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Managementsamenvatting 

Voor u ligt het businessplan van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). 

Chronologisch wordt vanuit de visie en missie de doorvertaling gemaakt naar de organisatie van 

het ministerie en de wijze waarop dit de komende jaren verder vorm kan worden gegeven. 

Vervolgens wordt dit doorvertaald naar een organisatieplan, personeelsplan, meerjarig financieel 

plan, communicatieplan en tenslotte implementatieplan. 

 

Visie Pais Kòrsou 
De visie van het land Curaçao dient als kader voor de missie van het ministerie van GMN en is in 

hoofdstuk 1, paragraaf 1 weer gegeven: 

 
 

Missie ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 
In hoofdstuk 1, paragraaf 2 wordt een vertaling gemaakt van visie naar de missie van het 

ministerie van GMN namelijk: 

 

De missie van GMN 2011-2014: 
 

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen 
van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier 
en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. 

 

 
Het ministerie van GMN wil haar missie nastreven door:  

1. Het initiëren, coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg dragen voor continuïteit van het 

Regeringsbeleid op het gebied van de volksgezondheid, milieu, natuur, veterinaire zaken, 

landbouw, veeteelt en visserij. 

2. Het gevraagd en ongevraagd geven van kwalitatief hoogwaardig advies. 

3. Het voorbereiden van wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen, rekening houdende 

met internationale wet- en regelgeving. 

4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het nakomen van 

internationale afspraken. 

5. Het informeren van de samenleving en het bevorderen van participatie in voorkomende 

gevallen. 

6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures. 

7. Het actief netwerken en deelnemen aan (inter)nationale activiteiten. 

8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen, dreigingen en risico’s 

binnen de beleidsdomeinen. 

9. Het verlenen van excellente diensten. 

10. Het continu stimuleren van innovaties, trainingen en upgrading. 

11. Het verrichten van inspectiediensten. 
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Kernwaarden 
In hoofdstuk 1, paragraaf 3 wordt een toelichting gegeven op de kernwaarden van het ministerie 

van GMN. De kernwaarden zijn uitingen waarin tot uitdrukking komt welke waarde wordt gegeven 

aan de wijze waarop het ministerie wil functioneren. Het zijn waarden die binnen het ministerie 

worden gekoesterd en voor medewerkers herkenbaar zijn en erkend worden. De kernwaarden 

zijn principes of standaarden, die bij het maken van keuzes gewicht krijgen. De kernwaarden 

worden door medewerkers en de leiding actief toegepast en ze worden teruggezien in het 

handelen van het ministerie. De kernwaarden voor goed bestuur zijn: 

• Transparantie. 

• Verantwoordelijkheid. 

• Kwaliteit. 

• Inclusiviteit. 

• Integriteit. 

• Betrouwbaarheid. 

• Duurzaamheid. 

• Samenwerking. 

 

Beleidsdomeinen en stakeholders 
Om het beleid van het ministerie van GMN in beeld te brengen, zijn in hoofdstuk 2, paragraaf 2 

de beleidsdomeinen en sub-beleidsdomeinen geïnventariseerd. 

 
Beleidsdomeinen Sub-beleidsdomeinen 

Gezondheidsbevordering  

Publieke gezondheid 

Veterinaire volksgezondheid 

Gezondheid 

Dierengezondheidszorg en dierenwelzijn  

Landbouw, Veeteelt & Visserij 

Algemene Preventieve & Curatieve plantengezondheid 

Invasieve dier- en plantensoorten 

Milieu, Natuur en Landschap, waaronder kust (publieke 

stranden) en rifbeheer 

Landbouw, Milieu & Natuur 

Watermanagement 

Geneesmiddelenvoorziening 

Gezondheidszorg 

Gezondheidsbescherming 

Inspectie 

Milieu en Natuur 
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In hoofdstuk 2, paragraaf 3 is vervolgens een overzicht gegeven van de bij deze sub-

beleidsdomeinen behorende interne en externe stakeholders. 

 

Beleidsuitdagingen 
Voor ieder (sub-)beleidsdomein is in hoofdstuk 2, paragraaf 4 een inventarisatie gemaakt van de 

belangrijkste uitdagingen voor zowel beleid als uitvoering. Deze staan hieronder opgesomd. 

 

Beleidsdomeinen Beleidsuitdagingen 

De komende jaren moet intensief aandacht worden besteed aan 

gezondheidsbevordering met als doel een verbeterde 

gezondheidstoestand van mens, plant en dier.  

De herziening van het zorgstelsel is een conditio sin qua non om 

de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te 

kunnen waarborgen. Daartoe zullen enorme inspanningen 

moeten worden gepleegd.  

De introductie en uitvoering van HACCP-richtlijnen draagt bij aan 

de verhoging van de voedselveiligheid en moeten derhalve 

worden ingevoerd.  

Om het dierenleed te verminderen, zal er dierenwelzijnsbeleid 

geformuleerd worden, waarbij veel aandacht moet worden 

besteed aan de bewustwording van de bevolking.  

Gezondheid 

Continuïteit van de uitvoerende zorgtaken van het ministerie 

GMN dient te worden gewaarborgd. 

Kennisvergroting, onderzoek, innovatie en incentives om de 

agrarische en visserijsector duurzaam tot bloei te laten komen, 

zijn essentieel en moeten structureel vorm krijgen.  

Samenwerking om het beheer van de Exclusieve Economische 

Zone tot stand te brengen, is een voorwaarde voor effectief 

beheer en moet derhalve tot stand komen.  

Bewustwording ten aanzien van de zorg voor milieu en natuur, 

het helder hebben van de spelregels voor adequaat milieu- en 

natuurbeheer en de naleving van deze regels moet ontwikkeld 

worden om zodoende bij te dragen aan de leefkwaliteit, een 

betere leefomgeving en een duurzame ontwikkeling van het Land 

Curaçao. 

Landbouw, Milieu & Natuur 

Zoutwaterintrusie is een reële bedreiging voor de agrarische 

sector, milieu en natuur. Er dient een overall plan 

zoetwaterconservering te worden opgesteld.  

Inspectie Bij de Inspectie zullen prioriteiten gesteld moeten worden om 

tot versterking van de inspectie en effectief handhavingsbeleid 

op het gebied van gezondheid, milieu en natuur te komen.  
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Beleidsdomeinen Beleidsuitdagingen 

Er moet een professionele inspectieorganisatie op het gebied van 

milieu en natuur worden opgebouwd, waarbij het uitgangspunt is 

dat de handhavingstaken op professionele wijze worden 

uitgeoefend door inhoudelijk deskundig personeel.  

 
Strategische doelen 
Op basis van de beleidsuitdagingen zijn lange termijn strategische doelen geformuleerd in 

hoofdstuk 2, paragraaf 5. Deze strategische doelen zijn vertaald in strategische beleidsdoelen 

voor de periode 2011 tot en met 2014.  

 

Voor het ministerie van GMN is een overkoepelende, strategische doelstelling voor de lange 

termijn geformuleerd, namelijk:  

 

Gezondheid, Milieu en Natuur zal in de beleidsperiode 2011-2014 door het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur op de kaart worden gezet door een krachtig, geconsolideerd en 

slagvaardig optreden, vanuit een goed gepositioneerde, op kwaliteit gerichte organisatie, die 

zich als een eenheid aan de samenleving presenteert, met zowel beleid als uitvoering van 

hoog niveau.  

 
Hieronder staan de strategische lange termijn doelen per beleidsdomein en de beleidsdoelen 

voor de periode 2011-2014. 

 
 
 Beleids- 
 domeinen 

 
 Strategische  
 lange termijn doelen 

 
 Beleidsdoelen 2011-2014 

1.1. Het tot stand brengen en 

uitvoeren van integraal 

gezondheidsbeleid per 2012 

1.2. Ziekte preventie en reductie 

van gezondheidsbedreigingen 

1. Het bevorderen van de 

gezondheid van de 

bevolking en 

ziektepreventie 

1.3. De voorbereiding op en de 

bestrijding van rampen 

2. Het bevorderen van de 

kwaliteit, 

toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de 

gezondheidszorg 

2.1. Herstructureren 

gezondheidszorg door het 

ontwikkelen van transparant 

beleid en instrumentaria 

3.1. Het introduceren van een 

voedselveiligheidsbeleid voor 

producten van dierlijke 

oorsprong 

Gezondheid 

3. Het bevorderen van 

veterinaire 

volksgezondheid 

3.2. De preventie en bestrijding van 

(de uitbraak van) zoönosen 
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Strategische  
 lange termijn doelen 

 
 Beleidsdoelen 2011-2014 

4.1. De preventie en bestrijding van 

(de uitbraak) van 

besmettelijke dierziekten. 

4. Het bevorderen van de 

dierengezondheid en het 

dierenwelzijn 

4.2.  Het introduceren van een 

dierenwelzijn beleid 

5.1. Het identificeren van kansen 

voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

5.2. Het tot stand brengen van 

nieuw agro- en visserijbeleid 

5. Het ontwikkelen, 

diversificeren en 

veiligstellen van de 

agrarische en visserij 

sector 

5.3. Het bevorderen van 

preventieve en curatieve 

plantengezondheid 

6.1. Het vaststellen van 

milieubeleid 

6.2. Het terug dringen van 

verontreiniging 

6.3. Vaststellen natuurbeleid en 

wettelijk kader 

6.4. Aanwijzen en instellen van 

natuurgebieden 

6.5. Behoud natuur buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

6.6. Beheer Publieke stranden  

Landbouw, Milieu 

& Natuur 

6. Het bevorderen van het 

beheer en de bescherming 

van het milieu en de 

natuur 

6.7. Het behoud en beheer van 

zoetwatervoorraden  

7.1. Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid 

Inspectie 7. Beschermen van de 

volksgezondheid milieu en 

natuur door het effectief 

en efficiënt handhaven 

van de wettelijke 

regelingen op deze 

gebieden 

7.2. Het ontwikkelen van beleid ten 

aanzien van de 

bestuursrechtelijke dan wel de 

strafrechtelijke handhaving 
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Taken- en Productenmatrix 
De taken- en productenmatrix bevat per beleidsdomein en beleidsdoel een weergave van de 

hoofdtaken, hoofdproducten, nevenproducten en de daarvoor verantwoordelijke 

uitvoeringsinstantie in het toekomstige ministerie. Eén en ander is uitgewerkt in Hoofdstuk 3 

paragraaf 1 en bijlage 6. 

 

Organisatiestructuur 
In hoofdstuk 3, paragraaf 2 wordt de organisatiestructuur van het Ministerie van GMN toegelicht. 

Voor de inrichting van het ministerie zijn inrichtingsprincipes vastgesteld. Het gaat hierbij om 

uitgangspunten als: 

• De Secretaris Generaal is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en is 

eindverantwoordelijk voor het ministerie. 

• In het Managementteam hebben de Beleidsdirecteur en de Sectordirecteuren zitting onder 

voorzitterschap van de SG.  

 

Specifiek voor het ministerie van GMN zijn de volgende organisatieonderdelen gedefinieerd:  

• Inspectie.  

• Beleidsorganisatie ministerie GMN.  

• Sector Gezondheid:  

 Geneeskundige en Gezondheidszaken.  

 Veterinaire zaken.  

• Sector Landbouw Milieu en Natuur:  

 Agrarisch en Visserij beheer.  

 Milieu en Natuur beheer.  

 

Op basis van deze uitgangspunten ziet het organogram voor het ministerie van GMN er als volgt 

uit:  
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Bij het inrichten van de organisatie is uitgegaan van een ideaal typisch ministerie. Uitgangspunt 

hierbij is de huidige formatie en de huidige begroting 2010. Door herverdeling van budgetten 

naar de nieuwe ministeries en de toedeling van de formatie naar de ministeries is er een kader 

vastgesteld. Daarbinnen is de huidige situatie zo goed mogelijk toebedeeld naar het ministerie 

van GM. De verschillende organisatieonderdelen kunnen als volgt worden omschreven. 

 

Sector Gezondheid 
In grote lijnen draagt de sector Gezondheid zorg voor het bevorderen van de gezondheid, het 

bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, de 

uitvoering van publieke gezondheidstaken ten behoeve van de Curaçaose bevolking (met speciale 

aandacht voor de jeugdgezondheidszorg), bevordering van de veiligheid van consumptie van vlees 

en preventie en bestrijding van (de uitbraak van) zoönosen.  

 

Sector Landbouw, Milieu en Natuur 
De sector Landbouw, Milieu en Natuur heeft een groot aandachtsgebied. De insteek hierbij is om 

door middel van een integrale aanpak zo zorgvuldig mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke 

ruimte en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. 

 

Beleidsorganisatie 
De beleidsorganisatie is conform de sectoren onderverdeeld in de twee beleidsvelden Gezondheid 

en Landbouw, Milieu en Natuur. In deze beleidsorganisatie wordt een vertaalslag gemaakt van de 

kaders in het meerjarenbeleid naar ministerieel beleid. Binnen de beleidsorganisatie worden de 

beleidsmedewerkers flexibel ingezet in teams. Deze teams kunnen worden ingevuld afhankelijk 

van het type beleidsvraagstuk dat zich voordoet. 

In de beleidsorganisatie van het ministerie van GMN worden de beleidsprioriteiten en kaders 

waaraan de uitvoeringsorganisaties moeten conformeren vastgelegd (scheiding beleid en 

uitvoering). Tussen de beleidsorganisatie en de Inspectie wordt afgestemd welke wettelijke 

bepalingen prioriteit genieten. 

 

Uitvoeringsorganisaties 
De uitvoering van het beleid gebeurt door de uitvoeringsorganisaties. Binnen de sector 

Gezondheid zijn de uitvoeringsorganisaties de Geneeskundige en Gezondheidszaken en 

Veterinaire Zaken. Binnen de sector landbouw Milieu en Natuur zijn dit Agrarisch en Visserij 

beheer en Milieu en Natuur beheer. Bij het doorlopen van de beleidscyclus zijn er continu 

onderlinge afhankelijkheden te definiëren en is voortdurende afstemming tussen beleid en 

uitvoering een vereiste.  

 

Inspectie 
De Inspectie neemt een onafhankelijke positie in binnen het Ministerie. Dit houdt in dat de 

Inspectie zonder beïnvloed te worden door beleidmakers, de onder toezicht staande partij, de 

verantwoordelijke bestuurder of anderen, objectief te werk moet kunnen gaan en op grond 

daarvan tot een oordeel moet kunnen komen. De onafhankelijkheid van de Inspectie is 

gewaarborgd door enerzijds een scheiding van de inspectie functie en de beleidsfunctie van het 

Ministerie en anderzijds door het inbouwen van waarborgen bij de uitoefening van de 

inspectiefunctie, door taken en bevoegdheden wettelijk vast te leggen. De inspectie draagt zorg 

voor de handhaving van wet- en regelgeving op de volgende aandachtsgebieden:  

• Geneesmiddelenvoorziening.  

• Gezondheidszorg.  

• Gezondheidsbescherming.  

• Milieu en Natuur.  
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Ministeriële Staf 
De Ministeriële staf is rechtstreeks onder de SG gepositioneerd. Hierin zitten de functies 

secretariële ondersteuning en de accountmanagers voor Communicatie, HR, ICT en Financiën. 

Deze accountmanagers zijn dedicated werkzaam binnen het ministerie en verantwoordelijk voor 

het opzetten van de operationele ondersteuning. Daarnaast is er een Behandelend Medewerker 

(klachtenfunctionaris) en een Medewerker Interne Controle geïnstalleerd. 

 

In hoofdstuk 3, paragraaf 3 wordt een toelichting gegeven op het functioneren van het ministerie 

en zijn de interne en externe processen beschreven waarbij het gaat om het doorlopen van de 

beleidscyclus. Hierbij zijn aandachtspunten aangegeven waar de organisatie straks rekening mee 

moet houden. Deze zijn tevens opgenomen en uitgewerkt in het implementatieplan. De externe 

processen gaan over de processen tussen de ministeries en andere overheidsorganisaties en de 

processen waarin alle andere stakeholders een rol spelen.  

 
Organisatieontwikkeling 
In paragraaf 3.5 zijn randvoorwaarden gegeven waar aan moeten worden voldaan/kaders die 

dienen te zijn opgesteld en ingevuld voor de uitvoering van de hoofdtaken van het ministerie van 

GMN zoals:  

• Budget & Mandaatregelingen. 

• Functieomschrijvingen. 

• Vakkundig en deskundig personeel. 

• Transparantie. 

• Kwaliteit en inclusiviteit. 

• Actueel beleid. 

• Actuele wet- en regelgeving. 

• Optimaal gebruik van ICT. 

 

Daarnaast is aangegeven dat er vanaf het begin aandacht dient te zijn voor de ontwikkeling van 

het personeel. Hierbij dient specifiek aandacht te zijn voor de match tussen functie en mens en 

de match tussen gewenste manier van werken en medewerkers.  

 

Bovenstaande vraagt om een HR-Beleidsplan waarin aandacht wordt besteed aan 

leiderschapsontwikkeling, competentieontwikkeling en een opleidingsplan. 

 

Daarnaast gelden de volgende aandachtspunten waar het ministerie van GMN in het kader van 

organisatieontwikkeling rekening mee dient te houden: 

• Afronding van de organieke trajecten. 

• Bestaande cultuurverschillen. 

• Beslissing over versterking van de Inspectie. 

• Behoefte aan een integraal integriteitstraject. 

• Verantwoordelijkheid voor controle nakoming subsidieverordening. 

• Behoefte aan instelling van Plantenziektekundige dienst. 

• Behoefte aan een afdeling (Gezondheids)voorlichting. 

• Benodigde evaluatie van mogelijke uitbesteding van taken. 
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Personeelsplan 
In hoofdstuk 4 wordt een vertaling gemaakt van de strategische doelen, de taken en producten, 

de tijdslijn, de prioritering en de randvoorwaarden die nodig zijn om de taken succesvol uit te 

voeren naar de gewenste formatie voor de toekomst Tevens is hierbij een advies gegeven met 

welke formatie gestart dient te worden.  

