
Motivatie is een must
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Voor
werkgevers is bij het
in dienst nemen van
een jonge werknemer
belangrijker dat
iemand gemotiveerd
is, betrouwbaar en
verantwoordelijk dan
dat hij of zij beschikt
over vakkennis.

,,In de praktijk kan hier-
aan verder worden ge-
werkt”, stelt de Vereniging
Bedrijfsleven Curaçao
(VBC), die wijst op de uit-
komst van een onderzoek
door KBB (Kenniscen-
trum Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven). ,,Bij een
aantal sectoren spelen
servicegerichtheid en
communicatie (talenken-
nis) ook een grote rol.” 

Dit laatste geldt met na-
me in de sectoren waar de
interactie met het publiek
(lees: de consument) groot
is, zoals in de horeca maar
ook in winkels en super-
markten.

De VBC verwijst in dit
geval ook naar een eerder
door hetzelfde KBB uitge-
voerde quickscan MKB-re-
tail 2013 (Midden- en
Kleinbedrijf). ,,Een van de
hoofdconclusies uit de
quickscan is dat de retail-

sector gemakkelijker voor
buitenlandse medewer-
kers kiest omdat die beter
Engels en/of Spaans spre-

ken en over het algemeen
meer ‘serviceminded’
zijn.” Aldus de jongste
VBC Newsletter.

In commentaar hierop
stelt de grootste werkge-
versorganisatie van Cura-
çao: ,,De boodschap is dui-

delijk. Het (reguliere)
onderwijs dient meer aan-
dacht te besteden aan vor-
ming, kennis van talen en

dienstverlening.” Er is veel
werk te verzetten, want op
Curaçao komen vooral
jongeren erg moeilijk aan
een baan. Het jeugdwerk-
loosheidspercentage is
tussen 2011 en 2013 geste-
gen van 24,7 naar 37,2 pro-
cent, wat neerkomt op on-
geveer 2.200 jongeren.
Het zijn vooral schoolver-
laters die erg moeilijk aan
een baan komen. Het suc-
cesvol begeleiden van de
groep die voortijdig uitvalt
naar betaalde arbeid is
steeds moeilijker gewor-
den. Toch blijkt dat werk-
gevers veel meer kijken
naar andere kwaliteiten en
criteria dan alleen vakken-
nis. De belangrijkste alge-
mene voorwaarden die uit
het KBB-onderzoek naar
voren komen, hebben be-
trekking op sociaalmaat-
schappelijke kenmerken
en betreffen motivatie, be-
trouwbaarheid en het ne-
men van verantwoorde-
lijkheid. 

De VBC Newsletter:
,,Ook de sociale achter-
grond van de jongeren
wordt als minder belang-
rijk beschouwd, als men
maar gemotiveerd is en
verantwoordelijkheid
neemt.”

Begeleiding voor, 
tijdens en na plaatsing

Op de plek waar vandaag een jaar geleden politicus van
Pueblo Soberano Helmin Wiels werd doodgeschoten, Marie
Pampoen, werd hij gisteren herdacht. Na deze bijeenkomst
werd gelopen naar het Wageningenplein. Na een toespraak
van premier Ivar Asjes werd hier de nieuwe naam van het
plein onthuld: Plasa Helmin Magno Wiels. Op het bord staat
wel een fout: het correcte geboortejaar van Wiels is 1958. Ook
vandaag staan er nog activiteiten op het programma om Wiels
te herdenken. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De helft
(49,6 procent) van de in-
komsten uit toerisme is af-
komstig van bestedingen
door bezoekers uit Euro-
pa.

Het toerisme leverde de
economie in het eerste
kwartaal van 2014 direct

185,8 miljoen gulden op.
Daarvan werd 92,1 mil-
joen verdiend aan toe-
risten uit Europa. Anders
dan de andere belangrijke
markten waar toeristen
voor Curaçao vandaan ko-
men, die een daling ver-

toonden, liet Europa juist
een groei zien.

In de eerste drie maan-
den van dit jaar kwamen
uit Europa 5 procent meer
verblijfstoeristen; 49.931
tegen 47.697 in dezelfde
periode vorig jaar. De toe-
name vanuit Nederland is
zelfs iets groter, namelijk
6 procent. Van januari tot
en met maart kwamen
37.610 Nederlandse be-
zoekers (was 35.451 in de-
ze periode in 2013).

Het toeristenbureau
CTB, dat deze gegevens
publiceert, zegt de directe
inkomsten uit toerisme
samen met het ministerie
van Economische Ontwik-

keling (MEO) te bereke-
nen aan de hand van het
model ‘Turistika’. Daarbij
vormen de aantallen toe-
ristenovernachtingen een
belangrijke factor.

Hoewel het totaal aantal
verblijfstoeristen - dus uit
alle markten - terugviel
met 5 procent, was er toch
wel sprake van 1 procent
meer overnachtingen. Al-
les bij elkaar werden bijna
een miljoen overnachtin-
gen geteld in het eerste
kwartaal; 999.523 in ver-
gelijking met 993.103 een
jaar eerder.

Ook hier vanuit alle
windhoeken (Noord-Ame-
rika -5 procent; Zuid-Ame-

rika -10 procent; en Caribi-
sche regio -12 procent) een
daling. Alleen Europa ver-
toont groei met 6 procent.
En vanuit Nederland zelfs
+8 procent, terwijl bijvoor-
beeld Duitsland -3 procent
scoort.

Aangezien het meren-
deel van de overnachtin-
gen voor rekening van Eu-
ropeanen komen (bijna 57
procent, met de kantteke-
ning dat Nederlandse toe-
risten goed zijn voor 44
procent van alle overnach-
tingen), overstijgt deze
groei de toch wel aanzien-
lijke afname uit de andere
werelddelen. Zo legt CTB
uit. Ook verblijven gasten

uit Europa gemiddeld lan-
ger dan bezoekers uit de
VS/Canada, Latijns-Ame-
rika en de omringende Ca-
ribische (ei)landen.

Dit alles zorgt ervoor dat
de directe inkomsten uit
toerisme licht zijn toege-
nomen. Naast de 92,1 mil-
joen die de Europese toe-
rist rechtstreeks achterliet,
hebben gasten uit Noord-
Amerika 39,1 miljoen op-
geleverd gedurende de
eerste drie maanden, ge-
volgd door 38,4 miljoen
door bezoekers uit Zuid-
Amerika en 9,1 miljoen
door toeristen uit de Cari-
bische regio.

Over hele linie
minder toeristen

Tiara tussen
hoop en vrees

Maandag 5 mei 2014Jaargang 11 nr. 123 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

3 Osepa wil actie
RMR tegen Wiels 4

Gewonden door
chaos in verkeer 5

Een jaar zonder
Helmin Wiels 7 Bloedige strijd 

Odessa 25

Advertentie

Toerisme drijft op Europese gast

In strijd tegen jeugdwerkloosheid is wil om te werken belangrijker dan vakkennis

Wiels wordt herdacht

Op pagina 12

Op pagina 10


