
Staatssecretaris Tamara van Ark met (vlnr) tijdelijk vicevoorzitter van de Centraa/ Dialoog Jan-Willem van den Braak, 
gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Nina den Heyer en Elvis Tjin Asjoe. 

Staatssecretaris Van Ark: 
Centraal Dialoog 

• ser1eus nemen 
Bonaire kan niet klagen dat staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid Tamara van Ark te weinig naar het eiland 
omkijkt. Na haar kennismakingsbezoek in januari was ze er in 
oktober opnieuw. Deelnemers aan de Centraal Dialoog hadden 
de bewindsvrouw uitgenodigd een overleg bij te wonen. 

,, Aan dat verzoek heb ik graag 
voldaan . Voorafgaand aan de 
vergadering van de Centraal 
Dialoog op 3 oktober heb ik met 
alle partijen afzonderlijk gespro
ken : met gezaghebber Rijna in 
zijn rol als formeel voorzitter, 
met het Bestuurscollege, de 
vakbonden verenigd in USIBO, 
de vertegenwoordigers van 
werkgevers (BBE, BONHATA en 
BHG) en met de Kamer van 
Koophandel. lk ben zeer onder 
de indruk van de betrokkenheid 
bij de problematiek op Bonaire 
die ik heb geproefd bij alle par
t ijen en de wil om vooruit te 

komen . lk ben ervan overtuigd 
dater een goede basis ligt om 
verder te werken, zowel binnen 
de Centraal Dialoog zelf als in 
de relatie met het Rijk. 11 

Kan de Centraal Dialoog 
gezien worden als de 
Bonairiaanse variant van het 
Hollandse poldermodel? 
,,Polderen is in elke samenleving 
belangrijk om te werken aan 
draagvlak. Dat kan vanzelfspre
kend overal anders worden 
ingevuld, maar de kern blijft 
hetzelfde. Daar hebben we in 
het Europees deel van Neder-

land al een decennialange erva
ring mee. Oat is het 'poldermo
del' gaan heten en het overleg 
noemen we ook wel 'polderen'. 
Bij de herstart van de Centraal 
Dialoog in Bonaire heeft de 
gezaghebber de term 'zoutpan
nen' laten vallen . Dus het 'Zout
panmodel' als de Bonairiaanse 
variant op het Poldermodel. 11 

Het ministerie van SZW heeft 
de herstart van de Centraal 
Dia/oog gefaciliteerd. Waarom 
vindt u het belangrijk dat deze 
nieuw /even is ingeblazen? 
llBinnen het brede sociale en 
sociaaleconomisch speelveld 
hebben overheid, werkgevers en 
werknemers elk een eigen posi
tie en verantwoordelijkheid. Je 
kunt je achter je eigen stellingen 
ingraven, maar je kunt ook de 
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dialoog en de samenwerking 
zoeken. lk ben ervan overtuigd 
dat dat laatste effectiever is. 
Daarom heeft mijn ministerie vol 
overtuiging 'ja' gezegd toen er 
werd gevraagd mee te denken 
hoe de bestaande Centraal Dia
loog nieuw leven zou kunnen 
worden ingeblazen . Met de 
inzet van een extern procesbe
geleider is dat gelukt. En vooral 
ook dankzij het commitment 
van alle betrokken partijen, 
want iedereen ziet de meer
waarde. 11 

De Centraal Dialoog kan 
standpunten innemen die om 
actie van uw ministerie vragen. 
Hoe gaat u daarmee om? 
,,Als de Centraal Dialoog met 
een unaniem standpunt komt, 
dan heb ik dat vanzelfsprekend 
zeer serieus te nemen. lk bedoel 
dat positief, want ik hoop dat 
het vaak gaat gebeuren. Uiter
aard moet ik altijd zelf een eigen 
afweging maken en rekening 
houden met het gevoelen van 
de Kamer. Maar als er op Bo
naire unanimiteit is, dan weegt -
dat zwaar. lk span me, wanneer 
dit zich voordoet, graag in om 
maximaal aan het standpunt van 
de Centraal Dialoog tegemoet te 
komen . Een voorbeeld waarin 
dit al is gebeurd is het unanieme 
verzoek om de Dia di Rincon als 
feestdag aan te wijzen, in plaats 
van de zogeheten Carnavals
maandag. Dat is voor mij aanlei
ding geweest om dit als wets
wijziging onmiddellijk aan de 
Tweede Kamer voor te leg gen . 11 

Bent u van plan de Centraal 
Dialoog ze/f ook actief te 
benaderen, bijvoorbeeld om 
advies? 
,,Tijdens de Centraal Dialoog is 
een gezamenlijke verklaring 
getekend waarin is vastgelegd 
dat ik belangrijke beleidsvoorne
mens aan de Centraal Dialoog 

Winter 2019/2020 - nr.2 

voorleg. Op dit moment liggen 
er notities over verlof en ar
beidsongeschiktheid voor advies 
bij de Centraal Dialoog en eer
der heeft de Centraal Dialoog al 
geadviseerd over regelgeving 
met betrekking tot arbeidsveilig
heid . Nieuw is dat ik heb toege
zegd mijn collega's in het kabi
net te vragen om ook de 
Centraal Dialoog te betrekken 
als het onderwerp zich daartoe 
leent. Dat zal met name het 
geval zijn als het gaat om maat
regelen rond kosten van levens
onderhoud of 'cost of doing 
business'. 11 

U heeft uw bezoek aange
grepen ook een kinderopvang 
in Rincon te bezoeken. Heeft u 
plannen om de kinderopvang 
op Bonaire toegankelijker en 
betaalbaarder te maken? 
II Met het program ma 
BES(t)4kids, waarin Rijk en 
openbare lichamen gezamenlijk 
optrekken, werken we de ko
mende jaren aan het verbeteren 
van de kansen van kinderen in 
Caribisch Nederland. Daar hoort 
bij dat alle ouders de mogelijk
heid moeten hebben om gebruik 
te maken van kinderopvang. 

Voor 2020 heeft het Rijk ruim 
tien miljoen dollar beschikbaar 
om dat in Caribisch Nederland 
mogelijk te maken . Samen met 
de openbare lichamen worden 
daarvoor nu plannen ontwik
keld. 11 

U heeft tevens een bezoek 
gebracht aan Krusada. Welke 
indruk heeft dat op u 
gemaakt? 
111 k heb Krusada bezocht met 
gedeputeerde Nina den Heyer, 
vanwege de rol die het heeft 
met betrekking tot beschut 
werk. Jongeren die al langer 
thuis zitten, vaak met proble
men, gaan bij Krusada onder 
begeleiding van coaches aan de 
slag . Ze werken in een veilige en 
beschutte werkomgeving, doen 
zo werkritme op en leren nieu
we vaardigheden . Dat is hart
stikke waardevol. Zoals directeur 
Junny Josephine, die ons rond
leidde, het verwoordde: 'Je ziet 
de vooruitgang in het persoon
lijk leven van de jongeren.' Het 
laat voor mij heel mooi zien hoe 
belangrijk het is om te investe
ren in de toekomst van deze 
jongeren." 
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Staatssecretaris Tamara van Ark met gedeputeerde Nina den Heyer op 
bezoek bij de kinderopvang in Rincon. 
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