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de gewenste formatie in de toekomst, de 

startformatie en het verschil hiertussen: 

 

 
 Organisatieonderdeel 

 
 Afdeling 

  
 Gewenste  
 formatie 

 
 Start 
 Formatie 

 
 Verschil 

Staf Kabinet van de Minister 3 3 0 

Staf Secretaris Generaal 1 1 0 

Staf Sector Directeur 2 2 0 

Staf Beleidsdirecteur 1 1 0 

Staf Ministeriële Staf 9.5 9.5 0 

Staf 

Beleidsorganisatie 

IHR/Epidemiologie en 

Onderzoek 

44 

9 

22 

9 

22 

0 

Staf 
Secretariaat van de Raad 

voor de Volksgezondheid 
4 4 0 

Staf Inspectie 36 21 15 

Sector Gezondheid 
Geneeskundige en 

Gezondheidszaken 
126 69 57 

Sector Gezondheid Veterinaire Zaken 23 23 0 

Sector Landbouw, Milieu 

en Natuur 

Agrarisch en Visserij 

Beheer 
25 14 11 

Sector Landbouw, Milieu 

en Natuur 
Milieu en Natuur Beheer 42 32 10 

Totaal  325.5 209.5 116 

 

 

In hoofdstuk 4, paragraaf 1 worden aanbevelingen gedaan welke stappen er dienen te worden 

genomen alvorens kan worden overgegaan tot besluitvorming over de gewenste formatie. De 

startformatie van het nieuwe Ministerie van GMN kent afwijkingen ten opzichte van de huidige 

situatie.  
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In de volgende tabel wordt aangegeven waar de verschillen worden veroorzaakt in vergelijking 

met de huidige formatie: 

 
 
 Organisatieonderdeel 

  
 Huidig 

 
 Start 
 formatie 

 
 Verschil 

Kabinet van de Minister 0 3 3 

Secretaris Generaal 0 1 1 

Sector Directeur 0 2 2 

Beleidsdirecteur 0 1 1 

Ministeriële Staf 1 9.5 8.5 

Beleidsorganisatie 
 

31 

22 

 

9 

 

0 

Secretariaat Raad van Volksgezondheid 4 4 0 

Inspectie 21 24 3 

Geneeskundige & Gezondheidszaken 69 85 16 

Veterinaire Zaken 23 23 0 

Agrarisch en Visserij Beheer 14 17 3 

Milieu en Natuur Beheer 32 32 0 

Totaal 195 232.5 37.5 

 
In hoofdstuk 4 paragraaf 2 zijn kanttekeningen geplaatst bij de huidige formatie en tevens 

observaties bij de matching met de startformatie. 

 

Meerjarig financieel plan 
Op basis van de inschatting van de formatie die in het ministerie werkzaam gaat zijn, worden in 

hoofdstuk 5 de ramingen voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 gegeven. Voor het jaar 2011 

wordt het verschil ten opzichte van de schaduwbegroting van 2010 getoond.  

 
MINISTERIE GMN

Kostensoort Kosten 2011 Kader 2010 Verschil Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 17.453.000  17.346.202  106.798-       17.453.000  17.453.000  17.453.000  
3.0 inhuur personeel 1.632.731    1.632.731    -                   1.632.731    1.632.731    1.632.731    
3.1 energiekosten 1.201.300    1.201.300    -                   1.201.300    1.201.300    1.201.300    
3.4 overige pers. kosten 383.966       381.616       2.350-           383.966       383.966       383.966       
3.4 opleidingskosten 104.718       104.077       641-              104.718       104.718       104.718       
3.4 reis- en verblijfkosten 17.453         17.346         107-              17.453         17.453         17.453         
3.4 huisvestingskosten 1.745.300    1.734.620    10.680-         1.745.300    1.745.300    1.745.300    
3.4 bureaukosten 802.838       797.925       4.913-           802.838       802.838       802.838       
3.4 consultants en onderzoek 1.466.052    1.457.081    8.971-           1.466.052    1.466.052    1.466.052    
3.4 ICT kosten 139.624       138.770       854-              139.624       139.624       139.624       
Totaal 24.946.982  24.811.669  135.313-       24.946.982  24.946.982  24.946.982   
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De totale begroting voor 2011 voor het Ministerie van GMN bedraagt 27.5 miljoen (incl. inhuur 

personeel en energie. De begroting 2011 overschrijdt met ongeveer ANG 2.3 miljoen de 

schaduwbegroting 2010. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van de personeelskosten 

met circa ANG 1.8 miljoen. 

 

Communicatie 
De voorgestelde veranderingen in en om het ministerie van GMN worden ondersteund door het 

communicatieplan. Goede en adequate communicatie is een kritische succesfactor. In hoofdstuk 

6 is een driedeling gemaakt naar:  

• De aanpak van de strategische communicatie over het ministerie van GMN. Het betreft de 

communicatiebehoeften welke er rond het ministerie zijn en met welke middelen deze 

kunnen worden ingevuld.  

• De aanpak van de interne communicatie. Bij de interne communicatie staan de 

overlegstructuren binnen het ministerie van GMN centraal, evenals de overlegstructuren 

tussen het ministerie van GMN en de overige ministeries. 

• De aanpak van de externe communicatie. De externe communicatie bestaat uit de 

onderdelen publieksvoorlichting, de beleidsdialoog met de stakeholders en communicatie 

met specifieke groepen burgers. 

 

Als laatste hoofdstuk moeten al de genoemde acties en activiteiten uit de hoofdstukken uit het 

businessplan in de periode 2011 – 2014 geïmplementeerd worden. 

  

Implementatie 
Hoofdstuk 7 bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel gaat in op de voorbereiding van de 

implementatie tot 10 oktober 2010. Dit deel is gelijk voor alle ministeries. Het tweede deel 

behandelt specifiek de implementatie van het businessplan van het ministerie van GMN. Het 

derde deel geeft aanbevelingen voor een succesvolle implementatie. 

 

Na de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege moeten de volgende stappen 

gezet worden voor de inrichting van de ministeries op 10 oktober 2010:  

1. Werving en selectie van negen Ministeriële Taskforces Transitie.  

2. Werving en selectie van de SG’s, de Beleidsdirecteur, de Sectordirecteuren en de HR-

functionaris.  

3. Het is vervolgens aan de SG’s, BD’s en SD’s en de Ministeriële Taskforces Transitie om de 

ministeries in te richten.  

4. Met de SG’s moeten managementcontracten worden vastgesteld.  

5. De Ministeriële Taskforces Transitie zetten tevens een roulatiesysteem op voor SG’s.  

 

Voor elk ministerie wordt een Ministeriële Taskforce Transitie ingesteld. Elke taskforce werkt 

onder leiding van een voorzitter. De taskforces houden zich bezig met onderwerpen die voor alle 

ministeries van belang zijn, zoals communicatie, huisvesting en ICT. Om uniformiteit te 

bewerkstelligen, formuleren de negen voorzitters van de taskforces gezamenlijk – in een 

ministerieoverstijgend overleg – de kaders voor de uitwerking van deze onderwerpen.  
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De beleidsmatige en bedrijfvoeringsopgaven moeten worden vertaald in concrete deelprojecten. 

Om deze te ordenen en monitoren is een faseplanning ingericht. De planning bestaat uit vijf 

fases:  

Fase 0 > Voorbereiding 

Fase 1 > De basis op orde 2011 

Fase 2 > Toepassen, uitwerken en ontwikkelen 2012 

Fase 3 > Verbeteren 2013 

Fase 4 > Oogsten 2014 

 

Als de opzet van de ministeries gereed is en de werving op de belangrijkste posities in gang wordt 

gezet kan overgegaan worden tot de integratiefase. Belangrijk is het scheppen van een 

leerklimaat. Het ontwikkelen van nieuwe waarden vergt een specifiek klimaat van ontwikkeling. 

Het is de taak van de leidinggevende om een dergelijk leerklimaat te stimuleren. 

  

Opleiding op het gebied van projectmanagement, klantgerichtheid en netwerkmanagement is 

aanbevelingswaardig. Leiderschapsontwikkeling dient zich te richten op het aanspreken op 

gedrag, het vervullen van een voorbeeldfunctie en het begeleiden van de cultuuromslag.  

 

Het management team dient de samenwerking tussen alle medewerkers van het ministerie van 

GMN te bevorderen. Hiertoe dienen zij zelf ook goed samen te werken. Het management team is 

een buffer tussen de politiek en ambtelijke organisatie.  
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Begrippenindex 
 
 
 Begrippen 

 
 Omschrijving 

Afdeling Werkeenheden binnen een 

uitvoeringsorganisatie die belast zijn met een 

of meer specifieke verantwoordelijkheden 

en/of taken. Sommige van deze 

werkeenheden hebben een permanent 

karakter met dito verantwoordelijkheid. Deze 

werkeenheden kunnen afdeling of team 

worden genoemd. 

Beleid Een samenhangend geheel van activiteiten 

gericht op het realiseren van een doel, of het 

oplossen van een probleem. 

Beleidscyclus Het cyclisch proces van agenderen, probleem 

verkennen en formuleren, beleidsontwerp 

maken met hulp van beleidsinstrumenten, 

besluiten, implementeren en evalueren. 

Beleidsdirecteur Eindverantwoordelijke voor en leidinggevende 

van de beleidsorganisatie en tevens lid van 

het Management Team. De beleidsdirecteur 

coördineert de verschillende beleidsteams 

binnen de beleidsorganisatie en draagt zorg 

voor afstemming, consistentie en harmonie. 

Beleidsdomein Een verzameling van beleidsvelden die zowel 

vanuit bestuurlijke als maatschappelijk 

oogpunt een herkenbaar en samenhangend 

geheel vormen.  

Beleidsorganisatie Het organisatieonderdeel waar beleid wordt 

ontwikkeld, gemonitoord en geëvalueerd 

binnen het ministerie.  

Commissies (interministeriële taskforce) Themagerichte tijdelijke werkgroep die zich 

met een onderwerp bezig houdt dat binnen de 

invloedssfeer van meerdere ministerie valt. 

Communicatie Interne communicatie is gericht op het geven 

van informatie en het plegen van overleg 

binnen de overheid. 

Externe communicatie is gericht op het geven 

van informatie aan de samenleving en het 

plegen van overleg met burgers en 

maatschappelijke organisaties. 
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 Begrippen 

 
 Omschrijving 

Controle Interne controle is gericht op het juiste 

gebruik van standaarden waaraan 

werkprocessen en/of producten moeten 

voldoen. 

Inspectie organisaties Een onafhankelijke organisatie die toezicht 

dan wel controle uitvoert inzake de naleving 

van wettelijke regelingen door externe 

organisaties die zich op een specifiek 

beleidsdomein bewegen. Ook 

nalevingstoezicht genoemd. Inspectie 

organisaties hebben een bij de wet geregeld 

mandaat. 

Kernwaarde Die waarden die als norm of uitgangspunt 

gelden voor gedrag van (de medewerkers van) 

het ministerie. 

Lerende organisatie Een organisatie die op alle niveaus in staat is 

feedback te ontvangen met het doel ‘impact 

awareness’ te verhogen, en te verwerken met 

het doel de handelingspatronen en de 

kwaliteit te verbeteren. 

Opschaling / afschaling Effecten op de verdeling van functies over 

salarisschalen binnen het ministerie of 

afzonderlijk organisatieonderdeel. Opschaling 

betekent dat het gemiddelde niveau van de 

functies stijgt in termen van salarisschalen, 

terwijl afschaling betekent dat het 

gemiddelde niveau afneemt. 

PIOFAH processen PIOFAH is de afkorting voor Personeel, 

Informatie, Organisatie, Financiën, 

Administratie en Huisvesting. 

Projectgroepen (sectorale taskforce) Themagerichte tijdelijke werkgroep die zich 

met een onderwerp bezig houdt dat binnen de 

invloedssfeer van één sector van een 

ministerie valt. 

Secretaris generaal De ambtelijke eindverantwoordelijke voor 

een ministerie en voorzitter van het 

Management Team, die in opdracht van de 

minister eindverantwoordelijk is voor 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en 

als aanspreekpunt voor de minister fungeert. 
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 Begrippen 

 
 Omschrijving 

Sector Het organisatieonderdeel binnen het 

ministerie dat met de beleidsuitvoering van 

een beleidsdomein belast is, aangevoerd door 

een sectordirecteur. 

Sectordirecteur Verantwoordelijke voor de 

uitvoeringsorganisaties die tezamen de sector 

vormen. De sectordirecteur is niet 

verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, 

maar wordt wel daarbij geraadpleegd en 

heeft in het Management Team een stem bij 

de vaststelling van het beleid. 

Service Level Agreements (SLA’s) In de SLA’s worden de 

verantwoordelijkheden, taken en rollen 

verdeling tussen de partijen goed vastgelegd. 

Ook de coördinatie- en samenwerkingsvormen 

worden duidelijk hierin aangegeven. 

Stakeholder Partij die betrokken is bij, effecten 

ondervindt of uitvoering verzorgt van 

activiteiten van het ministerie. Stakeholders 

kunnen deel uitmaken van de 

overheidsorganisatie en kunnen ook 

maatschappelijke organisaties, groepen of 

categorieën zijn. 

SWOT-analyse Model dat intern de sterktes en zwaktes en in 

de omgeving de kansen en bedreigingen 

analyseert. 

Taskforces Themagerichte tijdelijke werkgroep die zich 

met een onderwerp bezig houdt dat binnen de 

invloedssfeer van één ministerie valt. De 

Taskforces maken geen integraal onderdeel 

uit van de beleidsorganisatie of de 

uitvoeringsorganisaties. 

Team Werkeenheid binnen een beleidsorganisatie of 

een uitvoeringsorganisatie, belast met een of 

meer specifieke verantwoordelijkheden en/of 

taken. Er zijn permanente teams (kunnen ook 

afdeling worden genoemd) met dito 

verantwoordelijkheden en taken en tijdelijke 

teams belast met een specifieke opdracht 

binnen een specifieke periode te realiseren. 

Medewerkers kunnen in meerdere teams 

participeren. 
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 Begrippen 

 
 Omschrijving 

Toezicht, of uitvoeringstoezicht Intern toezicht is gericht op het juiste verloop 

van werkprocessen binnen de overheid. 

Toezicht is een continu proces.  

Extern toezicht of uitvoeringtoezicht heeft 

betrekking op het toezicht dat de overheid 

houdt op de wijze van functioneren van 

organisaties aan wie zij publieke taken heeft 

toevertrouwd en met wie zij afspraken heeft 

gemaakt over de wijze waarop deze taken 

worden uitgevoerd. 

Uitvoeringsorganisatie Binnen de ministeries verzorgen de sectoren 

de invulling en uitvoering van vastgesteld 

beleid. Uitvoering geschiedt met hulp van 

teams. Sommige teams die zich tezamen op 

permanente wijze bezighouden met een 

specifiek sub-beleidsdomein vormen een 

uitvoeringsorganisatie. 
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Inleiding 

Voortraject 
In februari 2008 werd door het BC de ‘fundamentennota’ vastgesteld. Daarin staat dat de 

structuur van de NBO gebaseerd is op vier fundamenten: 

 

1. Scheiding tussen beleid en uitvoering. 

2. Zoveel mogelijk geïntegreerde beleidsvelden. 

3. Platte organisatie met korte lijnen en een beperkt aantal lagen. 

4. Ontwerp overheid met eenduidige structuur. 

 

Deze fundamenten zijn bedoeld om een optimale uitgangspositie te bieden voor succes en de 

NBO toekomstbestendig te maken. In totaal zijn 21 fundamenten gelegd op het gebied van 

organisatiestructuur, aansturing, leiderschap, menselijk kapitaal, leervermogen, lange termijn 

visie, communicatie met de burger, middelen en processen. Uiteindelijk doel is de kwaliteit van 

het openbaar bestuur te garanderen, waardoor het vertrouwen in het bestuur toeneemt. 

 

In maart 2008 werd de Nota Organisatievarianten opgesteld. Toen is ervoor gekozen in ieder 

ministerie een aparte beleidsorganisatie in te richten, verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling 

en evaluatie. Daarnaast beschikt ieder ministerie over 2 of meer sectoren waarin de uitvoering 

van het beleid is belegd. 

 

Kenmerkend voor de NBO is dat de statisch-hiërarchische structuur wordt vervangen door een 

flexibele projectstructuur. Zo een structuur past beter in onze dynamische tijd. 

 

In de businessplannen zijn deze fundamenten per ministerie uitgewerkt. Alle ministeries worden 

aangestuurd door een Management Team (MT). In het MT vindt de afstemming plaats tussen 

beleid en uitvoering. Het MT bestaat uit 2 of 3 sectordirecteuren, een beleidsdirecteur en een 

secretaris generaal. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de politieke bestuurders. Het 

is de minister die op zijn of haar beurt het MT en via het MT het ministerie aanstuurt. 

 

Doel en doelgroep businessplan 
De afgelopen periode is de hoofdstructuur van de NBO uitgewerkt in een detailstructuur per 

ministerie. Daartoe is voor elk ministerie een businessplan opgesteld door een kwartiermaker. Uit 

de Eindnota is een aantal conclusies getrokken die mede richting geven aan de inhoud van het 

businessplan: 

 

• Structuur alleen is niet genoeg voor het welslagen van een organisatie. 

• Investering in menselijk potentieel moet centraal staan in de implementatie. 

• Er moet een ‘mindshift’ plaatsvinden binnen de overheid om tot de nieuwe manier van 

werken te komen. 

• Beschikbare middelen moeten maximaal benut worden. Essentieel is het mechanisme waarin 

bestuurlijke prioriteiten worden vastgesteld. 

• De opgezette structuur vormt de basis voor verdere discussie over de nieuwe ambtelijk 

bestuurlijke organisatie (dynamisch proces). 

 

Binnen deze kaders is een businessplan opgesteld voor de periode 2011 - 2014. 
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Om één en ander consistent vorm te geven, is een raamwerk opgesteld waarin het tijdspad en de 

gewenste producten zijn benoemd. Het businessplan bestaat uit zeven hoofdstukken waarin de 

volgende onderwerpen uitgewerkt worden: 

Hoofdstuk 1: Visie en Missie.  

Hoofdstuk 2: Strategische doelstellingen en stakeholders.  

Hoofdstuk 3: Organisatieplan.  

Hoofdstuk 4: Personeelsplan.  

Hoofdstuk 5: Financieel plan.  

Hoofdstuk 6: Communicatieplan.  

Hoofdstuk 7: Implementatieplan.  

 

In dit document worden deze hoofdstukken verder uit gewerkt voor het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur. Dit businessplan biedt alle benodigde informatie om het ministerie 

van Gezondheid, Milieu en Natuur in de komende vier jaar op te zetten. 

 

Aanpak businessplan 
Om tot het businessplan voor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna ministerie 

van GMN) te komen, zijn de volgende methoden gebruikt: 

• Workshops. 

• Opdrachten aan de deelnemers aan de workshops (ambtelijke ondersteuners). 

• Validatiesessies. 

• Strategic Articulation Map (SAM). 

 
De kennis over de organisatie en haar omgeving zit bij het ondersteuningsteam (de ambtelijke 

ondersteuners). Door de workshops als platform te gebruiken, hebben de ambtelijke 

ondersteuners ideeën uitgewisseld. Als voorbereiding op de workshops en tijdens de workshops 

zijn verschillende opdrachten aan de deelnemers gegeven om zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen. De rol van de kwartiermaker heeft zich gericht op het organiseren, voorbereiden en 

begeleiden van deze sessies en het resultaat hiervan na het kritisch bekijken en met eigen 

deskundigheid aan te vullen vast te leggen in dit businessplan. De uitkomsten uit de workshops 

en opdrachten zijn ter validatie voorgelegd aan de deelnemers in werk- en validatie sessies.  

