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Agenda

The intention is to give an overview of previous efforts 

regarding a vision for Curaçao. 

•Previous plan
•Vision Curaçao 2030; Reset COVID-19
•Moonshots



1997



2020



Previous plans



Previous plans
• Een Noodlijdende Kolonie (1901) by Van Kol
• Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren 

tachtig (1979)
• Nos Futuro (1986)
• Reinventing Government (1996)
• 2020: Creating our Caribbean Future (1997)
• Vishon Korsou (1999)
• Five stars Curaçao
• Een aanzet tot integrale ontwikkeling bezien vanuit het perspectief van het 

Caribisch deel van het Koninkrijk (2005)
• Masterplan Curaçao Information Society (2009)
• 101010



Previous plans continued
• Globalization of small islands; The role models of Curaçao.
• Island of Education and Sophistication
• K(nowledge) Zone Curaçao (2012)
• Green Town (2013)
• Curaçao 3.0 / Caribbean 3.0 / Mindset 3.0 (2013)
• NDP (2016)
• Smart Nation (2018?)
• Groeistrategie
• www.curaçao2030.net / Society 5.0 (2020)





Curaçao 3.0 (2013)
CURAÇAO 2.0 IS KAPOT

Je kunt Curaçao zien als een complex adaptief systeem dat bestaat uit een aantal aan 
elkaar gekoppelde deelsystemen. Een complex adaptief systeem (CAS) is een complex 
systeem waarvan de onderling verbonden componenten de mogelijkheid hebben zich aan 
te passen en te ‘leren’ van eerdere ervaringen.

Enkele van de deelsystemen zijn: de overheid, rechtshandhaving, de wegen, de havens, 
de utiliteitsvoorzieningen, ICT, de financiële sector, afvalstoffenverwerking, onderwijs, 
etcetera. Voor een goede ontwikkeling zouden alle deelsystemen op eenzelfde hoog 
niveau 3.0 moeten functioneren. Wij weten allemaal wat er gebeurt als de stroom uitvalt of 
als er geen internetverbinding is. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 

De financiële sector draait nog NIET helemaal op het niveau 3.0, maar is eerder een van 
de oorzaken waarom Curaçao op 2.0 zal blijven vastzitten. Als een deelsysteem beter zou 
functioneren, is dat moeilijk vol te houden omdat de andere deelsystemen op het niveau 
2.0 of zelfs lager zitten. Als een systeem het zou begeven, zal heel Curaçao plat gaan. 
Dat moment lijkt nu steeds dichterbij te komen. In de literatuur spreekt men van X-events . 
Wat mensen die deel uitmaken van een deelsysteem zich moeten realiseren is, dat er 
maar een systeem is: Curaçao 3.0. 



Sterker nog, Curaçao 2.0 zit vast en is niet meer te redden:

• De overheid is bankroet (AD, zaterdag, 22 september 2012).

• De overheid moet anders.

• Het gerucht is dat Aqualectra financiële problemen heeft.

• De pensioengerechtigde leeftijd moet omhoog.

• Bario kan beter.

• Gevangenis werkt niet.

• Gezondheidszorg werkt niet.

• De universiteit moet anders.

• School moet anders.

• Het openbaar vervoer moet anders.





Relation to other plans
•NDP
•Janchi / KREA 2069
•NES
•Sembra awe (KvK)
•Landenpakket Curaçao
•ThinktoDo





Areas
• Government and Governance

• Climate Change

• Food

• Health and Well-being

• Living Neighborhood Home

• Science and Education

• Technology Connectivity Banking (Fintech)

• Economy



Government and Governance

Curaçao scores the highest in the region 
when it comes to good governance. We 
are a meritocratic society appointing 
people based on their merits.



Climate Change
Curaçao will reach 
zero carbon 
emissions by using 
a mix of renewable 
energies, sun, wind, 
sea, and hydrogen 
energy.



Food
It is through 
governance that 
society takes care 
of basic needs like 
food and climate.



Health and Well-being
Food and climate 
are our medicines. 
Health is not only 
about sickness but 
primarily about 
well-being (Horton, 
2019).



Living Neighborhood Home
Well-being is 
greatly influenced 
by how we live in 
our houses and 
neighborhoods.



Science and Education
Science and 
education are the 
basis of any 
progressive society 
and economy. 
Curaçao is a 
life-long-learning 
community.



Technology Connectivity Banking 
(Fintech)

The pandemic has 
shown that internet 
is a basic need. All 
households are 
connected. This is 
mandatory by law. 
The law also 
regulates low 
internet tariffs.



Economy
• The economy produces what 

we need to live and creates 
jobs that make it possible for 
people to participate 
meaningful in society.

• Between the two rings (social 
foundation and ecological 
ceiling) is the good stuff: the 
dough, where everyone’s 
needs and that of the planet are 
being met.



Scenarios



Mindset

I

Win - Lose

Scarcity mentality

Victim

Dependent

Self-hate

Gang/ excluding

Family and friends

We

Win - win

Abundance

Victor

Self-reliant

Self-love

Inclusive

Meritocratic



Moonshots

1. Clean Curaçao is circular Curaçao
2. Honesty Curaçao
3. Food security
4. Data-driven island, ICT sector
5. Promoting entrepreneurship (Food, 

Recycle)



Data-driven island, ICT sector

• https://www.facebook.com/directterzake/videos/359619438524723
– 11:50



Clean Curaçao is circular Curaçao




