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Alle aanwezigen waren het erover eens: 
een effectief ambtelijk apparaat is van es-
sentieel belang voor de ontwikkeling van 
goed bestuur op Curaçao. En er zijn seri-
euze uitdagingen; de huidige begrotings-

tekorten onderstrepen deze urgentie. Doorgaan op de 
oude manier is geen optie. Dit is intern huiswerk voor 
de overheid. Daarnaast zijn er ook veel activiteiten die 
bijdragen aan Goed Bestuur, die gezamenlijk kunnen 
worden opgepakt door overheid, private sector en civil 
society. Dit was dan ook de kern van de boodschap van 
de Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening, 
dhr Armin Konket.
 

Conclusies & observaties Table Talks  
Tijdens de PID Table Talks werd het onderwerp Growth 
in Governance op 3 verschillende levels besproken. 
(i) het eerste deel begon met een breed gesprek over 
goed bestuur en waar wij als nieuwe natie Curaçao 
zelf naartoe zouden willen gaan. (ii) dit werd ver-

Waarom de PID Table Talks®?

Op donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, hebben in het Acoya 
Hotel de jaarlijkse PID Table Talks® plaatsgevonden. Een divers gezelschap 
vanuit overheid, bedrijfsleven en het maatschappelijk middelveld kwam bij 
elkaar met één gezamenlijke interesse: groei van goed bestuur op Curaçao 
(Growth in Governance). Het interactieve programma had voor ieder wat 
wils: een goed gesprek met professionals uit diverse sectoren, jongeren met 
hun eigen kijk op Bestuur, persoonlijke reflecties op besturen in de praktijk 
door oud-premier Dhr. Etienne Ys en de uitreiking van de Table Talk Awards 
aan Dhr. Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van het Hoofdstembureau.

volgd met het benoemen van concrete bestaande en 
nieuwe initiatieven die kunnen bijdragen tot growth 
in governance. (iii) tenslotte ging het gesprek over de 
persoonlijke verantwoordelijkheid. De kernvraag was 
hierbij: wat ga ik zelf in 2018 doen om bij te dragen aan 
goed bestuur? Dit vanuit de gedachte: de één wordt 
politicus, de ander gaat in de wijkcommissie, de ander 
is bezig met de vorming van de nieuwe generatie. 
Iedereen op zijn manier, maar we hebben allen een  
gezamenlijke verantwoordelijkheid en dragen allen op 
onze manier bij aan goed bestuur op Curaçao. 

(i) Governance 2030 (Goed Bestuur in het jaar 2030)
Hierin kwamen 4 hoofdelementen naar voren: (a) 
transparantie & accountability, (b) daadkracht & 
durf, (c) toezicht & inclusiviteit en (d) visie & richting. 
In Governance 2030 (Goed Bestuur in het jaar 2030) 
benoemen de deelnemers:



Transparantie als het meest belangrijke. Gevolgd door 
accountability als in een samenleving waarin leiders 
op verschillende niveaus in verschillende sectoren ter 
verantwoording mogen worden geroepen of deze ver-
antwoordelijkheid zelf afleggen. Het derde belangrijke 
wat naar voren komt zijn: professionalisme, integriteit 
en innovatie. In verlengde van het laatste ‘innovatie’ 
komen technologie & digitalisering ook sterk naar  
voren als elementen die belangrijk zijn voor het reali-
seren van Goed Bestuur in het jaar 2030 op Curaçao. 

(ii) concrete bestaande en nieuwe initiatieven die  
kunnen bijdragen tot growth in governance
Enkele van de concrete projecten / ideeën die vanuit de 
deelnemers zijn benoemd:
•  Een soort TripAdvisor app voor overheidsinstanties 

op Curaçao (transparancy & accountability)
•  Wekelijkse / maandelijkse “updates” van de regering 

over voortgang / tracking van doelen regeerpro-
gramma

•  Tien talentvolle / hoog-potentie jongeren begeleiden 
in hun ontwikkeling in goed bestuur

•  Versterken van onze media in het algemeen (Media 
Development Indicators), eventueel gekoppeld aan 
het regeerprogramma

• Een Centraal Plan Bureau voor de overheid

(iii) Our personal responsibility (Walk your talk!)
Vanuit alle deelnemers zijn hun intenties uitgesproken 
en opgeschreven van hoe men persoonlijk denkt te gaan 
bijdragen aan Goed Bestuur in 2018. De intenties waren 
grofweg onder te verdelen in 3 hoofd categorieën: 
a)  Het vergroten van het bewustzijn en kennisuitwis-

seling rond good governance/Goed Bestuur (o.a. 
lezingen, webinars)

b)  Het concreet bijdragen aan transparantie en 
accountability (o.a. het uitvoeren onderzoek, 
verzelfstandiging hoofdstembureau, opschoning 
bevolkingsregister)

c)  Jeugd en Goed Bestuur - the next generation in 
Governance (o.a. talent en leadership development, 
ook via multifunctionele buurtcentra en duurzame 
sportmogelijkheden) 