 

De SAM is als model gebruikt om de visie, missie, kernwaarden, strategische doelstellingen en 

kritische succesfactoren voor het ministerie van GMN voor de periode 2011 tot 2014 in kaart te 

brengen. De SAM is een samenvatting van alle strategische punten en heeft als doel in één 

oogopslag voor iedereen duidelijk te maken welke richting de organisatie de komende periode 

opgaat. Dit zal het ministerie faciliteren om intern en extern aan alle stakeholders te 

communiceren waar het ministerie voor staat en hoe het ministerie invulling wil geven aan zijn 

organisatie de komende vier jaar. 
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Uitgedrukt in een figuur: 

 

 
 
 

Leeswijzer 
De uitkomsten van de SAM worden weergegeven in hoofdstuk 1 en 2. De uitkomsten van de SAM 

worden verder uitgewerkt in het Organisatieplan (hoofdstuk 3), het Personeelsplan (hoofdstuk 4), 

het Meerjarig Financieel Plan (hoofdstuk 5) en het Communicatieplan (hoofdstuk 6). Deze 

hoofdstukken zijn uitgewerkt met behulp van daarvoor specifiek ontwikkelde formats. In het 

businessplan worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven. Het laatste hoofdstuk van het 

businessplan is het Implementatieplan (hoofdstuk 7).  

 

Bij dit businessplan is een separaat bijlagenboek gevoegd. Hierin is alle verzamelde informatie 

terug te vinden. Het bijlagenboek bestaat uit de volgende bijlagen: 

Bijlage 1: SWOT-analyse. 

Bijlage 2: Beleidsdomeinen en sub-beleidsdomeinen. 

Bijalge 3: Stakeholderanalyse. 

Bijlage 4: Beleidsuitdagingen en strategische beleidsdoelen. 

Bijalge 5: Strategische doelen, beleidsdoelen, beleidslijnen, prestatie-indicatoren, 

planning. 

Bijlage 6: Taken- en productenmatrix. 

Bijlage 7: Informatiestromen. 

Bijlage 8: Organogrammen. 

Bijlage 9: Gewenste formatie. 

Bijlage 10: Beleidsdoelen, hoofdtaken, gewenste formatie. 

Bijlage 11: Huidige formatie. 

Bijlage 12: Meerjarenbegroting 
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1  Visie en missie Ministerie van GMN 

In dit hoofdstuk worden de visie, missie en kernwaarden van het ministerie van GMN uitgewerkt. 

De visie is gedefinieerd als een formulering van de voornaamste waarden waarop het nieuwe land 

zich wil oriënteren. Deze is voor alle ministeries gelijk. De missie is een vertaling van de visie, 

specifiek voor het ministerie van GMN. De kernwaarden geven weer hoe het ministerie wil 

functioneren. 

 

1.1  Visie van het Land Curaçao 
In de Eindnota is de visie vastgelegd. De visie drukt een keuze uit voor de toekomst. Het schetst 

een beeld van wat het land Curaçao in de toekomst wil zijn. Het geeft de ambities weer en geeft 

voor alle ministeries een helder en begrijpelijk toekomstperspectief dat herkenbaar is voor alle 

medewerkers. 

 

Hieronder is de visie van het land Curaçao weergegeven en dient als kader voor de missie van het 

ministerie van GMN. 

 
 
Bij goed bestuur wordt aan basiswaarden gedacht als: transparantie, verantwoordelijkheid, 

kwaliteit, inclusiviteit (onpartijdigheid), integriteit en duurzaamheid. Het kader van de 

rechtstaat vormt de basisvoorwaarde voor goed bestuur. Op basis van deze waarden zal het 

bestuur zich kenmerken met als resultaten een hoge leefkwaliteit, ontwikkelingskansen voor alle 

burgers en een gezond sociaal-economisch klimaat. 

 

Vanuit de visie wordt vervolgens per ministerie de missie opgesteld. 

 

1.2  Missie van het ministerie van GMN 
Het ministerie van GMN heeft op basis van de visie een vertaling gemaakt naar de missie die het 

ministerie nastreeft. De missie geeft weer waar het ministerie voor staat en wat het 

bestaansrecht is. De missie bestaat uit twee onderdelen, namelijk wat wil het ministerie doen en 

hoe wil het ministerie dit bewerkstelligen. 

 

Hieronder is de missie weergegeven. 

 

De missie van GMN 2011-2014: 
 

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen 
van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier 
en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. 
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Het ministerie van GMN wil haar missie nastreven door: 

1. Het initiëren, coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg dragen voor continuïteit van het 

Regeringsbeleid op het gebied van de volksgezondheid, milieu, natuur, veterinaire zaken, 

landbouw, veeteelt en visserij. 

2. Het gevraagd en ongevraagd geven van kwalitatief hoogwaardig advies. 

3. Het voorbereiden van wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen, rekening houdende 

met internationale wet- en regelgeving. 

4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het nakomen van 

internationale afspraken. 

5. Het informeren van de samenleving en het bevorderen van participatie in voorkomende 

gevallen. 

6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures. 

7. Het actief netwerken en deelnemen aan (inter)nationale activiteiten. 

8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen, dreigingen en risico’s 

binnen de beleidsdomeinen. 

9. Het verlenen van excellente diensten. 

10. Het continu stimuleren van innovaties, trainingen en upgrading. 

11. Het verrichten van inspectiediensten. 

 

Naast het formuleren van de visie en de missie is ook van belang om aan te geven op welke wijze 

de visie en missie moeten worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om de kernwaarden die richting 

geven aan de manier van werken door het ministerie. 

 

1.3  Kernwaarden voor goed bestuur 
Kernwaarden zijn uitingen waarin tot uitdrukking komt welke waarde wordt gegeven aan de 

wijze waarop het ministerie wil functioneren. Het zijn waarden die binnen het ministerie worden 

gekoesterd en voor medewerkers herkenbaar zijn en erkend worden. De kernwaarden zijn 

principes of standaarden, die bij het maken van keuzes gewicht krijgen. De kernwaarden worden 

door medewerkers en de leiding actief toegepast en ze worden teruggezien in het handelen van 

het ministerie. 
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De volgende definiëring is voor de kernwaarden gegeven: 

 
 
 Kernwaarden 

 
 Intern 

 
 Extern 

Transparantie Besluitvormingsprocessen zijn 

open en kenbaar voor alle 

medewerkers en verlopen volgens 

vastgestelde procedures op grond 

van inhoudelijke argumenten, die 

ook ter discussie mogen staan. 

Besluitvormingsprocessen zijn in 

principe ook voor externe 

stakeholders (inclusief burgers) 

open en kenbaar.  

Bestuurlijke documenten zijn in 

principe openbaar. 

Verantwoordelijk-

heid 

Alle medewerkers en entiteiten 

dragen specifieke 

verantwoordelijkheden en zijn 

daarop (procedureel en 

inhoudelijk) aanspreekbaar. 

Verantwoordelijkheden worden 

ook van boven af gerespecteerd. 

Het openbaar bestuur, inclusief 

zijn ambtenaren, neemt zijn 

openbare verantwoordelijkheid 

serieus en is te allen tijd 

aanspreekbaar. 

 

Kwaliteit Medewerkers worden geselecteerd 

op basis van deskundigheid. 

Deskundigheidsbevordering is een 

essentieel onderdeel van HR-

beleid. Voor alle processen en 

diensten gelden kwaliteitsnormen 

Alle burgers en institutionele 

klanten worden over relevante 

diensten geïnformeerd over 

kwaliteitsnormen. Naar buiten toe 

vertaalt kwaliteit zich in ‘ 

klantgerichtheid’. Terugkoppeling 

wordt door de overheid serieus 

genomen.  

Inclusiviteit Bij beleids- en 

besluitvormingsprocessen worden 

(mede) verantwoordelijke 

entiteiten betrokken en alle 

relevante beleidsdomeinen in 

aanmerking genomen. 

Medewerkers lu-isteren naar 

elkaar. 

Bij beleids- en 

besluitvormingsprocessen worden 

alle belanghebbende externe 

partijen betrokken. De overheid 

neemt hun belangen serieus. 

Dienstverlening geschiedt 

onpartijdig en zonder aanzien des 

persoons. 

Integriteit Er zijn maatregelen genomen om 

de integriteit van medewerkers te 

beschermen tegen invloeden die 

gerelateerd zijn aan geld, 

informatie en netwerken. Misbuik 

van positiemacht wordt beperkt. 

Medewerkers zijn zich bewust van 

morele dilemma’s. 

De maatschappij is zich bewust 

van het belang van integer 

openbaar bestuur. Integriteit 

ondermijnend gedrag van burgers, 

bedrijven en maatschappelijke 

instellingen is geminimaliseerd. 
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 Kernwaarden 

 
 Intern 

 
 Extern 

Betrouwbaarheid Intern houden medewerkers en 

entiteiten zich aan afspraken en 

laten zich corrigeren. Effectieve 

controlelichamen bevorderen de 

betrouwbaarheid van de overheid, 

ondermeer met behulp van audits.  

Naar buiten toe houdt de 

overheid, alsook haar 

medewerkers zich aan afspraken 

en laat zich waar nodig 

corrigeren. 

Duurzaamheid De overheid handelt beleidsmatig 

en streeft naar continuïteit van 

handelen en van dienstverlening. 

Het overheidsbeleid heeft een 

inclusief karakter, heeft draagvlak 

en is gericht op duurzame 

leefbaarheid. 

Samenwerking De organisatiecultuur bevordert 

samenwerking en ontmoedigt 

disfunctionele competitie, 

protectie en bureaucratie. 

De overheid streeft naar 

samenwerking met burgers en 

institutionele stakeholders op alle 

beleidsterreinen. 

 

 
1.4  Conclusie 
Met de visie, missie en kernwaarden is de context geschetst voor het nieuwe ministerie van GMN. 

De visie en missie geven weer wat het nieuwe ministerie wil zijn en de kernwaarden geven weer 

hoe het nieuwe ministerie wil zijn, zowel intern als extern. 
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2 Strategische doelstellingen en 
 beleidsuitdagingen 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de strategische doelstellingen, de beleidsuitdagingen en de stakeholders 

van het ministerie van GMN. Daartoe is eerst een SWOT-analyse uitgevoerd. De SWOT-analyse 

wordt in de volgende paragraaf behandeld. Daarna komen de beleidsdomeinen, sub-

beleidsdomeinen en beleidsuitdagingen van het ministerie van GMN aan bod, waarbij ook de 

betrokken stakeholders worden benoemd. Dit hoofdstuk sluit af met een totaal overzicht van de 

SAM. 

 

2.1  SWOT-analyse 
Het uitvoeren van een SWOT-analyse voor een nog niet bestaande organisatie is niet eenvoudig. 

In de SWOT-analyse is vanuit de gewenste situatie naar de huidige situatie gekeken, gebruik 

makend van de kennis over geconstateerde sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen die voor 

de toekomstige organisatie ook geldig kunnen zijn. 

 

In bijlage 1 is de SWOT-analyse in zijn geheel opgenomen. Hieronder worden de belangrijkste 

uitkomsten weergegeven. Hierbij gaat het om zaken die behouden moeten worden, die verbeterd 

moeten worden of waarop moet worden geanticipeerd en die voorwaardelijk zijn om de nieuwe 

organisatie te kunnen realiseren.  

 

Sterke punten 
Het al ingezette moderniseringsproces van wetgeving is een sterk punt. Ook de ingezette 

wetgevingstrajecten ter vernieuwing en uitvoering van vastgesteld beleid worden als positief 

ervaren. Het is van belang deze trajecten onverwijld voort te zetten. 

 

De aanwezigheid van expertise en ervaring binnen het personeelsbestand en het hanteren van 

good governance-principes versterken het gezag van het ministerie. Dat kan bijdragen aan het 

draagvlak voor beleid bij burgers en andere stakeholders. Tevens is de wil aanwezig om te 

veranderen; het ministerie wil met name kritische beleidspunten oppakken, die tot nu toe zijn 

blijven liggen.  

 

Zwakke punten 
Een zwak punt is dat het ministerie van GMN met een tekort aan gekwalificeerd personeel kampt. 

Bovendien raakt het huidige personeelsbestand vergrijsd en gaat daarmee belangrijke expertise 

verloren. Dit betekent dat de werving en het behoud van gekwalificeerd personeel essentieel is. 

Daarnaast verdienen het ontwikkelen van “ownership” van beleid- en organisatieontwikkeling, 

specifieke aandacht. 

 

Er is onvoldoende geïnvesteerd in de ontwikkeling van leiderschapspotentieel en de 

managementcapaciteiten van het leidinggevende kader. Er is dus een inhaalslag nodig. 

 

Bovenstaande geeft aan dat er behoefte is aan een op moderne leest geschoeid personeelsbeleid. 

Dat is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de professionals en het ministerie van GMN als 

geheel. Vanuit organisatorisch oogpunt en good governance is het wenselijk dat bestuurders 

objectieve criteria toepassen voor personele en andere operationele aangelegenheden.  
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Optimale dienstverlening aan de klanten was niet altijd mogelijk gedurende het afgelopen 

decennium. Niet altijd voldoende beschikbare resources zoals financiën, personeelscapaciteit en 

expertise waren hier oorzaak van. Daarom is verbetering van de dienstverlening aan de klant en 

het opzetten van structurele informatiestromen naar stakeholders de komende tijd van groot 

belang. 

 

Kansen 
Het momentum om een sterke organisatie neer te zetten, moet worden aangegrepen. Dat is de 

grootste kans voor het ministerie van GMN. De organisatiefilosofie en -structuur maken het 

mogelijk om integraal samen te werken, om vanuit één bestuurslaag beleid te ontwikkelen en uit 

te voeren, waarbij verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn afgebakend, 

om intersectorale samenwerking te stimuleren, om de dienstverlening te verbeteren en om het 

vrij gekomen financieringsruimte die is ontstaan door schuldsanering te benutten om de 

doelstellingen van het ministerie te realiseren. Hierbij is ook de mogelijkheid tot het aansturen 

van (veranderings)processen vanuit één entiteit (regiefunctie) van belang en geeft reorganisatie 

ruimte tot aanscherping van de taakverdeling. 

 

Daarbij moet goed worden ingespeeld op het bewustwordingsproces van de bevolking op het 

gebied van gezondheid, milieu en natuur. De gezondheid van jeugd en ouderen en de 

bewustwording van de noodzaak tot een gezonde leefstijl zijn kansen om op termijn de hoge 

kosten van de gezondheidszorg enigszins te beteugelen. Het versterken van het milieubewustzijn 

zal een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefkwaliteit op Curaçao. Het ontwikkelen 

van nieuwe leefpatronen en milieubewustzijn vereisen draagvlak bij en bovenal samenwerking 

met de stakeholders om structurele veranderingen tot stand te brengen.  

 

Het op de voet volgen van internationale ontwikkelingen door participatie aan internationale fora 

teneinde de verkregen kennis en inzichten effectief toe te passen biedt een kans om de 

gezondheid en de leefkwaliteit van de Curaçaose bevolking te bevorderen en de positie van het 

Ministerie van GMN in de Curaçaose gemeenschap te versterken.  

 

De ruimte binnen het personeelsbestand biedt de mogelijkheid om jonge gekwalificeerde 

krachten aan te trekken die met veel elan en hernieuwde energie de positionering van het 

ministerie verder kunnen versterken. Hierbij wordt in het bijzonder verwezen naar de 

hoogopgeleide Curaçaose jongeren in Nederland. 

 

Economische ontwikkelingen dienen gepaard te gaan met afstemming met betrekking tot 

mogelijke effecten op de korte en lange termijn op het gebied van milieu en natuur. 

Ontwikkelingen moeten evenwichtiger en duurzaam. Reductie van broeikaseffecten, schonere en 

zuinigere energiegebruik, conservatie van natuurgebieden zijn hier voorbeelden van. Dit is een 

kans bij de invulling van de afstemmingsmomenten met het Ministerie van EO. 

 

Bedreigingen 
Het Ministerie van GMN dient bij de invulling van haar beleid rekening te houden met de sociaal-

economische factoren zoals onder andere: de omstandigheden waarin mensen worden geboren, 

groeien, leven, werken en leeftijd. Deze factoren kunnen leiden tot gezondheidsverschillen in de 

samenleving. Het ministerie is verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk terugdringen van 

vermijdbare gezondheidsachterstanden, echter deze determinanten van gezondheid vallen 

grotendeels buiten de directe invloedsfeer van het ministerie. Dat is een belangrijke bedreiging. 
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Een andere bedreiging is dat de bereidheid tot samenwerking en afstemming niet altijd 

vanzelfsprekend aanwezig is bij de actoren. Er bestaat een spanningsveld tussen zorgverleners en 

zorgverzekeraars aan de ene kant en de overheid als vertegenwoordiger van het algemeen belang 

aan de andere kant. Er is onder meer discussie over de tariefstelling voor de zorgverleners 

(specialisten, artsen etc.). 

 

Internationale ontwikkelingen en invloeden, globalisering en verhoogde mobiliteit kunnen 

bedreigingen vormen voor de volksgezondheid, het milieu en de natuur van Curaçao. De 

verhoogde mobiliteit veroorzaken een snelle verspreiding van ziekten (denk maar aan H1N1), 

plantenziekten, maar ook klimaatverandering, die ongewild ook Curaçao bereiken.  

 

Er kunnen tegenstrijdige belangen zijn en een ander belang krijgt soms de voorkeur boven die 

van het ministerie van GMN. Zo kunnen ook de politieke invloeden op het regeringsprogramma 

niet altijd overeenkomen met de doelstellingen van het ministerie zelf. Het is de kunst om 

binnen dit speelveld van tegenstrijdige belangen en externe invloeden van buitenaf de 

doelstellingen van GMN zo goed mogelijk te blijven realiseren. 

 

Een laatste bedreiging hangt samen met het transitieproces naar Land Curaçao zelf. Dat is een 

dynamisch proces, waarin processen als de opbouw van het nieuwe overheidsapparaat, de 

afbouw van het land Nederlandse Antillen, het management van de veranderingen en de 

plaatsingsprocedure allemaal tegelijkertijd lopen. De wens om de streefdatum van 10 oktober 

2010 te realiseren maakt, dat het transitieproces onder enorme tijdsdruk moet plaats vinden, 

met alle gevolgen van dien. Dit brengt de bedreiging met zich mee dat het ministerie in het ene 

proces moet bijsturen, terwijl het andere proces doorloopt en de wijzigingen niet kan 

meenemen. 

