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Curaçao

‘Balanceren
in de digitale
economie’

Uitgeleide voor Justin Penso

Seminar Deloitte: balanceren
tussen kansen en bedreigingen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de digitale economie is het vooral balanceren
tussen het grijpen van kansen in
een steeds verder digitaliserende
markt waarin bedrijven opereren en de zich daarbij manifesterende ‘cybersecurity’-risico’s.
Dat is de uitkomst van het mini-seminar ‘Digital economy:
trends and big shifts’, georganiseerd door Deloitte Dutch Caribbean onlangs in het Renaissance
Hotel. Het seminar stond in het
teken van de trends en ontwikkelingen in de huidige digitale
economie en de daaraan verbonden risico’s op het gebied van cybersecurity. De bijeenkomst
voor genodigden werd geopend
door Mario Flores, partner Risk
& Technology Advisory bij Deloitte Dutch Caribbean, met de
boodschap dat disruptieve technologieën en businessmodellen
ook hun weg naar Curaçao zullen vinden. Daarna introduceerde Flores de sprekers.
De eerste lezing werd verzorgd door Mario van Vliet, van
de Raad van Bestuur Deloitte
Nederland en hoogleraar informatiemanagement aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Van
Vliet gaf zijn visie op baanbrekende businessmodellen. Deze
zetten hele markten op zijn kop,
zoals Uber en Netflix, evenals
het ‘Internet of Things’ waar
tegenwoordig alles gekoppeld
wordt aan het internet en zelfs
auto’s automatisch online worden voorzien van nieuwe besturingsprogramma’s.
Consumenten zijn inmiddels
méér dan gewend aan online
winkelen, online bankieren en
andere vormen van online
dienstverlening; ‘online’ is het
nieuwe normaal voor het contact
met klanten. Er vindt een verschuiving plaats van het kopen
van goederen naar het aanschaffen van een dienst die toegang
geeft tot deze goederen.
Een goed voorbeeld hiervan
zijn faillissementen van grote
muziekwinkels door de komst
van onder andere iTunes. Ook
bestaat er een sterke trend op het
gebied van ‘data-analytics’.
Dat dit ook zijn weerslag heeft
op de banen van onze jongste
generatie, onderschrijft Van
Vliet: ,,Wij hebben als maatschappij geen idee hoe onze
wereld of de banen van onze kinderen er over twintig jaar uitzien, maar dat zij voor ons nu

onbekende banen zullen vervullen, is een gegeven.”
Op pagina 6

Bescherming kroonjuwelen

De 14-jarige Justin Penso werd zondagochtend de laatste eer bewezen door zijn familie, vrienden en
veel schoolgenoten van het Radulphus College. Iedereen kon in het World Trade Center (WTC) in allerlei kleuren een afscheidsgroet op de kist achterlaten. Het jonge kankerpatiëntje werd alom geprezen
voor de manier waarop hij met zijn ziekte is omgegaan. Zijn kist werd door de gangen van het WTC
gedragen waar een erehaag werd gevormd met blauwe linten.
FOTO JEU OLIMPIO
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Bescherming kroonjuwelen

Vervolg van pagina 2
digitale economie

Na deze reis door een digitale
wereld vol kansen, werd door
Roy Jansen, senior manager
Risk Advisory Services Deloitte
Dutch Caribbean, een heel andere kant van dezelfde medaille belicht.
In zijn lezing weidde Jansen
uit over de bescherming van
kroonjuwelen binnen organisaties en hoe deze anno 2016

steeds vaker de interesse wekken van cybercriminelen of concurrenten opererend in dezelfde
markt.
,,Cyberrisicomanagement is
een onderwerp voor de bestuursagenda, aangezien talloze
cybersecurity-incidenten laten
zien dat het bedrijven enorm
veel geld kost als er onvoldoende