And the 2018 Table Talk Award goes to…
Via de Table Talk Awards werd ook kort stilgestaan 
bij opvallende prestaties van burgers op het vlak van 
Governance. Dhr Raymond ‘Pacheco’ Römer ontving 
een passend cadeau voor zijn bewezen diensten uit 
handen van Geomaly Martes, directeur SOAB. De 
Award behelste een ‘waardebon’ in te leveren bij de 
welbekende Curacaose schilder Andre Nagtegaal voor 
het laten maken van een persoonlijk schilderij naar 
eigen smaak.

De groepsgesprekken aan verschillende tafels werden 
begeleid door het Table Talk Team, een groep profes-
sionals die deze taak vrijwillig op zich genomen heeft. 
Citaat vanuit het Table Talk Team: “governance isn’t 
just about making the “right” decision. Rather, it’s 
about the process for decision making”. 

Persbericht : Raymond ‘Pacheco’ Römer en Geomaly Martes  
(directeur SOAB), geflankeerd door het Table Talk Team



Governance Unplugged
Tijdens de Table Talk werd Dhr. Etienne Ys geïnter-
viewd door Michiel van der Veur. Dhr. Ys was begin 
deze eeuw twee keer minister-president in een periode 
van snelle politieke wisselingen van de wacht. Dhr. 
Ys bracht op een open en zeer authentieke manier zijn 
lessons learned over aan het publiek. Als hij terugkijkt 
op beide termijnen, concludeert hij dat het openbaar 
bestuur een specifieke aanpak vereist. Hoewel het 
openbaar bestuur en de publieke zaak hem na aan 
het hart liggen, maakt de politieke setting het niet 
makkelijk om tot harde lange termijn afspraken te 
komen en heeft de ambtelijke organisatie een beperkte 
uitvoeringscapaciteit. Toch, zo benadrukt Ys verschil-
lende malen, moeten we ons ook beseffen dat we het 
kunnen. Door te beginnen met waar we goed in zijn en 
van daaruit te groeien, worden we ook beter. Verder 
is het belangrijk om focus te hebben, prioriteiten te 
stellen, soms nee te zeggen en je bewust te zijn van 
wat echt relevant is. Ys concludeert dat het realiseren 
van goed bestuur ook draait om eenvoud: bevorder 
de juiste waarden door er binnen en buiten de politiek 
en op alle niveaus aandacht aan te besteden, bekijk 
wat wèl kan en pak daarbinnen de simpele dingen op. 
“Luister, waardeer, praat en respecteer elkaar.”

The Table Talks Partnersearch:   
knowledge & networking
Tijdens de PID TableTalks is er ruimte voor het inhou-
delijke constructieve gesprek wat leidt tot uitwisseling 
van authentieke inhoud en ideeën. Daarnaast is er 
ruimte om actief op zoek te gaan naar die ongewone 
connecties (networking), met als doel: samenwerken 
om gezamelijke resultaten te realiseren binnen Goed 
Bestuur. 

Next Steps
From 50 to 5.000: deelnemers aan de Table Talks, in 
totaal 50, hebben de intentie uitgesproken om 5.000 
burgers te bereiken. Dit zal o.a. gebeuren door versprei-
ding van dit digital report en bijbehorende Table Talk 
video. Input voor beleid: verder is afgesproken dat de 
bevindingen van de Table Talks worden aangeboden 
aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstver-
lening. Met de intentie om de input te gebruiken bij 
formulering en aanscherping van beleid op het vlak 
van Goed Bestuur.

…. behind the Table Talks
Het event werd georganiseerd door PID Caribbean 
in samenwerking met SOAB. Het Table Talk Team 
bestond uit hosts, facilitators en staff: Marc Samson, 
Esmeralda Wiel-VanderVelden, Angela Lachman, 
Michiel van der Veur, Raquel Weisz, Roy Jansen, Vilma 
Winter Joe, Lise Anna Janson, Jennifer van Leeuwen, 
Stevan Llewelyn, Nicole Chirino en Iwan Zunder.  
Voor verdere informatie over de PID Table Talks en het 
thema Growth in Governance kunt u terecht op: 
www.pidcaribbean.com  

Contact:
 YouTube: 

PID TableTalks
 Contact: 

info@pidcaribbean.com

Table Talk Video

click here 
https://youtu.be/Z2_qbOp8oeg

Esmeralda, facilitator