 

2.2  Beleidsdomeinen 
In de NBO zijn door het Bestuurscollege per ministerie de beleidsdomeinen vastgesteld. Er zijn 

discussies gevoerd over de invulling hiervan. De NBO is in beginsel leidend. Onder beleid wordt 

verstaan: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het realiseren van een doel. De 

activiteiten betreffen de inzet van mogelijke beleidsinstrumenten zoals: 

• Wet- en regelgeving. 

• Financiële interventies om te stimuleren (bijvoorbeeld subsidies) of om af te remmen 

(bijvoorbeeld boetes). 

• Communicatie en informatie (bijvoorbeeld bewustwordingscampagne, dialoog, voorlichting 

et cetera). 

• Infrastructurele en institutionele arrangementen (bijvoorbeeld het wegennet, bureau voor 

de reclassering et cetera). 

• Evidence based beleidsontwikkeling en advisering. 

 

Om beleid tot stand te brengen, uit te voeren en bij te stellen is het van belang om de vaste 

stappen in de beleidscyclus te volgen.  
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De beleidscyclus ziet er als volgt uit: 

 

 
 
Om het beleid van het ministerie van GMN in beeld te brengen, zijn de beleidsdomeinen en sub-

beleidsdomeinen geïnventariseerd, evenals het organisatieonderdeel waar het beleid op dit 

moment wordt gemaakt en de beleidsinstrumenten die daarbij worden ingezet. Bijlage 2 bevat 

alle informatie. Hieronder worden de beleidsdomeinen en sub-beleidsdomeinen opgesomd: 

 
Beleidsdomeinen Sub-beleidsdomeinen 

Gezondheidsbevordering  

Publieke gezondheid 

Veterinaire volksgezondheid 

Gezondheid 

Dierengezondheidszorg en dierenwelzijn  

Landbouw, Veeteelt & Visserij 

Algemene Preventieve & Curatieve plantengezondheid 

Invasieve dier- en plantensoorten 

Milieu, Natuur en Landschap, waaronder kust (publieke 

stranden) en rifbeheer 

Landbouw, Milieu & Natuur 

Watermanagement 

Geneesmiddelenvoorziening 

Gezondheidszorg 

Gezondheidsbescherming 

Inspectie 

Milieu en Natuur 
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2.3  Stakeholders 
Aan de beleidsdomeinen en de sub-beleidsdomeinen zijn de stakeholders gekoppeld. Er is 

onderscheid gemaakt tussen interne en externe stakeholders. Tevens is hierbij aangegeven welke 

wijze van samenwerking het betreft. Bijlage 3 bevat het totaal overzicht. Hieronder worden de 

interne (I) en externe (E) stakeholders per (sub-)beleidsdomein opgesomd:  

 

 
 Beleids- 
 domeinen 

 
 Sub-beleidsdomeinen 

 
 Interne en externe stakeholders 

Gezondheidsbevordering  1. (Pluim)veehouders (E) 

2. Dierenartsen (E) 

3. Internationale organisaties (E) 

4. Korps politie/SKS (I) 

5. Ondernemers (E) 

6. Diverse maatschappelijke organisaties (E) 

7. Burgers (E) 

8. Alle ministeries (I) 

9. Beroepsverenigingen (E) 

10. Patiënten- en belangenverenigingen (E) 

11. Schoolbesturen (E) 

12. Media (E) 

13. Onderwijsinstituten en instellingen (E) 

14. Gesubsidieerde en getarifeerde instellingen 

(E) 

15. Overheidstichtingen (E) 

Gezondheid 

Publieke gezondheid 1. NGO’S (E) 

2. Alle ministeries (I) 

3. Veterinaire dienst (I) 

4. Internationale organisaties (E) 

5. Milieu, Natuur beheer (I) 

6. GZ(I) 

7. Korps politie/SKS (I) 

8. Diverse maatschappelijke organisaties (E) 

9. Burgers (E) 

10. Beroepsverenigingen (E) 

11. Patiënten- en belangenverenigingen (E) 

12. Media (E) 

13. Onderwijsinstituten en instellingen (E) 

14. Gesubsidieerde en getarifeerde instellingen 

(E) 

15. Overheidstichtingen (E) 

16. Instellingen t.b.v. Rampenbestrijding 
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Sub-beleidsdomeinen 

 
 Interne en externe stakeholders 

Veterinaire volksgezondheid 1. GGZ (I) 

2. Inspectie (I) 

3. Andere ministeries (I)  

4. Douane (I) 

5. Ondernemers im- en exporteurs (E) 

6. Beroepsgroepen (E) 

7. Burgers (E) 

8. Int. Organisaties (E) 

Dierengezondheidszorg en 

dierenwelzijn  

1. Inspectie (I) 

2. Andere ministeries (I) 

3. Douane (I) 

4. Ondernemers (E) 

5. Beroepsgroepen (E) 

6. Belangen groepen (E) 

7. Int. organisaties (E) 

Landbouw, Veeteelt & 

Visserij 

1. Agrarisch Adviescollege (I) 

2. Min EO (I) 

3. Min. BPD (I) 

4. Stichting Veeteelt Curaçao (E) 

5. Hygiënische Dienst (I) 

6. GGZ (I) 

7. Landbouwers 

8. Fundashon marcultura 

9. AKV 

10. Fundashon Marshe 

11. LNV Nederland 

12. Vissers 

Algemene Preventieve & 

Curatieve 

plantengezondheid 

1. Min EO (I) 

2. BBB (I) 

3. GGZ (I) 

4. Hygiënische Dienst (I) 

5. FAO, APIS, SASA, USDA (E) 

6. Overheidsinstanties (I) 

7. Advies organen (E) 

Landbouw, 

Milieu & 

Natuur 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

1. Min. BPD (I) 

2. Douane (I) 

3. Ex- & importeurs (E) 

4. APHIS, USDA, SASA (E) 
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Sub-beleidsdomeinen 

 
 Interne en externe stakeholders 

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder kust 

(publieke stranden) en 

rifbeheer 

1. Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) (E) 

2. Refineria ISLA (E) 

3. Bedrijfsleven SELIKOR, Aqualectra enz. (E) 

4. NGO’s (E) 

5. Onderwijs (E) 

6. Consultants- EcoVishion (E) 

7. DCMR Rotterdam (E) 

8. GGD Amsterdam (E) 

9. Nederlandse Overheid, Min. van VROM (E) 

10. Nederlandse Overheid, Min. van BZ (E) 

11. USONA (E) 

12. Ondernemers (E) 

13. Politie (E)  

14. GGZ (I) 

15. Milieuraad (I) 

16. Carmabi (E) 

17. Alle Ministeries (I) 

Watermanagement 1. Min VVRP (I) 

2. Meteo (I) 

3. Milieuraad (I) 

4. Boorbedrijven, particulieren (E) 

5. Ramsar (E) 

Geneesmiddelenvoorziening 1. Douane (I) 

2. OM (I) 

3. Apotheken (E) 

4. Groothandel (E) 

5. Zorginstellingen (E) 

6. Commissie Toelating Apotheken (E) 

7. Geneesmiddelenregistratiecommissie (E) 

8. Internationale organisaties (INCB, OPCW) (E) 

9. Ministerie EO (I) 

10. Ministerie AZ (I) 

11. Inspectie Gezondheidszorg Nederland (E) 

Inspectie 

Gezondheidszorg 1. OM (I) 

2. Medische beroepsbeoefenaren (E) 

3. Patiënten (E) 

4. Zorginstellingen (E) 

5. Ministerie AZ (I) 

6. Commissie beoordeling opleiding 

vakbekwaamheid medische 

beroepsbeoefenaren (E) 

7. Inspectie Gezondheidszorg Nederland (E)  

8. Medisch Tuchtcollege 
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Sub-beleidsdomeinen 

 
 Interne en externe stakeholders 

Gezondheidsbescherming 1. OM (I) 

2. Douane (I) 

3. Importeurs & exporteurs (E) 

4. Internationale organisaties (E) 

5. Eet- en drinkwaren fabrieken/vestigingen 

(bijv. Supermarkten etc.) (E) 

6. Drinkwaterproducenten (E) 

7. Pest-control bedrijven (E) 

8. Ministerie EO (I) 

Milieu en Natuur 1. OM (I) 

2. Douane (I) 

3. Bedrijven (E) 

4. SKS (I) (Controle en bewaking) 

5. Veiligheidsinspectie (I) 

6. Politie (I) 

7. Internationale organisaties (E)  

8. Ministerie Algemene Zaken (I)  

9. NGO’s 

10. Carmabi 

 

 

De stakeholders van het ministerie van GMN variëren van andere ministeries, diverse 

beroepsgroepen, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties tot universiteiten en 

internationale organisaties. De bereidwilligheid tot samenwerking is niet altijd voldoende 

aanwezig. Het ministerie van GMN dient het algemeen belang van Curaçao en erkent dat elke 

stakeholder een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ziet het als haar taak om stakeholders 

te stimuleren hun expertise op peil te houden. Het streven is om in samenwerking met de 

stakeholders de doelstellingen te realiseren. De invulling van die samenwerkingsrelaties zal door 

het MT van het ministerie en in overleg met stakeholders nog verder uitgewerkt moeten worden.  

 

Andere belangrijke opmerkingen met betrekking tot de context waarbinnen stakeholders worden 

betrokken, zijn: 

• Communicatie, zowel intern als extern, is essentieel om draagvlak te creëren. Samenwerking 

tussen en met stakeholders is daarbij van belang.  

• De verschillende stakeholders en contacten zijn verdeeld over de domeinen Gezondheid en 

Landbouw, Milieu en Natuur. Ten aanzien van het domein Gezondheid is er al een 

veranderingstraject ingezet met de uitvoering van de Nota Integraal Zorgbeleid 2009. 

• In de sector Landbouw, Milieu en Natuur zijn er stappen binnen de beleidscyclus die 

afstemming behoeven met het ministerie van Economische Ontwikkeling en het ministerie 

van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. 

• Voor wat betreft de sector Gezondheid en invulling en uitvoering van het beleid is 

afstemming nodig met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en van 

Sociale Ontwikkeling en Welzijn.  
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• Voor de Inspectie geldt dat zij ten aanzien van de stakeholders een onafhankelijke positie 

inneemt. Het is de verantwoordelijkheid van de stakeholders om de wettelijke regels na te 

leven en daarnaast hebben zij een eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld ten aanzien van 

de zorg die zij leveren c.q. de producten die zij verkopen. 

 

 

2.4  Beleidsuitdagingen 
Vervolgens is voor ieder (sub-)beleidsdomein een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste 

uitdagingen voor zowel beleid als uitvoering. Bij de beleidsuitdagingen is aangegeven welke rol 

de betrokken actoren vervullen (hetzij positief hetzij negatief) en in hoeverre er draagvlak bij de 

actoren is om de beleidsuitdaging aan te pakken. Alle informatie staat in bijlage 4. Uit het 

vorenstaande kunnen per beleidsdomein de belangrijkste beleidsuitdagingen worden 

gedestilleerd. Deze staan hieronder opgesomd: 

 
 
 Beleidsdomeinen 

 
 Beleidsuitdagingen 

De komende jaren moet intensief aandacht worden besteed aan 

gezondheidsbevordering met als doel een verbeterde 

gezondheidstoestand van mens, plant en dier.  

De herziening van het zorgstelsel is een conditio sin qua non om de 

kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen 

waarborgen. Daartoe zullen enorme inspanningen moeten worden 

gepleegd.  

De introductie en uitvoering van HACCP-richtlijnen draagt bij aan de 

verhoging van de voedselveiligheid en moeten derhalve worden 

ingevoerd.  

Om het dierenleed te verminderen, zal er dierenwelzijnsbeleid 

geformuleerd worden, waarbij veel aandacht moet worden besteed aan 

de bewustwording van de bevolking.  

Gezondheid 

Continuïteit van de uitvoerende zorgtaken van het ministerie GMN dient 

te worden gewaarborgd. 

Kennisvergroting, onderzoek, innovatie en incentives om de agrarische 

en visserijsector duurzaam tot bloei te laten komen, zijn essentieel en 

moeten structureel vorm krijgen.  

Samenwerking om het beheer van de Exclusieve Economische Zone tot 

stand te brengen, is een voorwaarde voor effectief beheer en moet 

derhalve tot stand komen.  

Landbouw, Milieu & 

Natuur 

Bewustwording ten aanzien van de zorg voor milieu en natuur, het 

helder hebben van de spelregels voor adequaat milieu- en natuurbeheer 

en de naleving van deze regels moet ontwikkeld worden om zodoende 

bij te dragen aan de leefkwaliteit, een betere leefomgeving en een 

duurzame ontwikkeling van het Land Curaçao. 
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 Beleidsdomeinen 

 
 Beleidsuitdagingen 

Zoutwaterintrusie is een reële bedreiging voor de agrarische sector, 

milieu en natuur. Er dient een overall plan zoetwaterconservering te 

worden opgesteld.  

Bij de Inspectie zullen prioriteiten gesteld moeten worden om tot 

versterking van de inspectie en effectief handhavingsbeleid op het 

gebied van gezondheid, milieu en natuur te komen.  

Inspectie 

Er moet een professionele inspectieorganisatie op het gebied van milieu 

en natuur worden opgebouwd, waarbij het uitgangspunt is dat de 

handhavingstaken op professionele wijze worden uitgeoefend door 

inhoudelijk deskundig personeel.  

 
 

2.5  Strategische doelen 
Op basis van de beleidsuitdagingen zijn lange termijn strategische doelen geformuleerd. Deze 

strategische doelen zijn vervolgens vertaald in strategische beleidsdoelen voor de periode 2011 

tot en met 2014. Aan de hand van de strategische beleidsdoelen worden beleidslijnen 

uitgestippeld om deze doelen te realiseren. Deze beleidslijnen worden bepaald door de 

belangrijkste uit te voeren activiteiten. Deze beleidslijnen zijn in tijd uitgezet. Bijlage 5 bevat 

een volledig overzicht van deze informatie.  

 

Voor het ministerie van GMN is een overkoepelende, strategische doelstelling voor de lange 

termijn geformuleerd, namelijk:  

 

Gezondheid, Milieu en Natuur zal in de beleidsperiode 2011-2014 door het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur op de kaart worden gezet door een krachtig, geconsolideerd 

en slagvaardig optreden, vanuit een goed gepositioneerde, op kwaliteit gerichte organisatie, 

die zich als een eenheid aan de samenleving presenteert, met zowel beleid als uitvoering van 

hoog niveau.  

 

Hieronder staan de strategische lange termijn doelen per beleidsdomein: 

 

 
 Beleids- 
 domeinen 

 
 Strategische  
 lange termijn doelen 

 
 Beleidsdoelen 2011-2014 

1.1 Het tot stand brengen en uitvoeren 

van integraal gezondheidsbeleid per 

2012 

1.1 Ziekte preventie en reductie van 

gezondheidsbedreigingen 

Gezondheid 1. Het bevorderen van 

de gezondheid van 

de bevolking en 

ziektepreventie 

1.2 De voorbereiding op en de 

bestrijding van rampen 
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Strategische  
 lange termijn doelen 

 
 Beleidsdoelen 2011-2014 

2. Het bevorderen van 

de kwaliteit, 

toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van 

de gezondheidszorg 

2.1 Herstructureren gezondheidszorg 

door het ontwikkelen van transparant 

beleid en instrumentaria 

3.1 Het introduceren van een 

voedselveiligheidsbeleid voor producten 

van dierlijke oorsprong. 

3. Het bevorderen van 

veterinaire 

volksgezondheid 

3.2 De preventie en bestrijding van (de 

uitbraak van) zoönosen 

4.1 De preventie en bestrijding van (de 

uitbraak) van besmettelijke dierziekten 

4. Het bevorderen van 

de 

dierengezondheid 

en het 

dierenwelzijn 

4.2. Het introduceren van een 

dierenwelzijn beleid 

5.1 Het identificeren van kansen voor 

duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

5.2 Het tot stand brengen van nieuw 

agro- en visserijbeleid 

5. Het ontwikkelen, 

diversificeren en 

veiligstellen van de 

agrarische en 

visserij sector 

5.3 Het bevorderen van preventieve en 

curatieve plantengezondheid 

6.1 Het vaststellen van milieubeleid 

6.2 Het terug dringen van 

verontreiniging 

6.3 Vaststellen natuurbeleid en 

wettelijk kader 

6.4 Aanwijzen en instellen van 

natuurgebieden 

6.5 Behoud natuur buiten 

ingestelde/aangewezen parkgebieden 

6.6 Beheer Publieke stranden 

Landbouw, Milieu & 

Natuur 

6. Het bevorderen van 

het beheer en de 

bescherming van 

het milieu en de 

natuur 

6.7 Het behoud en beheer van 

zoetwatervoorraden  
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 Beleids- 
 domeinen 

 
 Strategische  
 lange termijn doelen 

 
 Beleidsdoelen 2011-2014 

7.1 Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid. 

Inspectie 7. Beschermen van de 

volksgezondheid 

milieu en natuur 

door het effectief 

en efficiënt 

handhaven van de 

wettelijke 

regelingen op deze 

gebieden 

7.2 Het ontwikkelen van beleid ten 

aanzien van de bestuursrechtelijke dan 

wel de strafrechtelijke handhaving. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de strategische doelen en de belangrijkste beleidslijnen om 

die doelen te realiseren:  

 

1. Het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en ziektepreventie. 

Zoals aangegeven in de beleidsuitdagingen dient er de komende jaren intensief aandacht te 

worden besteed aan gezondheidsbevordering op Curaçao met als doel een verbeterde 

gezondheidstoestand van de bevolking. Voorlichting aan de bevolking op het gebied van hun 

eigen en andermans gezondheid zijn hierbij essentieel (noodzaak tot lichaamsbeweging, gezond 

voedsel) Dit houdt onder meer in dat er behoefte is aan wetgeving die beantwoordt aan de 

maatschappelijke behoefte en dat de invulling van gezondheid en gezondheidsbevordering 

conform nationale en internationale inzichten is. Hierbij is het noodzakelijk dat er beschikking is 

over actuele data over mortaliteit, morbiditeit, gezondheidstoestand van de bevolking en 

sociaal-economische data. Om dit doel te kunnen verwezenlijken dient ondermeer gewerkt te 

worden aan de volgende beleidslijnen:  

• Vaststelling van een integraal gezondheidsbeleidsplan inclusief een uitvoeringsplan. 

• Vaststelling van een integraal preventiebeleidsnota ter voorkoming van ziekten, ongevallen 

en gebreken gedurende de levensloop van de burger en bescherming tegen besmettelijke 

ziekten.  

• Bevordering van het bewustzijn van de bevolking met betrekking tot verantwoordelijkheid 

voor eigen en andermans gezondheid. 

• Opzetten en operationaliseren van een International Health Regulations Focal Point. 

