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‘Geen inteelt
bij overheid’
Minister Van der Horst wil orde op zaken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik doe niet aan inteelt”, zo reageert de minister van
Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst
(PAIS), op opmerkingen in de Staten over het lage niveau van het amb-
tenarenapparaat. 

Van der Horst was
gisteren in de Staten niet
te spreken over het wer-
vings- en selectieproces
dat plaatsvindt voor het
aantrekken van overheids-
personeel en heeft gecon-
stateerd dat zelfs de as-
sessmentbureaus zich niet
houden aan de normen,
en de eisen aan het niveau
verlagen om zo intern
mensen te kunnen plaat-
sen. Dat noemt Van der
Horst ‘inteelt’. 

,,We zoeken de besten
van de minst goeden voor
functies bij de overheid”,
aldus de minister die er
daarom aan toevoegt: ,,We
gaan het anders doen.
Want er worden vragen
gesteld hoe het zit met het
bijscholen en upgraden
van het personeel, maar
het kost ons handen vol
geld als niet de goede
mensen op de juiste plek
terechtkomen. De mensen
die in dienst treden moe-
ten voor 75 procent vol-
doen aan de functie-eisen
en het profiel. En ik ga nog
een stap verder. Ik wil met
eisen komen voor de capa-
citeit en de kwaliteit van
degenen die in de ‘com-
missie werving en selectie’

zitten en ik wil met eisen
komen voor de consul-
tantsbureaus die de as-
sessments uitvoeren. Ook
deze mensen moeten de
juiste kwaliteiten hebben.
Daar zit het lek. Het is niet
eerlijk als we klagen over
het overheidsapparaat,
maar er zelf voor gezorgd
hebben dat niet de juiste
mensen op de juiste plek
zitten.”

In reactie op een op-
merking van een van 
de Statenleden die gesteld
heeft dat sommige be-
leidsmedewerkers niet
eens een opstel kunnen
schrijven, zegt Van der
Horst: ,,Er zijn beleidsme-
dewerkers die niet eens
een opstel kunnen lezen.”
Een ‘Meldpunt Ongebrui-
kelijke Aanstelling’ hoeft
er volgens hem echter niet
te komen. ,,Misstanden
kunnen op dit moment bij
de ombudsman neerge-
legd worden. Hoewel het
ambtenarenberoep inhe-
rent is aan enige politieke
inmenging, moeten we dit
tot een minimum beper-
ken.”

Waar het gaat om het
bijscholen van personeel
verwijst Van der Horst

naar de verantwoordelijk-
heid van elk ministerie.
Hij heeft wel een apparaat-
breed opleidingsplan om
het overheidspersoneel in-
tegraal bij te scholen. Hier
moet echter een strategie
achter zitten. De minister:
,,Als het gaat om carrière-
planning dan ben ik er
voorstander van dat de
ambtenaar eerst aan moet
tonen te willen werken en
het werk ook goed moet
doen. Als je talenten ont-
dekt en een ambtenaar
goed presteert, kan dat be-
loond worden met een car-
rièreplanning. Daarbij zeg
ik ook dat mensen verant-
woordelijk zijn voor het
upgraden van zichzelf. Je
hebt je eigen loopbaan in
de hand. De regering hoeft
niet de rode loper voor je
uit te leggen en je ook niet
met fluwelen handschoen-
tjes te behandelen.” En, zo
voegt de minister eraan
toe, hij wil bijscholing,
maar ook de salarisverho-
ging, verbinden aan een
nieuw in te voeren beoor-
delingssysteem. 

Nieuwe salarisstructuur
per 2017

Schooleditie Les Misérables

Jongeren van het Curaçao Youth Theater hebben vrijdag en zaterdag de toneelvoor-
stelling Les Misérables van Victor Hugo opgevoerd. Het toneelstuk werd opgevoerd
in het auditorium van de International School of Curaçao. FOTO ISC
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VANDAAG 28 pagina’sTa Basta Awor krijgt
vervolg in januari
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De actie ‘Ta
Basta Awor’ zal doorgaan
in januari. Dat liet mi-
nister van Justitie Nelson
Navarro (PAIS) gisteren
weten in een vergadering
van de Staten. Hij gaf aan
dat het duidelijk is dat het

aantal atrako’s de afge-
lopen maanden is afgeno-
men. Aan het einde van
het jaar wordt de actie ver-
der onder de loep geno-
men. Dan wordt bekeken
of op dezelfde manier
wordt doorgaan of dat het
accent iets verschoven
wordt. 

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Door het
toenemende aantal mel-
dingen van chikungunya
is de vraag naar pijnstillers
op het eiland verdrievou-
digd. Dat laat Budget-
pharm nv weten. Dat bete-
kent volgens de leveran-
cier echter niet dat er
momenteel een tekort is
aan paracetamol. 

Volgens Budgetpharm
is er nog meer dan vol-

doende paracetamol op
voorraad om mensen te
helpen. ,,Onze leverancier
is snel aan het bijmaken.
Je ziet namelijk dat botika-
’s paracetamol aan het
hamsteren zijn. Maar op
het eiland is momenteel
voldoende paracetamol
voorhanden.” Ook botika
Suffisant en botika Sorsa-
ka geven desgevraagd aan

nog ‘een heleboel strips
paracetamol’ op voorraad
te hebben. 

Homan Jeung, voorzit-
ter van de Curaçaose
Huisartsenvereniging
(CHV) laat weten dat er in
geval van genoemd virus
niets anders op zit dan uit
te zieken. De huisarts laat
weten dat mensen die chi-
kungunya hebben van de

huisarts het advies krijgen
om voldoende te drinken
en pijn aanvankelijk alleen
met paracetamol bestrij-
den. 

,,Mensen zullen simpel-
weg moeten uitzieken.
Doorgaans duurt het vier
dagen, maar er is ook een
groep die tussen de 7 en
10 dagen klachten heeft.
Daarnaast is er een groep

die langdurig klachten
ondervindt.” 

Uit de laatste cijfers op
basis van statistieken van
de GGD blijkt dat er mo-
menteel 8.000 gevallen
van chikungunya zijn en
dat dit aantal naar alle ver-
wachting eind november
zal zijn opgelopen tot
11.000. Deze cijfers zijn
gemeten middels peilsta-
tions - een aantal huisart-
senpraktijken verspreid
over het eiland.

Voldoende paracetamol bij botika’s
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