of verkeerde maatregelen zijn
getroffen om waardevolle bedrijfsbezittingen te beveiligen”,
zo stelt Jansen.
Ook in de Dutch Caribbean
vinden met enige regelmaat cybersecurity-incidenten plaats,
doordat cybercriminelen zoeken
naar doelen met minder weerstand en zich steeds vaker rich-

ten op kleinere markten en organisaties. De specialist is ervan
overtuigd dat ook voor bedrijven
in het Caribisch gebied, specifiek op Curaçao, een passende
manier bestaat om zich blijvend
te weren tegen cyberrisico’s in
de almaar verder digitaliserende
wereld.
Flores sloot het mini-seminar

af met de aankondiging van een
onderzoek waar Deloitte Dutch
Caribbean onlangs mee is gestart, naar de ‘State of cyber security in the Dutch Caribbean’,
waar een groot aantal organisaties aan deelneemt om een beeld
te schetsen van specifieke lokale
trends en ontwikkelingen op dit
terrein.
De eindrapportage zal in het
derde kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.

Zorg om politieke stabiliteit
Van onze correspondent

Den Haag - Hoewel politiek Den Haag de dreigende val van de PDB/UPBcoalitie op Bonaire een
interne kwestie vindt waar
men niet in wil treden,
wordt bezorgd gereageerd
op de instabiliteit van het
bestuur in het Caribisch
deel van het Koninkrijk.
,,Minister Plasterk volgt de
ontwikkelingen op Bonaire en
wordt geïnformeerd door de gezaghebber en Rijksvertegenwoordiger. Het is een lokale aangelegenheid, maar BZK adviseert en ondersteunt de eilanden
wel in brede zin wat betreft goed
bestuur”, laat de woordvoerder
van de bewindsman weten.
De Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Ronald
van Raak (SP) zien in het debat
van begin juni over het rapport
van de Commissie Spies een
goede gelegenheid om nog eens
indringend te kijken naar de bestuurlijke inrichting in Caribisch Nederland zoals die in de
WolBES is geregeld.

Den Haag betreurt bestuurscrisis Bonaire
Van Laar: ,,Het kan zijn dat de
omvang van de Eilandsraden te
klein is. Coalities kunnen door
één stem breken. Met meer zetels kunnen er meer partijen komen waardoor er coalities kunnen worden gevormd die op grotere meerderheden steunen en
er toch ook nog oppositie blijft.
Dat is alleen maar gezond voor
de democratie.”
Voor de PvdA’er is één ding
duidelijk: ,,Zo kan het niet doorgaan. We hebben in het gehele
Koninkrijk een bestuurscyclus
van vier jaar. Dat is niet voor
niets. Wat je nu regelmatig ziet
is dat een bestuur het net in de
vingers begint te krijgen en dan
alweer wordt vervangen voordat
het toekomt aan het uitvoeren
van de plannen. Het zijn de burgers die de dupe zijn”, aldus Van
Laar.
Van Raak vindt het eveneens
een slechte zaak dat coalities
voortijdig worden opgebroken.
,,De eilanden zijn te klein voor
dualisme. Wij hebben ervoor gewaarschuwd, maar het moest en
zou net zo worden als in Neder-
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land. Op de eilanden zit je zo
dicht op elkaar dat dualisme niet
werkt. Je moet juist veel beter
met elkaar samenwerken.”
De SP’er ziet meer oorzaken:
,,Partijen zijn veel losser georganiseerd dan in Nederland
waardoor politici ook minder
binding hebben met hun fractie.
Vandaar die vele wisselingen.
Eén Staten- of Eilandsraadslid

kan het verschil maken, dat
maakt het per definitie instabiel.
Bij de bespreking van het evaluatierapport moeten we het er
maar eens goed over hebben.”
Vandaag komt de Eilandsraad
bijeen. Dan zal duidelijk worden
of de brief van UPB-fractielid
Esther Bernabela waarin zij haar
steun aan de coalitie intrekt, zoals wordt verwacht het einde betekent van het roodgroene Bestuurscollege.
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Roelof van Laar