• Voorbereiding op en bestrijding van rampen door bewerkstelligen van een up to date 

draaiboek rampen waarbij alle actoren worden geëquipeerd voor hun rol in het rampenplan. 

 

2. Het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 

gezondheidszorg. 

Er is grote behoefte aan een herziening van het zorgstelsel. Streven is om hierbij te zorgen voor 

een verhoging van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van het zorgstelsel. Hierbij dient 

er gewerkt te worden aan een gezamenlijke visie over de contouren en inrichting van de zorg. Er 

dient hierbij continu sprake zijn van de monitoring van de gezondheidstoestand van de bevolking 

en beschikbaarheid van actuele gegevens van het zorgstelsel en de financiële zorgdata. Om dit te 

kunnen verwezenlijken dienen ondermeer de volgende beleidslijnen te worden doorlopen:  

• Vaststelling van een nota integraal zorgbeleid t.a.v. de benodigde kwaliteit en kwantiteit 

van het zorgaanbod op basis van de reële behoefte van de bevolking.  

• De voorzieningen van gezondheidszorg (echelons) moeten functioneren als een gesloten 

systeem (integrale zorgketen) waarin samenhang en samenwerking voorop staan.  
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• Ontwikkeling van een (nieuw) financiële vergoedingenstructuur voor zorgverleners.  

• Integratie van de fondsen van de SVB en BZV.  

• Introductie van integraal samenhangend ziektekostenpakket, met speciale aandacht voor 

kwetsbare groepen dat ondermeer dient zorg dragen dat de draagkracht van de fondsen in 

overeenstemming is met de verwachte zorguitgaven.  

• Adoptie en toepassing van de 11 “Essential Public Health Functions” zoals die officieel zijn 

geformuleerd door WHO/PAHO.  

• Vaststelling van beleid voor gesubsidieerde en getarifeerde zorg conform de 

subsidieverordening. 

 

3. Het bevorderen van veterinaire volksgezondheid. 

Dit betreft ondermeer de behoefte aan verhoging van de voedselveiligheid voor producten van 

dierlijke oorsprong. Hierbij moet gedacht worden aan het introduceren van het HACCP richtlijnen 

in alle lokaliteiten die vlees bewerken en verkopen om de risico’s van een besmetting door het 

eten van besmet vlees te voorkomen. Daarnaast betreft het de preventie en bestrijding van (de 

uitbraak) van zoönosen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken dient er ondermeer gewerkt te 

worden aan de volgende beleidslijnen:  

• Vaststelling van een beleidsplan veterinaire volksgezondheid, rekening houdend met de 

lange termijn visie van het ministerie GMN en de internationale ontwikkelingen op het 

gebied van veterinaire volksgezondheid.  

• Vaststelling van een beleidsplan bestrijding zoönosen.  

• Modernisering van veterinaire wetgeving op het gebied van veterinaire volksgezondheid en 

modernisering wetgeving ter bestrijding van (de uitbraak) van zoönosen.  

 
4. Het bevorderen van de dierengezondheid en het dierenwelzijn. 

Er dient veel aandacht besteed te worden aan de bewustwording van de bevolking op het gebied 

van dierenleed. Op basis van actuele data over dierziektes en vectoren is het doel om zorg te 

dragen voor de invulling van dierenwelzijn conform nationale en internationale inzichten. Om dit 

doel te kunnen verwezenlijken dient er ondermeer gewerkt te worden aan de volgende 

beleidslijnen:  

• Vaststelling van een beleidsplan dierengezondheidszorg en uitvoering van onderzoek ter 

ondersteuning van het beleid. 

• Modernisering van veterinaire wetgeving op het gebied van dierengezondheidszorg.  

• Vaststelling van een beleidsplan op het gebied van dierenwelzijn.  

• Opstellen van een draaiboek in geval van een natuurramp.  

 
5. Het ontwikkelen, diversificeren en veiligstellen van de agrarische en visserij sector. 

Het is in het algemeen belang van Curaçao dat de agrarische en visserijsector duurzaam tot bloei 

komen. Hierbij is het essentieel dat er gewerkt wordt aan kennisvergroting, onderzoek, 

innovaties en incentives. De sector moet gemoderniseerd worden en de agrarische en visserij 

productie moet omhoog. Het identificeren van kansen voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden is het doel.  
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Samenwerking om het beheer van de Exclusieve Economische Zone tot stand te brengen is reeds 

eerder als een uitdaging genoemd. Het betreft hierbij de organisatie van het beheer van de 

Curaçaose wateren (EEZ + territoriale wateren).  

Het bevorderen van preventieve en curatieve plantengezondheid verdient daarnaast specifieke 

aandacht. Hierbij is er behoefte aan wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoefte 

en wanneer nodig voldoet aan internationale wet- en regelgeving. Om dit doel te kunnen 

verwezenlijken dient er ondermeer gewerkt te worden aan de volgende beleidslijnen:  

• Uitvoering van een aquacultuurstudie en ontwikkeling van een aquacultuur ontwikkelingsplan 

inclusief stappenplan.  

• Onderzoek naar niche markten en alternatieve teeltmethoden en potentiële innovaties en 

onderzoek naar mogelijkheden tot vergroting van de markt voor agro-producten inclusief een 

evaluatie van functioneren van lokale marketing van land- en tuinbouwproducten.  

• Vaststelling van een agro/visserijbeleid.  

• Vaststelling van een planten- en bodembeleid. 

• Modernisering van de bestrijdingsmiddelenwet.  

• Vaststelling van fytosanitaire regelgeving.  

• Internationale samenwerking op het gebied van plantengezondheid.  

 

6. Het bevorderen van het beheer en de bescherming van het milieu en de natuur. 

Ten behoeve van de leefkwaliteit, leefomgeving en duurzame ontwikkeling van het land Curaçao 

dient er gewerkt te worden aan de bewustwording ten aanzien van de zorg voor milieu en natuur 

en dienen er duidelijke regels te zijn vastgelegd ten aanzien van adequaat milieu en 

natuurbeheer. Zorg voor milieu en natuur dient hierbij aandacht te krijgen en geïntegreerd te 

worden in andere beleidsvelden (zoals toerisme). Deze invulling van het beheer en de 

bescherming van het milieu en de natuur op Curaçao dient conform nationale en internationale 

inzichten en vastgestelde normen te worden gehandhaafd. Terugdringing van de bestaande 

verontreiniging en identificeren van de belangrijke natuurgebieden zijn hierbij prioriteit. Tevens 

bestaat er op dit moment een bedreiging voor de agrarische sector, milieu en natuur door zout 

waterintrusie en de behoefte aan een overall plan voor zoetwaterconservering. Om dit doel te 

verwezenlijken dient er ondermeer gewerkt te worden aan de volgende beleidslijnen:  

• Vaststelling van een milieubeleidsplan inclusief het wettelijk kader voor milieu beleid en een 

MER-regeling en MER-commissie.  

• In kaart brengen en kwantificeren van bestaande verontreiniging en vaststelling van plan van 

aanpak tot sanering.  

• Vaststelling/actualisering van natuurbeleidsplan.  

• Actualisering van natuurverordening en bijbehorende besluiten.  

• Identificatie van belangrijkste natuurgebieden en aanwijzing en instelling van parkgebieden.  

• Vaststelling van beleidskaderbeheer en bescherming natuur.  

• Vaststelling en uitvoering van Integrated Coastal Zone Management Plan (onder meer kust en 

rif).  

• Vaststelling van een waterplan inclusief wettelijk kader grondwater.  

 

7. Beschermen van volksgezondheid, milieu en natuur door het effectief en efficiënt handhaven 

van de wettelijke regelingen op deze gebieden. 

De huidige inspectie Volksgezondheid wordt verder ingevuld met een inspectieonderdeel Milieu 

en Natuur. Het is noodzakelijk om op basis van een risicoanalyse prioriteiten te stellen om tot 

handhavingsbeleid te komen. Hierbij dienen de bestaande bestuurrechtelijk handhavings-

instrumentaria te worden uitgewerkt ten einde een sanctiebeleid te kunnen formuleren. Om dit 

doel te verwezenlijken dient ondermeer gewerkt te worden aan de volgende beleidslijnen:  
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• Inventarisatie van handhavingstaken voortvloeiende uit wet- en regelgeving.  

• Verrichten van risicoanalyses om vast te stellen wat de grootse gezondheidsrisico’s zijn.  

• Het uitwerken van bestaande bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentaria.  

 
2.5.1  Prioritering in de tijd 
De strategische beleidsdoelen zijn als volgt geprioriteerd in de tijd: 

 

Strategische 
beleidsdoelen 

Beleidsdoelen  
2011-2014 2011 2012 2013 2014 

1.1 Het tot stand brengen en 

uitvoeren van integraal 

gezondheidsbeleid per 2012 

                

1.2 Ziekte preventie en reductie 

van gezondheidsbedreigingen 
                

1. Het bevorderen 

van de gezondheid 

van de bevolking 

en ziektepreventie 

1.3 De voorbereiding op en de 

bestrijding van rampen 
                

2. Het bevorderen 

van de kwaliteit, 

toegankelijkheid 

en betaalbaarheid 

van de 

gezondheidszorg 

2.1 Herstructureren 

gezondheidszorg door het 

ontwikkelen van transparant 

beleid en instrumentaria 
                

3.1 Het introduceren van een 

voedselveiligheidsbeleid voor 

producten van dierlijke 

oorsprong 

                

3. Het bevorderen 

van veterinaire 

volksgezondheid 

3.2 De preventie en bestrijding 

van (de uitbraak van ) zoönosen 
                

4.1  De preventie en bestrijding 

van ( de uitbraak ) van 

besmettelijke dierziekten. 

                
4. Het bevorderen 

van de 

dierengezondhei
d en het 

dierenwelzijn 

4.2 Het introduceren van een 

dierenwelzijn beleid                 

5.1 Het identificeren van kansen 

voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

                

5.2 Het tot stand brengen van 

nieuw agro- en visserijbeleid 
                

5. Het ontwikkelen, 

diversificeren en 

veiligstellen van 

de agrarische en 

visserij sector 

5.3 Het bevorderen van 

preventieve en curatieve 

plantengezondheid 

                

6.1 Het vaststellen van 

milieubeleid 
                

6.2 Het terug dringen van 

verontreiniging 
                

6. Het bevorderen 

van het beheer en 

de bescherming 

van het milieu en 

de natuur 6.3 Vaststellen natuurbeleid en 

wettelijk kader 
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Strategische 
beleidsdoelen 

Beleidsdoelen  
2011-2014 2011 2012 2013 2014 

6.4 Aanwijzen en instellen van 

natuurgebieden 
                

6.5 Behoud natuur buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

                

6.6 Beheer Publieke stranden                  

6.7 Het behoud en beheer van 

zoetwatervoorraden  
                

7.1 Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid 
                

7. Beschermen van 

de 

volksgezondheid 

milieu en natuur 

door het effectief 

en efficiënt 

handhaven van de 

wettelijke 

regelingen op 

deze gebieden 

7.2 Het ontwikkelen van beleid 

ten aanzien van de 

bestuursrechtelijke dan wel de 

strafrechtelijke handhaving 
                

 

 
2.5.2  Kritische succesfactoren 
Om de strategische doelen te bereiken, zijn kritische succesfactoren geformuleerd. Deze worden 

hieronder opgesomd en toegelicht. 

 

 
 Kritische   
 succesfactoren 

 
 Toelichting 

Goed functionerend 

ministerie 

Een goed functionerend ministerie is zowel in het belang van de 

samenleving, de bestuurder, de ambtenaren en professionals die de 

werkzaamheden moeten uitvoeren. De verkenning van de te verwachten 

problemen, de oplossingsrichtingen en de concretisering van de 

beleidsdoelen zullen bijdragen aan een ministerie dat zich kan 

positioneren en het algemeen belang kan dienen. 

Up to date en 

vastgesteld 

wettelijk kader 

Om te kunnen werken aan de beleidsuitdagingen en beleidsdoelen 

moeten deze goed verankerd worden in actuele wetgeving die voldoet 

aan de maatschappelijke behoefte en voor zover nodig aan 

internationale wet- en regelgeving. 

Allocatie van 

financiële middelen 

in de 

meerjarenbegroting 

De beschikbaar gekomen financieringsmogelijkheden door 

schuldsanering dienen effectief te worden gebruikt om de doelstellingen 

van het ministerie te realiseren. Daarnaast is voldoende allocatie van 

budget op de meerjarenbegroting een randvoorwaarde voor het kunnen 

bereiken van de gestelde doelstellingen. 
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 Kritische   
 succesfactoren 

 
 Toelichting 

Samenwerking en 

afstemming met 

stakeholders 

Stakeholders worden betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en 

evaluatie van beleid. Het ministerie GMN kent vele stakeholders en 

heeft een grote diversiteit aan relaties met deze stakeholders.  

Elke stakeholder heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar het 

ministerie GMN ziet het als haar taak om in het kader van het algemene 

belang stakeholders te stimuleren hun expertise op peil te houden. Het 

streven is om in samenwerking en afstemming met de stakeholders de 

doelstellingen te realiseren. 

Effectieve 

aansturing 

beleidscyclus 

Het gezamenlijk werken aan de opbouw van een ministerie vereist 

leiderschap, visie en taakvolwassenheid van alle betrokkenen in deze 

fase. Uitdagingen ten aanzien van de beleidscyclus zijn: 

• Het actualiseren en integreren van bestaand beleid. 

• Afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen 

• Het ontwikkelen van nieuw beleid. 

• De afstemming tussen beleid en uitvoering.  

• De bestuurlijke invloed op beleid ook na vaststelling van beleid.  

• Het consequent doorlopen van de beleidscyclus (Plan – Do – Check – 

Act).  

• Samenhang en consistentie binnen beleid. 

Wettenschappelijk 

beleids-

ondersteunend 

onderzoek 

Beleid dient in vele gevallen vooraf te worden gegaan door 

wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek levert de actuele data en 

financiële gegevens op noodzakelijk ter invulling van het beleid. 

Goed opgebouwd 

internationaal 

netwerk 

Het op de voet volgen van de internationale ontwikkelingen en 

onderzoek onder meer door participatie aan internationale fora en 

netwerken is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de laatste 

kennis en inzichten. 

Kwantitatief en 

kwalitatief 

personeel 

Om de doelstellingen van het Ministerie van GMN te kunnen 

verwezenlijken is niet alleen voldoende personeel maar ook van een 

vastgesteld kwalitatief niveau noodzakelijk. 
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2.6  Conclusie 
In onderstaande figuur is een overzicht opgenomen van de informatie zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. 
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Op basis van de beleidsuitdagingen, de strategische beleidsdoelen, de beleidslijnen en de 

prioritering daarvan in de tijd is een aantal eerste observaties te maken: 

• Het ministerie van GMN is ambitieus. Meerdere beleidsdoelen zijn geformuleerd en het 

streven is om alle te verwezenlijken binnen een termijn van 4 jaar. Dat hierbij prioriteiten 

dienen te worden gesteld en er een zekere volgtijdigheid noodzakelijk is onder de 

verschillende beleidsdoelen is evident. 

• De huidige bezetting binnen eiland en land is in het bezit van een grote dosis kennis en 

ervaring, maar de kleinschaligheid brengt met zich mee dat er grenzen zijn. Dit betekent dat 

voor zeer gespecialiseerde kennis tijdelijk “ingehuurd” kan worden door middel van het 

sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld Nederlandse Ministeries (WVS, 

VROM, LNV, Inspectie), internationale organisaties of universiteiten. Echter ondanks 

vorenstaande is er een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dit gebrek aan 

menscapaciteit zal een obstakel kunnen betekenen voor het slagvaardig verwezenlijken van 

de verschillende doelen. 

• In het nieuwe ministerie moet er aandacht zijn voor meer synergie en afstemming in de 

manier van werken. Hierbij zijn eventuele cultuurverschillen nog niet in kaart gebracht. In 

de volgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. 

• De belangrijkste obstakels zijn de onderlinge afhankelijkheid van de beleidsopgaven en het 

feit dat van het grootste deel er sprake is van beleidsachterstanden  zoals het  schrijven van 

nota’s, vervolgens  wet- en regelgeving daardoor niet actueel is en dat de vertaling naar de 

beleidsuitvoering daarmee niet altijd aansluit. In het maken van een vliegende start van het 

ministerie is het aanbevelenswaardig dat de achterstanden weggewerkt worden.  

• Het andere obstakel is dat kennis en kunde een impuls moet krijgen in scholing en opleiding, 

maar ook in het werken met teams, samenwerking en aansturing. Gezien de onderlinge 

afhankelijkheid van de beleidsdomeinen lijkt het werken in beleidsteams in de 

beleidsorganisatie een geschikte manier van werken. Flexibiliteit, kennisopbouw, 

uitwisselbaarheid en kennisoverdracht zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. 

• In het volgende hoofdstuk worden de beleidsuitdagingen verder uitgewerkt in het 

organisatieplan. Uit deze eerste uitwerkingen komt de vraag aan de orde hoe de 

beleidsorganisatie gaat functioneren. De kern van het ministerie is de beleidsorganisatie, dus 

een goede inbedding van de manier van werken (beleidsteams) en afstemming met de 

stakeholders (in- en extern) en met de uitvoeringsorganisaties is van groot belang. 
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3  Organisatieplan 

Het organisatieplan bestaat uit de volgende elementen: 

• De taken- en productenmatrix bestaande uit hoofdtaken, subtaken en producten tot en met 

het operationele niveau (§3.1). 

• Beschrijving van de organisatiestructuur op operationeel niveau, evenals de interne en 

externe processen en de taken en verantwoordelijkheden (§3.2, §3.3 en §3.4). 

• Tegen de achtergrond van de geformuleerde strategische beleidsdoelen wordt beschreven 

welke organisatieontwikkeling voor de komende vier jaar verwacht kan worden (§3.5). 

• Een overzicht van de informatiehuishouding (informatievoorziening, ICT-voorziening en -

infrastructuur, ICT-organisatie, ICT-budget (§3.6). 

• Aanbevelingen met betrekking tot de huisvesting (§3.7). 

In de volgende paragrafen worden de verschillende elementen verder uitgewerkt. 

 

 

3.1  Taken- en productenmatrix 
Onder de taken- en productenmatrix wordt verstaan: een inventaris van alle taken en producten 

van de voor het beleidsdomein relevante bestaande overheidsorganisaties, zowel van Land als 

van Eilandgebied. Het uitgangspunt is dat het nieuwe ministerie minimaal dezelfde taken en 

producten levert. Op basis van hoofdstuk 2 zijn er ook taken die een impuls moeten krijgen of 

vernieuwd moeten worden.  

 

Als categorisering van de taken/producten (overeenkomend met de beleidsinstrumenten) wordt 

de volgende indeling gehanteerd: 

• Onderzoek en ontwikkeling (beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling). 

• Wet- en regelgeving. 

