij Prome Paso stak hij
de handen uit de mouwen. ,,Fantastisch dat er iedere
keer weer zoveel mensen bereid zijn zich in hun vrije
tijd in te zetten voor het mooier maken van Aruba. Nu
is hier weer een hele groep present om een muur te
bouwen zodat het schoolplein veiliger en mooier
wordt”, aldus de minister-president. Schoolhoofd
Marlene Maduro-Fradl was diep onder de indruk.
,,Wat heerlijk voor de kinderen dat ze lekker kunnen
spelen en niet bang meer hoeven te zijn dat ze zich
bezeren aan dat oude, kapotte hekwerk. Wat een
fantastische manier om aan een nieuw schooljaar te
beginnen.”�

Op Aruba bestaat de participatiemaatschappij al.
Premier Eman doet er voluit aan mee.
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Jongeren van straat
Op Aruba is kort na het begin van het nieuwe schooljaar een proef
van start gegaan met naschoolse opvang voor middelbare scholieren. Er is een programma ontwikkeld dat niet alleen de jongeren van
de straat houdt, maar hen ook optimaal voorbereidt op hun toekomst in de maatschappij.
In Aruba gaat volgens de laatste
volkstelling 14% van alle scholieren naar een of andere vorm van
opvang. Dat betreft vooral kinderen
in de lagere schoolleeftijd. Voor
een groot deel van de schoolgaande jeugd, meestal uit het middelbaar onderwijs, was tot nu toe
geen passende opvang voorhanden. Dit vormt een probleem voor
ouders van wie de meeste werken,
maar ook voor de maatschappij.
Bij gebrek aan begeleiding maken
de jongeren immers niet altijd de
beste keuze hoe met hun vrijheid
om te gaan. ,,Jongeren die opgroeien zonder adequate ondersteuning hangen vaker doelloos op
straat en stellen zich daarmee
bloot aan minder positieve invloeden”, bevestigt Mike Lampe,
directeur van het Filomena Col-

lege, een Mavoschool in San
Nicolas. Hij constateert een
groeiende behoefte aan goede
opvang na schooltijd.
Tijdens de proefperiode vindt deze
plaats op de scholen zelf. Daarvoor is uit praktische overwegingen gekozen. De meeste leerlingen
worden met de auto naar school
gebracht of komen met de bus.
Hen na schooltijd naar opvanglocaties brengen zou het project
nodeloos ingewikkeld en duur
maken. Lampe vindt wel dat er een
risico kleeft aan opvang op school.
,,Het moet in de beleving van de
jongeren geen verlengde schooldag worden. Ze willen ’s middags
individu zijn en geen onderdeel van
een systeem. Op school moeten ze
stil zitten en krijgen ze op hun
donder als ze dat niet doen. Het

naschoolse programma moet vrijer
en gevarieerder zijn, anders boeit
het hen niet. Je moet aansluiten bij
hun interesses. Als je ze weet te
raken, kun je ze winnen voor dit
programma.”
Projectleider Bart Kool heeft er alle
vertrouwen in dat dit gaat lukken.
,,We hebben heel veel organisaties
benaderd om invulling te geven
aan het programma. Dat bestaat
uit een vast onderdeel huiswerk,
sport en spel en nog veel meer
interessante activiteiten.” Het
aanbod is tot stand gekomen in
samenwerking met deskundigen
en na het bestuderen van succesvolle programma’s elders. Het
bestaat uit een mix van onder meer
sociaaleducatieve vorming,
persoonlijke ontplooiing, actief
burgerschap en gemeenschapszin.
Voorlopig wordt het programma
kosteloos aangeboden. De begeleiders worden gezocht onder
ambtenaren die daarvoor een of
twee middagen per week worden
vrijgesteld. ,,Salariskosten hebben
we dus niet. Voor de bijkomende
kosten zoeken we sponsors in het
bedrijfsleven”, aldus Kool.
n

(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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Baby Beach
wordt volwassen
Even ontsnappen aan de hectiek van het dagelijkse bestaan. Stressvrij zonnebaden op een
hagelwit strand met de tenen in het lauwwarme
water van de turquoise Caribische zee... Vanwege
deze verleidelijke belofte kiezen steeds meer
toeristen voor Aruba. Om de groeiende stroom
bezoekers voldoende ruimte te bieden, wordt hard
gewerkt aan de upgrading van de stranden en de
bijhorende faciliteiten.
Aan de oostpunt van het eiland, op een uurtje rijden
van de bekende hotels, ligt Baby Beach. Decennialang werd dit onbedorven plekje aan het oog onttrokken omdat het deel uitmaakte van het wooncomplex
van de olieraffinaderij. Sinds de wijk Seroe Colorado
voor iedereen toegankelijk is, trekken veel Arubanen
in hun vrije tijd naar Baby Beach. Ook toeristen
beginnen dit verborgen pareltje van de Cariben te
ontdekken. De populariteit van het gebied is de
regering niet ontgaan. ,,We zijn drie jaar geleden
begonnen de ‘vergeten’ stranden van het eiland
onder handen te nemen. Uitgangspunt daarbij is dat
onze hardwerkende bevolking op vrije dagen ook
moet kunnen genieten van het strandleven. Door de
groei van het toerisme is er op de bekende stranden
nauwelijks nog ruimte voor de Arubanen zelf”, aldus
minister Otmar Oduber van Toerisme, Transport,
Primaire Sector en Cultuur. ,,Baby Beach was er altijd
al, maar de capaciteit was beperkt omdat het strand
rond de baai bij regen steeds onder water kwam te
staan.”
Onlangs is het terrein met fijn strandzand opgehoogd.
De toegangswegen zijn opgelapt en er zijn parkeerplaatsen aangelegd. De mobiele toiletcabines zijn
vervangen door keurige sanitaire voorzieningen.
Overal worden palmbomen geplant en palapa’s
geplaatst die de bezoekers op het heetst van de dag
schaduw bieden. Verder komt op de plaats van de
vroegere Essoclub een kinderspeelplaats. De opknapbeurt van Baby Beach draagt ook bij aan een
ander beleidsdoel van het kabinet Mike Eman: het
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stimuleren van de bedrijvigheid in San Nicolas, het
stadje dat een zware klap heeft gekregen van de
sluiting van de olieraffinaderij. ,,San Nicolas wordt
een toeristische bestemming. Er is al een historisch
museum, in de gerestaureerde watertoren komt een
industrieel museum en aan het carnavalsmuseum
wordt volop gewerkt. En dan is er nog elke donderdag een cultureel evenement in Main Street, het
Carubbian Festival.”
Het is de bedoeling om cruisetoeristen een combinatie aan te bieden van een bezoek aan San Nicolas en
lekker relaxen bij het vernieuwde Baby Beach.
,,Toeristen op weekdagen en Arubanen in het weekend. We hebben gekozen voor een duurzame infrastructuur zodat zoveel mogelijk �mensen nog lang van
deze paradijselijke plek kunnen genieten”, aldus
Oduber.
n
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