• Financiële arrangementen (positief en negatief). 

• Informatie en communicatie. 

• Institutionele arrangementen (zoals de instelling van een overlegorgaan, een 

klachtenregeling, et cetera). 

• Dienstverlening, extern en intern (bijvoorbeeld training, begeleiding). 

 

De taken- en productenmatrix bevat per beleidsdomein en beleidsdoel een weergave van de 

hoofdtaken, hoofdproducten, nevenproducten en de daarvoor verantwoordelijke 

uitvoeringsinstantie in het toekomstige ministerie. In bijlage 6 is per sub-beleidsdomein een 

overzicht gemaakt van de beleidsdoelen, hoofdtaken, hoofdproducten, nevenproducten en 

uitvoerende organisaties. 
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Hieronder staat een overzicht van de taken en producten per beleidsdomein. 

 
 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus betreffende een integraal (publieke) 

gezondheidsbeleid 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

Evaluatierapport 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Implementatieplan 

Samenwerkingsovereenkomsten 

Deelname aan nationale en internationale 

conferenties 

Bewustwordingsprogramma 

Surveillance 

Advies 

Gezondheidsbevordering 

Zorgdragen voor de beleidscyclus betreffende ziektepreventie en reductie van 

gezondheidsbedreigingen 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

Evaluatierapport 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Implementatieplan 

Voorlichtingscampagnes 

IHR focal point 

Register voor morbiditeit en mortaliteit 

Advies 

Zorgdragen voor uitvoering van beleid door het verlenen van kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening 

Uitvoering van beleid 

Informatie & Communicatie 

 

Hoogwaardige dienstverlening Publieke Gezondheid 

Zorgdragen voor voorbereiding op en bestrijding van rampen Geneeskundige hulpverlening bij 

rampen 

Informatie & Communicatie 

Up to date draaiboek 

Periodieke oefeningen & trainingen 

Advies 
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 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus betreffende herstructurering van de 

gezondheidszorg (zorgstelstel) incl ontwikkeling van instrumentaria 

 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

 

Integraal zorgketen 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Analyse financiële gegevens 

Contourennota 

Herstructurering notas 

Adviesnota 

Subsidiebeschikkingen 

Veterinaire 

volksgezondheid 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten behoeve van het 

voedselveiligheidsbeleid voor producten van dierlijke oorsprong 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en Communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

 

Advies 

Handhaving 

Evaluatierapport 

Controle 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Vergunningen 



50 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

 
 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ter preventie en bestrijding van (de 

uitbraak) van besmettelijke dierziekten (incl wet- en regelgeving) 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

Surveillance 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 

Dierengezondheid en 

dierenwelzijn 

Zorgdragen voor de beleidscyclus voor preventie en bestrijding van (de 

uitbraak) van besmettelijke dierziekten 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

Surveillance 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 



51 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

 
 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus  voor dierenwelzijn Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

Surveillance 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 

Landbouw, Veeteelt en 

Visserij 

Zorgdragen voor identificatie van kansen voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

Onderzoek en Ontwikkeling 

Informatie en Communicatie 

 

Aquacultuurstudie 

Ontwikkelingsplan 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Advies 

 Zorgdragen voor beleidscyclus inzake agro/visserij (incl. planten- en 

bodembeleid) 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

 

 

Lbham 

Leveringen 

Adviezen 

Uitwisseling 

PvE 

Advies 

Evaluatierapport 

Samenwerking 

Markt-regulering 

Handhaving 

Samenwerking 
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 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Algemene preventieve en 

curatieve 

plantengezondheid 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ter bevordering van preventieve en 

curatieve plantengezondheid 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

 

Advies 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Vastgestelde fysiosanitaire regelgeving 

Publicatie regelgeving 

Evaluatierapport 

Voorlichting 

Controle/ Handhaving 

Vergunningen tot import 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten behoeve van invasieve dier- en 

plantensoorten 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Informatie & Communicatie 

Advies 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Monitoring 

 Evaluatierapport 

Controle 

Voorlichting 

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke stranden) 

en rifbeheer 

Zorgdragen voor de beleidscyclus betreffende milieu Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

MER regeling 

Draagvlakprogramma 

Actieve milieu samenwerking 

Rapportages 

Advies 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Controle 



53 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

 
 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten aanzien van terugdringing van 

verontreiniging 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Nulmeting verontreiniging 

Plan van aanpak verontreiniging 

Zorgdragen voor de beleidscyclus betreffende natuur Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

Advies 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Controle 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten behoeve van instellen van 

natuurgebieden 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Aangewezen beheersinstelling 

Monitoringsrapportage 

Publicaties en onderzoeksrapportages 
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 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten behoud van natuur buiten 

ingestelde/aangewezen parkgebieden 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

ICZM 

Plan van aanpak vervuiling natuur 

Beheersplan kwetsbare gebieden (buiten de 

parken) 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

 

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke stranden) 

en rifbeheer 

Zorgdragen voor beheer publieke stranden Uitvoering van beleid 

 

Strand beheer 

Onderhoud 

Exploitatie 

Schoonmaak 

Aanbestedingen 

Boeilijnen 

Renovaties 

Watermanagement Zorgdragen voor de beleidscyclus inzake beheer zoetwatervoorraden Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Informatie en communicatie 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Analyse grondwater 

Beleidsnota  

Advies 

Handhaving 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Pomptesten 
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 Sub-Beleidsdomein 

 
 Hoofdtaak 

 
 Hoofdproduct 

 
 Nevenproduct 

Zorgdragen voor de beleidscyclus in het kader van handhaving Toezicht op de 

volksgezondheid, milieu en 

natuur  

Handhaving van wet- en 

regelgeving. 

Behandelen en onderzoeken 

klachten 

Uitbrengen advies/ verstrekken 

inlichtingen 

Onderzoek en ontwikkeling 

Communicatie en informatie 

Beheer register medische beroepsbeoefenaren  

Secretariaat van de  

Geneesmiddelenregistratiecommissie. 

Aanwijzing register geneesmiddelen 

Controle 

Publicaties en onderzoeksrapportages 

 

Inspectie 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten aanzien van de bestuursrechtelijke 

dan wel de strafrechtelijke handhaving 

Samenwerkingsprotocollen  
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Er is aanvullende informatie op de invulling van de inspectie met Milieu en Natuur en er is 

duidelijkheid geschapen over de scheiding tussen beleid en uitvoering ten aanzien van de G&Gz. 

 

Aanvulling taken inspectie 
Uitgangspunt van het NBO is dat beleid en uitvoering worden gescheiden en dat er een 

onafhankelijke inspectiedienst zal functioneren. Op grond van de huidige wettelijke regeling die 

van toepassing is op de Inspectie voor de Volksgezondheid, is de hoofdtaak van de Inspectie het 

handhaven van wet- en regelgeving. Handhaving heeft betrekking op alle activiteiten rond 

toezicht en opsporing, met inbegrip van het toepassen van bestuurlijke instrumenten als 

bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom of van een bestuurlijke boete. 

Aangezien binnen het Ministerie naast het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van 

de Volksgezondheid ook handhaving dient plaatst te vinden van wet- en regelgeving op de 

gebieden Milieu en Natuur, dient de handhavingstaak van de Inspectie met deze gebieden 

ingevuld te worden. Het één en ander is geheel in lijn met het uitgangspunt dat 

handhavingstaken op een onafhankelijke wijze dienen te worden uitgevoerd. Deze 

onafhankelijkheid is gewaarborgd door de organisatorische ophanging van de Inspectie binnen het 

Ministerie GMN (direct onder de Minister) en door de bij wet toebedeelde bevoegdheden. Het 

gevolg van deze exercitie is wel dat de handhavingstaken die nu binnen het NBO aan de 

uitvoerende diensten zijn toebedeeld, voor die uitvoerende diensten komen te vervallen. 

  

Door de samenvoeging van twee bestuurslagen dienen de toezichtstaken die tot op dat moment 

door respectievelijk het Land dan wel door het Eilandgebied Curaçao uitgeoefend werden, 

samengevoegd te worden binnen één Inspectiedienst. Het uitgangspunt daarbij is dat de taken 

die betrekking hebben op het toezicht op naleving van wet- en regelgeving anders dan voorheen 

onder de directe verantwoordelijkheid van de Inspectie komen te vallen. Voorbeelden daarvan 

zijn het toezicht op naleving van de warenlandsverordening (toezicht m.b.t. eet- en drinkwaren) 

en het toezicht op de naleving van de Slacht en Keuringsverordening.  

 

Scheiding van taken voormalige GGD naar strategisch, tactisch en operationeel niveau 
In het NBO is aangegeven dat er nader onderzoek diende plaats te vinden of het wenselijk is om 

de beleidstaken en uitvoerende taken van de voormalige Geneeskundige en Gezondheidsdienst 

(GGD) uit elkaar te halen. Binnen de sector Gezondheid zijn er 3 niveaus binnen de beleidscyclus 

strategisch, tactisch en operationeel. Ten aanzien van Geneeskundige & Gezondheidszaken 

(G&Gz) wordt voorgesteld dat de beleidsorganisatie zich richt op het ontwikkelen van 

kaderbeleid op het hoogste strategisch niveau. De beleidsuitvoering op tactisch en operationeel 

niveau zal ondergebracht worden bij de zorgbiedende uitvoeringsorganisatie G&Gz en andere 

zorginstellingen op het eiland. 

 
3.2  Organisatiestructuur 
Voordat de organisatiestructuur op operationeel niveau wordt beschreven, staan hieronder de 

uitgangspunten van de NBO voor de inrichting van de nieuwe ministeries op een rij. Dit zijn de 

vastgestelde inrichtingsprincipes voor de aansturing en het beleidsproces. Het Bestuurscollege 

heeft de functie van Beleidsdirecteur toegevoegd aan de NBO. 

 

3.2.1  Inrichtingsprincipes 
Voor de inrichting van de ministeries gelden algemene inrichtingsprincipes ten aanzien van de 

aansturing en het beleidsproces. Ook zijn er specifieke inrichtingsprincipes voor het ministerie 

van GMN. Deze inrichtingsprincipes worden in de volgende paragrafen toegelicht. 
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Werkwijze aansturing 

• De Secretaris Generaal (SG) is voorzitter van het Management Team (MT) en is 

eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gehele ministerie. De SG is tegelijk de 

eindverantwoordelijke binnen het ministerie voor het beleid en de beleidsorganisatie. 

• De Beleidsdirecteur (BD) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid binnen de 

Beleidsorganisatie. Hij/zij is een leidinggevende die als deel van het MT de 

beleidsorganisatie vertegenwoordigt. De BD coördineert de verschillende beleidsteams van 

het ministerie en draagt zorg voor de afstemming, consistentie en harmonie in het beleid. 

• De Sectordirecteur (SD) draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoerende entiteiten die deel 

uitmaken van de sector en is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 

door: 

 De uitvoerende diensten in de sector. 
 De bewaking en aansturing van de externe uitvoeringsorganisaties. 

• In het MT hebben de BD en de SD’s zitting onder voorzitterschap van de SG. 

• Inspectieorganisaties zijn rechtstreeks onder de minister gepositioneerd. 

 

Werkwijze beleidsproces 

• Er is sprake van scheiding tussen beleid en uitvoering. Daartoe wordt een separate 

beleidsorganisatie ingericht waarin de beleidsmakers, georganiseerd in flexibele, tijdelijke 

of  permanente teams, functioneren. 

• Tijdelijke beleidsteams worden georganiseerd rondom een bepaald thema. Over het 

algemeen worden deze teams geformeerd om lange termijn, strategische vraagstukken te 

behandelen. Beleidsmedewerkers vanuit de beide beleidsvelden maken onderdeel uit van 

zo’n team. 

• Permanente beleidsteams worden geformeerd rondom hoofdthema’s uit de 

beleidsorganisatie of rondom min of meer vaststaande taken. Beleidsmedewerkers vanuit de 

beide beleidsvelden maken onderdeel uit van zo’n team. 

• De beleidsorganisatie wordt aangestuurd door de BD.  

• Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor de beleidsformulering en -prioritering.  

• De sectoren voeren het beleid uit of bewaken de realisatie en de kwaliteit van de uitvoering 

door externe uitvoeringsorganisaties. 

 

Specifiek voor het ministerie van GMN zijn de volgende organisatieonderdelen gedefinieerd 

• Inspectie. 

• Beleidsorganisatie ministerie GMN. 

• Sector Gezondheid: 

 Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken (met daarbinnen een 

permanent team gezondheidsvoorlichting) 
 Uitvoeringsorganisatie Veterinaire zaken. 

• Sector Landbouw Milieu en Natuur. 

 Uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserij beheer (met daarbinnen een permanent 

team Plantenziektekunde) 
 Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur beheer. 
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Op basis van deze uitgangspunten ziet het organogram voor het ministerie van GMN er als volgt 

uit: 

 

 
3.2.2  Werkwijze aansturing 
In de aansturing van het ministerie hebben de SG, de BD, de SD’s, het MT en de directeuren van 

de uitvoeringsorganisaties een rol. Hieronder worden deze entiteiten beschreven. 

 

Secretaris Generaal 
De SG is verantwoordelijk voor:  

• Het inrichten en aansturen van het bedrijfsvoeringproces (o.a. Communicatie, ICT, Financiën 

en HRM) van het gehele ministerie.  

• Het gevoerde bedrijfsvoeringsbeleid en de afstemming naar de minister toe.  

• Het gezamenlijk met de BD en SD’s opstellen van de beleidsdoelstellingen en het ter 

advisering voorleggen aan de minister.  

• De coördinatie van het monitoringsproces en de aan- en bijsturing van het operationele 

beleidsproces om de beleidsdoelstellingen te realiseren.  

• De coördinatie van ministerieoverstijgende beleidsdoelstellingen. 

• Afstemming van ministerieoverstijgende thema’s op het gebied van beleid en 

bedrijfsvoering. 
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Beleidsdirecteur 
De BD is verantwoordelijk voor: 

• De ontwikkeling van het beleid door de aansturing van de beleidsteams binnen de 

beleidsorganisatie.  

• De coördinatie van de dagelijkse bedrijfsvoering (sturen van de beleidsteams in grote lijnen 

op planning en budget) van de beleidsorganisatie en de werkverdeling.  

• De aansturing van het beleidsproces en door het voorbereiden, opstellen en monitoren van 

het beleid. 

 

Sectordirecteuren 
De SD is verantwoordelijk voor: 

• De invulling en uitvoering van het vastgestelde beleid.  

• De kwaliteit van de invulling en uitvoering van het beleid binnen de sector. Op operationeel 

niveau is hij/zij eindverantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van de beleidsplanning en 

-control cyclus.  

• De SD is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwaliteitsnormen voor de sector en 

ziet erop toe dat de vastgestelde kwaliteitsnormen worden gehaald.  

 

MT 
Het MT bestaat uit de SG (voorzitter), de BD en de SD’s en is verantwoordelijk voor: 

• De vertaling van de beleidsprioriteiten van het ministerie naar ministerieplannen en 

budgetten. De vertaling geschiedt in concrete opdrachten voor (teams van) 

beleidsmedewerkers en uitvoering. Het MT bewaakt hierbij de nodige ministeriebrede 

coördinatie tussen de sectoren bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie.  

• De dagelijkse bedrijfsvoering van het ministerie en de kwaliteit van de organisatie. Binnen 

het MT moeten de operationele verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd in een 

portefeuille verdeling. Deze portefeuille verdeling zorgt ervoor dat ieder MT-lid een eigen 

aandachtsgebied krijgt. Daarbij is het gewenst om de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het reilen en zeilen van het ministerie ook in de portefeuille verdeling te verankeren. 

Door deze verdeling wordt de focus van het MT duidelijk en zal de samenwerking binnen het 

MT worden gestimuleerd. 

• Eenduidige advisering van de minister, zodat hij of zij een visie krijgt van het ministerie en 

niet van de individuele ambtenaar die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft. Het 

MT is met andere woorden tevens het ‘voorportaal’ voor goed afgewogen 

beleidsvoorbereiding. 

 

Directeur Uitvoeringsorganisatie 
De Directeur Uitvoeringsorganisatie is de leidinggevende van de uitvoerende organisatie en is 

verantwoordelijk voor het dagelijkse management van het toegewezen 

verantwoordelijkheidsgebied. De waardering van de functie van directeur uitvoeringsorganisatie 

kan per uitvoerende organisatie verschillen.  

 

Bij de dagelijkse leiding van de uitvoering gaat het om het aansturen van de dagelijkse 

processen welke worden uitgevoerd door teams binnen de uitvoeringsorganisatie: 

• Uitvoering van het beleid in de dagelijkse praktijk; 

• Het aansturen en coördineren van de uitvoering; 

• Het dragen van verantwoordelijkheid voor het resultaat; 

• Het leidinggeven en zorgdragen dat er datgene gebeurt wat de bedoeling is. 
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Het Hoofd van de uitvoeringsorganisatie is dus primair verantwoordelijk voor de uitvoeringscyclus 

en de implementatie. Hij/zij wordt aangesproken op het bereiken van resultaten binnen 

vastgestelde tijds- en kwaliteitsnormen, in verband daarmee krijgt hij/zij de nodige 

bevoegdheden gedelegeerd. 

 

Afdelingshoofd (teamleider) 
De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Deze leidinggevende is 

verantwoordelijk voor de operationele taken van zijn/haar afdeling en zal er voor moeten zorgen 

dat de afgesproken kwaliteitsnormen en de op te leveren producten binnen de gestelde normen 

worden behaald. In de overgangsperiode is het mogelijk dat afdelingen blijven bestaan. De 

invoering van de teamaanpak zal dan gefaseerd verlopen.  

 

3.2.3  Gezag en beheerrelaties binnen het ministerie 
Het organogram van het ministerie laat zien welke uitvoeringsorganisaties, afdelingen en/of 

teams binnen het ministerie zijn ondergebracht. Voor deze uitvoeringsorganisaties, 

afdelingen/teams geldt dat de gezag- en beheerrelatie overal op dezelfde wijze is geregeld.  

Daar waar de gezag- en beheerrelatie samenvallen geldt dat de aansturing en de verantwoording 

langs één lijn verloopt. Hierover wordt in de eindnota NBO onder andere het volgende 

geschreven: 

Het overheidsapparaat van het Land Curaçao kent een duidelijke scheiding tussen beleid en 

uitvoering en dus een rolverdeling tussen het bestuur en de ambtelijke leiding. De Ministers 

stellen in een Regeerprogramma doelen vast en verbinden daaraan de inzet van middelen. De 

Minister is verantwoordelijk voor de vertaling van het Regeerprogramma naar ministeriële 

beleidsdoelstellingen. Voor het gevoerde beleid legt de Minister verantwoording af aan de 

Staten. 

 

Binnen deze kaderstelling geeft de ambtelijke organisatie (gemandateerd) invulling en uitvoering 

aan het vastgestelde beleid. De ambtelijke leiding heeft de verantwoordelijkheid om het beleid 

van de regering uit te werken en te coördineren. Deze bestaat uit de Secretaris Generaal; 

Sectordirecteuren; Beleidsdirecteur; Directeuren uitvoeringsorganisaties; afdelingsmanagers 

(teamleiders). De ambtelijke leiding ondersteunt de Minister op zo professioneel mogelijke wijze, 

maar de Minister blijft verantwoordelijk voor het (uit)gevoerde beleid.  

 

De Secretaris-generaal (SG) is voorzitter van het Managementteam en verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De beleidsdirecteur draagt binnen het 

MT specifieke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van beleid, overeenkomstig de 

aanwijzingen van de minister. De sectordirecteur draagt binnen het MT specifieke 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid. De SG legt namens het Managementteam 

rechtstreeks verantwoording af aan de minister over de beleidsontwikkeling van het ministerie en 

over de uitvoering van het beleid. Onderdeel van de verantwoording betreft ook de 

begroting(suitputting) van het ministerie.  

 

De SG is dus verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ministerie. Binnen de bestuurlijk 

goedgekeurde budgetten werkt de SG op basis van een planning en control cyclus. 

Aangelegenheden op het gebied van organisatie inrichting, financiën, IT en personeel vallen 

onder zijn/haar bevoegdheid. 
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3.2.4  Werkwijze beleidsproces 
Om de samenwerking tussen de verschillende organisatorische entiteiten in het beleidsproces 

inzichtelijk te maken wordt hieronder in het kort weergegeven hoe het beleid tot stand komt. 

 

Ministerraad 
De ministerraad vervult een leidende rol bij het bepalen van de beleidskaders/prioriteiten door 

het regeerprogramma vast te stellen. Hier worden de beleidsprioriteiten vastgelegd voor de 

middellange termijn. 

 

Beleidscoördinatie 
De beleidscoördinatie vervult een rol in de vertaalslag van het regeerprogramma, waarin de 

doelstellingen van de ministerraad zijn omschreven, naar de beleidsprioriteiten van de 

ministeries. Zij vervult de volgende rollen: 

• Adviesrol. 

De beleidscoördinatie geeft advies aan de ministers ter voorbereiding op het vaststellen 

van het regeerprogramma. Dit is een interactief proces met de verantwoordelijke 

stakeholders en er vindt bijvoorbeeld ook afstemming plaats met de masterplanning die 

binnen het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening gealloceerd is. 

 

• Regierol. 

De beleidscoördinatie draagt zorg voor de coördinatie van de opzet van het 

meerjarenbeleid op basis van de prioriteiten zoals vastgesteld in het regeerprogramma. 

(Dit gebeurt op basis van nog vast te stellen criteria zoals financiële- of kwaliteitscriteria) 

Dit is een interactief proces met de verantwoordelijke minister(s) en verantwoordelijke 

stakeholders in het veld. Het meerjarenbeleid is een kaderstelling voor het ministerieel 

beleid dat door de beleidsorganisaties moet worden opgesteld. 

 

Deze regierol is bewust bij de beleidscoördinatie geplaatst teneinde de synergie in het tot 

stand komen (en dus uitvoeren) van het beleid te waarborgen, vooral waar het gaat om 

Ministerieoverstijgende beleidsvraagstukken. Het is dus expliciet ook een coördinerende 

taak om de strategische doelstellingen te realiseren. 

 

Beleidsorganisatie 
De beleidsorganisatie zorgt voor het uitwerken van het meerjarenbeleid naar ministerieel beleid. 

Zij zullen tevens vanuit het ministerie expertise leveren bij het maken van het overkoepelende 

beleid. De beleidsmedewerkers worden dus ook geacht om op pro actieve wijze de betreffende 

onderwerpen aan te geven.  

 

Het complete beleidsproces verloopt als volgt:  

• Het beleid inclusief de beleidsinstrumenten wordt binnen de beleidsorganisatie 

geconcipieerd. 

• De concept wetgeving behorende bij beleid wordt in wisselwerking tussen 

beleidsmedewerkers en wetgeving juristen binnen desbetreffende beleidsorganisatie 

opgesteld. 

• Voor de finale toetsing van concept wetgeving gaat het naar Wetgeving en Juridische zaken 

(WJZ) van het Ministerie van AZ. 

• Vervolgens, met goedkeuring van de minister, wordt het aangeboden aan de ministerraad 

voor de uiteindelijke vaststelling. 

• Daarna wordt het beleid ter uitvoering, handhaving en evaluatie overgedragen aan de 

uitvoeringsorganisaties. 
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Uitvoerende organisaties 
De uitvoerende organisaties, de teams die daarbinnen functioneren, voeren het beleid uit. Het 

MT is daar verantwoordelijk voor. Met instanties die buiten de overheid vallen worden Service 

Level Agreements (SLA’s) afgesloten om toezicht te kunnen houden op de gewenste kwaliteit van 

de uitvoering.  

 

Inspectie 
De Inspectie ziet toe op de kwaliteit en realisatie van de uitvoering conform vastgestelde 

afspraken en kunnen waar nodig signaleren of aanwijzingen geven aan de uitvoerende organisatie 

respectievelijk het MT.  

 
In onderstaand plaatje is het beleidsproces schematisch weergegeven.  

 

 
3.2.5  Beschrijving organisatieonderdelen 
Deze paragraaf bevat een beschrijving van alle organisatieonderdelen op operationeel niveau. Bij 

alle organisatieonderdelen staat aangegeven hoe ze intern functioneren. 

Het Ministerie van GMN bestaat uit twee sectoren, te weten een sector Gezondheid en een sector 

Landbouw, Milieu en Natuur. Naast de twee sectoren is er ook een zelfstandig gepositioneerde 

inspectie opgenomen. 

 

Sector Gezondheid 
In grote lijnen draagt de sector Gezondheid zorg voor het bevorderen van de gezondheid, het 

bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, de 

uitvoering van publieke gezondheidstaken ten behoeve van de Curaçaose bevolking (met speciale 

aandacht voor de jeugdgezondheidszorg), bevordering van de veiligheid van consumptie van vlees 

en preventie en bestrijding van (de uitbraak van) zoönosen.  
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Sector Landbouw, Milieu en Natuur 
De sector Landbouw, Milieu en Natuur heeft een groot aandachtsgebied. De idee is dat het hier 

gaat om een integrale aanpak om zo zorgvuldig mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke 

ruimte en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.  

 

Beleidsorganisatie 
De beleidsorganisatie is conform de sectoren onderverdeeld in de twee beleidsvelden Gezondheid 

en Landbouw, Milieu en Natuur. In deze beleidsorganisatie wordt een vertaalslag gemaakt van de 

kaders in het meerjarenbeleid naar ministerieel beleid. Binnen de beleidsorganisatie worden de 

beleidsmedewerkers flexibel ingezet in integraal werkende teams. Dat wil zeggen teams die over 

de grenzen van de twee beleidsvelden (sectoren) heenwerken. Deze teams kunnen worden 

ingevuld afhankelijk van het type beleidsvraagstuk dat zich voordoet. 

 

In de beleidsorganisatie van het ministerie van GMN worden de beleidsprioriteiten en kaders 

waaraan de uitvoeringsorganisaties moeten conformeren vastgelegd (scheiding beleid en 

uitvoering). Tussen de beleidsorganisatie en de Inspectie wordt afgestemd welke wettelijke 

bepalingen prioriteit genieten. 

 

Uitvoeringsorganisaties 
De uitvoering van het beleid gebeurt door de uitvoeringsorganisaties. Binnen de sector 

Gezondheid zijn de uitvoeringsorganisaties de Geneeskundige en Gezondheidszaken en 

Veterinaire Zaken. Binnen de sector landbouw Milieu en Natuur zijn dit Agrarisch en Visserij 

beheer en Milieu en Natuur beheer. Bij het doorlopen van de beleidscyclus zijn er continu 

onderlinge afhankelijkheden te definiëren en is voortdurende afstemming tussen beleid en 

uitvoering een vereiste. Het jaarplan van de uitvoeringsorganisaties wordt nauw afgestemd met 

de beleidsorganisatie opdat de beleidsprioriteiten tijdig nageleefd worden. Door periodieke 

voortgangsrapportages aan de beleidsorganisatie wordt geëvalueerd of de beleidvoornemens 

worden gerealiseerd.  

 

Inspectie 
De Inspectie neemt een onafhankelijke positie in binnen het Ministerie. Dit houdt in dat de 

Inspectie zonder beïnvloed te worden door beleidmakers, de onder toezicht staande partij, de 

verantwoordelijke bestuurder of anderen, objectief te werk moet kunnen gaan en op grond 

daarvan tot een oordeel moet kunnen komen. De onafhankelijkheid van de Inspectie is 

gewaarborgd door enerzijds een scheiding van de inspectie functie en de beleidsfunctie van het 

Ministerie en anderzijds door het inbouwen van waarborgen bij de uitoefening van de 

inspectiefunctie, door taken en bevoegdheden wettelijk vast te leggen.  

 

De inspectie draagt zorg voor de handhaving van wet- en regelgeving op de volgende 

aandachtsgebieden:  

• Geneesmiddelenvoorziening. 

• Gezondheidszorg. 

• Gezondheidsbescherming. 

• Milieu en Natuur. 
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Ministeriële Staf 
De Ministeriële staf is rechtstreeks onder de SG gepositioneerd. Hierin zitten de functies 

secretariële ondersteuning en de accountmanagers voor Communicatie, HR, ICT en Financiën. 

Deze accountmanagers zijn dedicated werkzaam binnen het ministerie en verantwoordelijk voor 

het opzetten van de operationele ondersteuning. Daarnaast is er een Behandelend Medewerker 

(klachtenfunctionaris) en een Medewerker Interne Controle geïnstalleerd. 

 
3.3  Beschrijving interne en externe processen 
In deze paragraaf staat een inventarisatie van de interne processen. Het gaat hierbij zowel om 

processen tussen de organisatieonderdelen binnen het ministerie als om processen tussen de 

ministeries op hoofdlijnen. Ook de externe processen met de belangrijkste stakeholders worden 

beschreven. Tevens worden hierbij de risico’s benoemd die gerelateerd zijn aan de 

kwetsbaarheid van processen en de samenwerking tussen organisatieonderdelen.  

 

3.3.1  Interne processen 
In deze paragraaf worden de interne processen binnen het ministerie beschreven. Het betreft de 

hoofdprocessen beleidsontwikkeling, uitvoering en toezicht. Ook benoemen we een aantal 

risico’s, gerelateerd aan de interne processen van het ministerie van GMN.  

 

 
 Stappen beleidscyclus 

 
 Hoofdprocessen 

Agenderen • De minister benoemt de problemen waarvoor 

oplossingen moeten worden bedacht. 

• De beleidsorganisatie en uitvoerende organisaties 

dragen issues aan 

• Het MT maakt hiervan de beleidsagenda voor het 

ministerie. 

Probleemverkenning en -definitie • De beleidsorganisatie doet onderzoek naar elk 

onderwerp op de beleidsagenda. 

• De beleidsorganisatie stemt daarbij af met de 

uitvoerende organisaties en andere relevante interne 

en externe stakeholders. 

• De beleidsorganisatie formuleert op basis van dat 

onderzoek de probleemdefinitie. 

Beleidsontwerp (en evt. 

wetsontwerp) 
• De beleidsorganisatie werkt een beleidsontwerp uit. 

• In het beleidsontwerp wordt aandacht besteed aan 

beleidsdoelen, beleidsinstrumenten en -activiteiten, 

beoogde beleidseffecten, bijbehorende middelen 

(personeel en financieel) en evaluatiecriteria. 

• De beleidsorganisatie stemt het beleidsontwerp af 

met de uitvoerende organisaties en andere relevante 

interne en externe stakeholders. 
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 Stappen beleidscyclus 

 
 Hoofdprocessen 

Besluitvorming • Over elk beleidsontwerp vindt besluitvorming plaats 

binnen het MT. 

• Vervolgens besluit de minister erover en legt hij/zij 

het ter besluitvorming voor aan de ministerraad 

Beleidsuitvoering • De uitvoerende organisaties voeren het vastgestelde 

beleid uit. 

• Overige relevante interne en externe stakeholders 

spelen ook een rol bij de uitvoering. 

• De uitvoering is erop gericht de vastgestelde doelen 

te realiseren en eventuele knelpunten te signaleren 

en terug te koppelen 

Monitoring en evt. handhaving • Het MT doet de tussentijdse monitoring van het 

vastgestelde beleid. 

• Het MT brengt bij de monitoring in kaart of de 

realisatie van de beleidsdoelen en beoogde effecten 

volgens planning verloopt.  

• Het MT stuurt eventueel de beleidsuitvoering bij. 

• De inspectie doet de handhaving. 

• Bij de handhaving gaat het om het controleren van 

de naleving van wet- en regelgeving en 

vergunningen. 

• De handhaving richt zich zowel op de uitvoering van 

het beleid van het ministerie als op de naleving wet- 

en regelgeving en vergunningen door externe 

stakeholders. 

• Indien er afwijkingen worden vastgesteld, bepaalt de 

inspectie, samen met andere handhavingsinstanties 

(zoals de douane) welke interventies nodig zijn. 

• Indien gewenst brengt de inspectie het MT op de 

hoogte van geconstateerde issues 

Evaluatie • De beleidsorganisatie voert de evaluatie van het 

vastgestelde en uitgevoerde beleid uit. 

• Bij de evaluatie wordt bepaald of de beoogde 

effecten zijn bereikt aan de hand van de vooraf 

vastgestelde evaluatiecriteria. 

• De resultaten van de evaluatie zijn input voor de 

agendering van nieuw te vormen of aan te passen 

beleid. 
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3.3.2  Risico’s interne processen 
De volgende risico’s zijn verbonden aan de nieuwe organisatiestructuur:  

• Het prioriteren en coördineren van beleidsonderwerpen door de beleidsorganisatie. Veel 

beleidsonderwerpen worden in meerdere teams op een bepaalde manier vorm gegeven. Als 

de beleidsorganisatie daadwerkelijk één plaats wordt met alle beleidsmedewerkers daarin 

opgenomen én er is eenduidige aansturing, dan kan het functioneren. Op het moment dat er 

geen eenduidige aansturing is doet zich het risico voor dat er twee separate kolommen 

ontstaan. 

• Een risico is dat er voor meerdere organisatorische indelingen iets te zeggen is en meerdere 

indelingen kennen voor- en nadelen. In de implementatiefase moet worden geëvalueerd hoe 

de huidige indeling functioneert en of dit de meest logische is. Speerpunten veranderen, de 

omgeving verandert en het ministerie van GMN moet voldoende flexibiliteit hebben om 

hierop in te spelen zonder vast te zitten in structuren. 

• De nieuwe organisatie dient minimaal dezelfde taken te krijgen en producten te bieden als 

in de oude situatie het geval was. De scheiding van beleid en uitvoering kan met zich 

meebrengen dat door prioriteitstelling bepaalde taken en producten niet meer geleverd 

kunnen worden.  

• In de komende jaren zijn heel veel veranderingen gepland. Veel moet tegelijk gebeuren en 

vereisen de nodige capaciteit aan mankracht en middelen. Tussen de verschillende 

verandertrajecten zijn er veel onderlinge afhankelijkheden. De afstemming tussen interne 

en externe stakeholders en de beleidsorganisatie is een belangrijk aandachtspunt in de 

realisatie van deze veranderingstrajecten.  

• Om te kunnen voldoen aan de gestelde beleidsdoelen dient de bemensing van de nieuwe 

organisatie volgens de vereiste competentie en kennis plaats te vinden. 

• Rond de financiële arrangementen (budgettering, mandatering), de ICT (voortzetten 

digitalisering) en de HR (competentieontwikkeling, plaatsing van mensen, 

ontwikkelmogelijkheden) zijn diverse handreikingen gegeven m.b.t. wat nodig is in het 

nieuwe ministerie van GMN. De relatie met, het functioneren van en de taakverdeling met 

de Ministeriële Staf is daarmee essentieel. Er bestaan nog enige zorgen ten aanzien van hoe 

het concept van de “Shared Service Organisatie” uit gaat werken. Dit is een extra punt van 

zorg omdat het ministerie verspreid is over verschillende locaties.  

• Het dient geen betoog dat een groot risico is gelegen in het feit dat de geformuleerde 

beleidsuitdagingen gedragen moeten worden en ondersteund door de bestuurders en overige 

stakeholders. Deze stakeholders zijn immers belangrijke partners in de uitvoering van beleid. 

Er ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid voor de beleidsmakers die zorg dienen te 

dragen voor dit draagvlak. Beleidsplannen en wetgeving dienen tijdig geaccordeerd te 

worden.  

• De beleidscyclus omvat zowel de ontwikkeling van het beleid als ook de uitvoering van dit 

beleid door de uitvoeringsorganisatie en toezicht hierop door de inspectie. Bij het doorlopen 

van de beleidscyclus zijn er continu onderlinge afhankelijkheden te definiëren en is 

voortdurende afstemming tussen beleid en uitvoering een vereiste. 
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3.3.3  Externe processen 
Er zijn twee soorten externe processen te onderscheiden: 

• Processen tussen ministeries en andere overheidsorganisaties. 

• Processen waarin overige stakeholders, niet-zijnde overheidsorganisaties, een rol spelen. 

 

 

De processen tussen ministeries en andere overheidsorganisaties hebben betrekking op 

beleidsontwikkeling en -uitvoering en op bedrijfsvoering. Het ministerie van GMN heeft voor de 

beleidsontwikkeling andere ministeries nodig of wordt door andere ministeries gevraagd om een 

bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling. Het gaat hierbij om afstemming op beleidsvelden 

zoals: 

• Integratie van milieu- en natuurbeheer in andere beleidsvelden zoals toerisme en onderwijs.  

• Het beheer van de publieke stranden dient te gebeuren in samenwerking met het ministerie 

VVRP. 

• De Sector Gezondheid stemt af met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport en van Sociale Ontwikkeling en Welzijn ten behoeve van bevordering van de 

leefkwaliteit, professionaliteit en het bewustzijn van de bevolking. 

• Voor invulling van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afstemming nodig met het ministerie 

van EO en VVRP. 

• Voor invulling van diverse opleidingen (verzorgt door bijvoorbeeld IFE, het instituut voor 

opleidingen op het gebied van zorg en welzijn die opleiden tot verpleegkundigen en Feffik, 

een instituut voor beroepsopleidingen, die opleiden tot ondermeer Assistent-medewerker 

Ecotechniek) is er afstemming nodig met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 

en Sport. 

• Het Curaçao Toerisme Bureau welke als externe uitvoeringsorganisatie onder 

verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van EO ontwikkelt een toeristisch masterplan 

(met marineparken, duiktoerisme, kustbeheer en strandbeheer, landschap). Dit masterplan 

heeft veel raakvlakken met de sector Landbouw, Milieu en Natuur. Het toeristisch materplan 

is in de afrondingsfase. Na afronding is hernieuwde afstemming nodig. 

•  Ontwikkelen van milieubewustzijn met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 

en Sport en Sociale Ontwikkeling. 

• De inspectie heeft afstemming met andere organisaties binnen andere ministereis die zich 

bezig houden met handhaving van wet- en regelgeving zoals de Douane bij het ministerie van 

Financiën en het Openbaar Ministerie bij het Ministerie van Justitie. 

• Lidmaatschap internationale organisaties door tussenkomst van het ministerie van. Algemene 

Zaken. 

 

Dit betekent dat er regelmatig afstemming moet plaatsvinden tussen de sectoren van het 

ministerie van GMN en de andere ministeries. Ministerieel overleg en overleg tussen de SG’s 

resulteren in prioriteiten en keuzes. Hier moet sprake zijn van een gestructureerd 

afstemmingsoverleg. In hoofdstuk 6 worden deze overlegstructuren verder uitgewerkt. 

 

Bijzondere aandacht dient er geschonken te worden aan de scheiding van taken met betrekking 

tot Landbouw, Veeteelt en Visserij met het ministerie van EO en het Ministerie van VVRP. Op 

sommige onderwerpen is consensus bereikt, echter sommige discussiepunten over de grenzen 

inzake verantwoordelijkheden en uitvoering van taken door deze ministeries zijn nog niet 

afgerond en dienen een vervolg te krijgen in de transitie fase na afronding van het businessplan 

richting 10-10-2010. Het betreft de volgende punten: 
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• Scheiding van taken tussen ministerie GMN en EO met betrekking tot Landbouw, Veeteelt en 

Visserij. 

Het scheppen van een adequaat investeringsklimaat en het ontwikkelen van incentives voor 

de agrarische en visserij sector ressorteren onder de verantwoordelijkheid van het 

ministerie van EO. In afstemming met dit ministerie wordt er door het ministerie van GMN 

zorg gedragen voor de dierlijke en plantaardige productie en hoogwaardig beheer van de 

vis- en landbouwgronden, rekening houdende met de internationale normen die gesteld zijn 

voor visserij-, natuur- en milieubescherming. Zowel GMN als EO zijn akkoord met dit 

standpunt. 

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het ministerie EO en GMN met 

betrekking tot Visserij verdient nog enige aandacht. De kwartiermakers van EO en GMN 

stellen voor om in de komende periode dit punt te volgen en te evalueren om te bezien of 

de huidige positionering valide is. 

 

• Scheiding van taken tussen ministerie GMN en VVRP met betrekking tot Landbouw, Veeteelt 

en Visserij. 

In het verlengde van de NBO heeft er een afstemming plaatsgevonden ten aanzien van 

beleids- en uitvoeringstaken op het gebied van watermanagement, aangezien er daar 

onduidelijkheden over bestonden. Conform de NBO zijn de beleidstaken en dus de 

regiefunctie op het gebied van watermanagement een competentie van GMN. De uitvoering 

van het watermanagement is een verantwoordelijkheid van het ministerie van VVRP, om 

redenen van de technische aansluiting bij de taken van VVRP. Zowel in de 

beleidsontwikkeling en als in de uitvoering is de interministeriële samenwerking tussen 

GMN en VVRP van essentieel belang.   

Het toezicht op groenvoorzieningen in de NBO is een taak van GMN. De aanleg van nieuw 

groen is en blijft in de NBO een taak van VVRP, waarbij goed overleg met GMN plaatsvindt. 

Eenmaal opgeleverd is het onderhoud door middel van onderhoudscontracten en het 

toezicht op het onderhoud een taak van GMN.  

 

Tussen ministeries vindt afstemming plaats op het gebied van bedrijfsvoering. Structureel overleg 

met het ministerie van Financiën of de Shared Service Organisatie (SSO) is belangrijk om de 

aansturing van de SG optimaal vorm te geven. Het ministerie van GMN heeft kennis en expertise 

nodig om uitvoering te geven aan de bedrijfsvoering en andersom geeft het verbeterpunten door 

aan de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Ook hier is gestructureerde 

afstemming nodig om goede service level agreements (sla’s) af te sluiten en vraag en aanbod op 

elkaar af te stemmen. Ook deze overlegstructuur komt in hoofdstuk 6 terug. 

 

De processen waarin overige stakeholders, niet-zijnde overheidsorganisaties, een rol spelen 

hebben betrekking op vergroten van het draagvlak, informatie-uitwisseling en afstemming. Zoals 

in bijlage 3 met de interne en externe stakeholders staat weergegeven, kent het ministerie van 

GMN een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders spelen een rol bij de volgende 

organisatieonderdelen:  
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Sector Gezondheid 
De gestructureerde informatiestroom van en naar de stakeholders dient ingebed te worden in de 

nieuwe structuur van het ministerie van GMN. Dit geldt voor de patiëntenverenigingen, 

beroepsgroepen etc. Transparante en heldere communicatie zal ertoe bijdragen dat er tussen de 

stakeholders en het ministerie meer draagvlak wordt gecreëerd zowel bij de ontwikkeling van 

beleidsuitgangspunten en bij de uitvoering van het beleid. Binnen de sector zal tevens een 

permanent team actief zijn dat zich richt op structurele en adequate gezondheidsvoorlichting 

aan alle inwoners van Curaçao.  

 

Sector Landbouw, Milieu en Natuur 
Een belangrijk doel van de sector Landbouw Milieu en Natuur moet zijn de oprichting van 

partnerschappen voor de natuur, de omgeving en duurzame ontwikkeling. Strategische partners 

waarmee rekening dient te worden gehouden kunnen worden gecategoriseerd als: de overheid, 

de NGO’s, onderwijs, de media, de toeristische sector, andere economische sectoren, de sociaal, 

culturele en recreatie organisaties, en de buurtorganisaties. Iedere stakeholder vraagt om een 

eigen benadering.  

 

Inspectie 
De organisatie, taken en bevoegdheden van de Inspectie zijn gebaseerd op een wettelijke 

regeling. De focus van de Inspectie Geneesmiddelen ligt op het gebied van de apotheken, 

bloedbanken en de handel in geneesmiddelen en aanverwante producten. De Inspectie 

Gezondheidszorg heeft als taakgebied de medische beroepsbeoefenaren in de zorg en de 

zorginstellingen zoals o.a. ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het aandachtsgebied van de Inspectie 

Gezondheidsbescherming ligt op de eet- en drinkwaren, drinkwater, gevaarlijke stoffen en 

bestrijdingsmiddelen, veterinaire zaken en ioniserende straling. Nieuw voor de Inspectie is de 

inbedding van de inspectietaken op het gebied van Natuur en Milieu en het opbouwen van een 

relatie met de betrokken stakeholders op dit gebied.  

 

3.3.4  Risico’s externe processen 
Ten aanzien van de externe processen kunnen de volgende risico’s (kansen) worden benoemd:  

• Het betrekken van stakeholders is een belangrijk onderdeel van het ministerie van GMN. Dit 

ministerie werkt met veel externe en interne partijen die vanuit verschillende perspectieven 

betrokken zijn. Binnen de stakeholders heersen steeds wisselende standpunten. Bovendien 

zijn niet alle stakeholders gezamenlijk georganiseerd in bijvoorbeeld beroepsgroepen of 

vereniging. Een risico is dat door de versnippering en grote hoeveelheid aan stakeholders 

voor nieuw beleid of aanpassen van beleid niet alle stakeholders consequent worden 

betrokken. Dit risico zou voorkomen kunnen worden door in de beleidscyclus een 

stakeholderanalyse een vast onderdeel van een beleidsnota te maken.  

• Er is sprake van een grote diversiteit aan type actoren en relaties met de actoren. 

Stakeholders worden betrokken bij het maken van beleid, verbreden van het draagvlak, 

krijgen opdrachten via uitvoeringsorganisaties en dragen bij aan het toezicht. De opgave 

voor het ministerie van GMN is om de externe actoren continu in beeld te hebben en te 

houden, en te betrekken bij het formuleren van en uitvoering van beleid. Hoe meer 

draagvlak voor geformuleerd beleid, hoe meer draagvlak er is voor de uitvoering. 
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• Het kanaliseren van de informatievoorziening. In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de 

informatiehuishouding vanuit ICT-perspectief. Gezien de hoeveelheid informatie die wordt 

uitgewisseld met externe (en ook interne) stakeholders is de informatievastlegging voor het 

ministerie van groot belang. Buiten de vastlegging gaat het ook over de beschikbaarheid van 

deze informatie. Een risico nu is dat er op verschillende niveaus en vanuit verschillende 

perspectieven met dezelfde partijen wordt gesproken en dat dit niet breed bekend is binnen 

het ministerie. Op dit moment lopen er al initiatieven om de digitalisering van de 

informatievoorziening vorm te geven en het is zeker van groot belang om door te zetten. 

 

 

3.4  Taken en verantwoordelijkheden  
De beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de organisatieonderdelen is terug te 

vinden in paragraaf 3.2.  

 

Naast deze taken en verantwoordelijkheden bestaat er per ministerie de mogelijkheid om 

taskforces in te stellen ten behoeve van bijzondere taken. Binnen het ministerie van GMN wordt 

gedacht aan de volgende taskforces: 

• Ondersteuning beleidsorganisatie: De beleidsorganisatie van het ministerie van GMN staat 

voor een ambitieuze opgave met een relatief grote hoeveelheid aan te ontwikkelen 

beleidsvelden en hieraan gerelateerde beleidslijnen. Het betreft hierbij tevens een 

aanzienlijke hoeveelheid achterstallig beleid, te actualiseren wet- en regelgeving en 

achterstallig uit te voeren wetenschappelijk onderzoek.  

In eerste instantie is het streven dat de beleidsorganisatie zelf zorg draagt voor alle 

beleidsontwikkeling inclusief een eventuele inhaalslag. Indien na evaluatie van het 

functioneren van de beleidsorganisatie en invulling van de taken en verantwoordelijkheden 

blijkt dat er toch onvoldoende structurele capaciteit is om alle gestelde doelstellingen te 

bereiken, is het wellicht een optie om naast de beleidsorganisatie een externe taskforce in 

te stellen met tijdelijk aangetrokken beleid- en wetenschappelijke medewerkers. Deze 

medewerkers worden gedurende een bepaalde tijd ingezet in de taskforce en vormen geen 

onderdeel van de structurele formatie. Na afronding van hun werkzaamheden kan 

vervolgens worden geëvalueerd of deze taskforce kan ophouden met bestaan of dat deze 

medewerkers alsnog deel gaan uitmaken van de structurele formatie van het ministerie. 

 

• Professionalisering van het ministerie: Het gaat daarbij om de manier van werken en de 

manier van aansturen. De nieuwe manier van werken in beleidsteam en in een 

beleidsorganisatie op basis van een nieuwe organisatiestructuur, is een grote verandering in 

de manier van werken. Om dit optimaal te kunnen doen, is het voor het ministerie 

noodzakelijk dat er ondersteuning is en/of het ministerie gefaciliteerd wordt in het 

opleiden, begeleiden en coachen van mensen. Tweede onderdeel hierbij is de manier van 

aansturen. Voor het ministerie moet de aansturing vormgegeven worden in termen van 

planning & control. Het werken in tijdschema’s, gedefinieerde resultaten en het monitoren 

daarvan zijn manieren van werken die hierbij horen. Dit alles op basis van een 

gestandaardiseerde beleidscyclus. Eventueel kan er een tijdelijke interne taskforce worden 

ingesteld bestaande uit medewerkers vanuit de bestaande formatie die deze taken en 

verantwoordelijkheden naast hun andere taken op zich nemen gedurende een vooraf 

vastgestelde periode. 
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3.5  Organisatieontwikkeling tot en met 2014 
Tegen de achtergrond van de geformuleerde strategische beleidsdoelen is de gewenste 

organisatieontwikkeling voor de komende vier jaar te formuleren. Hier is het onderscheid 

relevant tussen de randvoorwaarden voor het functioneren van het ministerie en de ontwikkeling 

van de menskant. In de vorige paragraaf zijn een aantal onderwerpen benoemd waarvoor de 

taskforces een rol kunnen vervullen. 

 

3.5.1  Randvoorwaarden aan uitvoering van hoofdtaken 
In eerste instantie betreft het randvoorwaarden. Hiermee wordt bedoeld dat voor de uitvoering 

van de hoofdtaken binnen het ministerie van GMN kaders zijn opgesteld en ingevuld. Het betreft 

de volgende aspecten: 

• Budget- en mandaatregelingen; aan functionarissen worden verantwoordelijkheden 

gemandateerd en de daarbij behorende budget- of uitvoeringsverantwoordelijkheid. 

• Functieomschrijvingen met duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

• Vakkundig en deskundig (de juiste persoon op de juiste plaats). 

• Transparante (besluitvormings)processen; de manier van werken en uitvoering van de 

(beleids)cyclus zijn eenduidig en worden op een gelijke wijze uitgevoerd met duidelijke 

beslismomenten, het handelen van de ambtenaren is navolgbaar. 

• Kwaliteit en inclusiviteit; continue aandacht voor kwaliteit is onderdeel van de manier van 

werken (plan – do – check – act) en het betrekken van burgers en actoren is als onderdeel van 

de beleidscyclus opgenomen. 

• Actueel beleid en actuele wet- en regelgeving; ideaal zou zijn als het ministerie niet als 

eerste opgave heeft om achterstanden in te lopen en dat het ministerie gelijk vooruit kan. 

• Optimaal gebruik van ICT (zie paragraaf 3.5 Informatiehuishouding) en een resultaatgerichte 

manier van werken. Onderwerpen als de 1-loketgedacht (één telefoonnummer, één balie 

voor het aanvragen van een vergunning bijvoorbeeld, één website voor informatie-

uitwisseling) kunnen hier aan bijdragen. De positionering van de frontoffice is hierbij 

bedacht bij het ministerie BPD. 

 

3.5.2  Verandering in manier van werken 
Buiten het invullen van randvoorwaarden zoals hierboven beschreven, is er voor wat betreft de 

organisatieontwikkeling ook de personele ontwikkeling. De kernwaarden, de SWOT en de 

gesprekken met de ondersteuners hebben ook aandachtspunten opgeleverd voor de ontwikkeling 

van de mens binnen het ministerie. Het invullen van de randvoorwaarden betekent ook een 

andere manier van werken (change). De belangrijkste aspecten hierbij zijn: 

• Match tussen functie en mens; het is van belang om bij de inrichting van het ministerie een 

goed beeld te hebben van de gewenste en aanwezige kennis en kunde van medewerkers.  

• Match tussen gewenste manier van werken en medewerkers; buiten de inhoudelijke kennis 

en kunde die nodig is om een functie goed te kunnen vervullen, gaat het ook om de houding 

van mensen bijvoorbeeld om de dienstverlening vorm te geven maar ook de manier waarop 

stakeholders betrokken worden bij beleidsvorming en -uitvoering. 

 

Vanuit deze punten is een HR-beleidsplan voor het ministerie noodzakelijk. Hierin wordt 

aandacht besteed aan onder andere: 

• Leiderschap(ontwikkeling); de benodigde competenties voor het vervullen van de functie van 

sectordirecteur (bijvoorbeeld resultaatgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid) en stijlen 

van leiderschap. 

• Competentieontwikkeling; welke competenties zijn benodigd voor welke functies? 
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• Opleidingsplan; welke inhoudelijke kennis is benodigd per functie? Hoe wordt deze kennis 

actueel en up-to-date gehouden? Welke competenties kunnen ontwikkeld worden en hoe 

wordt dit gefaciliteerd?  

• Beoordeling- en functioneren; de bewaking en de stimulering van de ontwikkeling van 

medewerkers. 

 

3.5.3  Specifieke aandachtspunten voor ministerie van GMN 
Overige belangrijke aandachtspunten waar het Ministerie van GMN de aankomende 4 jaar mee 

dient rekening te houden in het kader van de organisatieontwikkeling zijn: 

• Organieke trajecten. 

Bij de huidige Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Veterinaire Dienst en de Dienst 

landbouw Veeteelt en Visserij van het Eilandgebied Curaçao zijn organieke trajecten 

gaande danwel afgerond. Daar waar het functiebeschrijvingen betreft zal een deel van de 

verschillende functies een plaats krijgen in het formatieplan van het Ministerie van GMN. 

Dit geeft meteen het onderscheid aan met de doelstellingen uit het verleden. De diensten 

waarvoor de organieke trajecten bedoeld waren, verdwijnen, de functies niet. 

 

• Cultuurverschillen. 

Aandachtspunt voor het ministerie van GMN is de integratie van de medewerkers. Elke 

medewerker komt vanuit een eigen discipline en dienst of directie, en vanuit verschillende 

locaties. Kennis en kunde, methoden en technieken en de werkhouding moeten op elkaar 

aansluiten. 

 

• Versterking van de inspectie. 

Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven krijgt de inspectie een toevoeging in taken en 

verantwoordelijkheden. Het is de bedoeling dat er binnen de Inspectie een nieuw 

inspectieonderdeel Milieu en Natuur geïnstitutionaliseerd wordt. Er dient een exercitie te 

worden uitgevoerd welke toezichtstaken bij de Inspectie belegd worden en welke onder de 

uitvoeringsorganisaties worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om taken die nu worden 

uitgevoerd bij milieudienst, veterinaire dienst en hygiënische dienst. Dit kan leiden tot een 

verschuiving van taken en personen van deze diensten naar de inspectie. Dat kan overigens 

gevolgen hebben voor de huisvesting van de inspectie.  

 

• Integriteitstraject. 

Vertrouwen en integriteit kun je bouwen, met andere woorden; het is niet een statisch 

gegeven, het is een situatie waarin verbetering aangebracht kan worden. Zaken zoals het 

gelijkheid, motivering en het zorgvuldigheidsbeginsel binnen het nieuwe bestuurlijke 

apparaat van Curaçao zijn essentieel voor het welslagen ervan. Het is een recht en een 

plicht van de ambtenaar. Er is behoefte aan een integriteitinfrastructuur binnen - en buiten 

de overheid met interne (meldpunt) en externe aspecten (ombudsman, OM ). Een 

dergelijke infrastructuur is niet uitsluitend op een ministerie van toepassing maar verdient 

een integrale aanpak over alle ministeries heen. Het ministerie van GMN zal er bij met 

ministerie van BPD op aandringen om de integriteitaspecten integraal voor het gehele 

ambtenarenapparaat te introduceren. 
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• Controle nakoming subsidieverordening. 

De subsidieverordening 2007 regelt het functionele verband met andere organisaties voor 

het verlenen van subsidies door de overheid (zoals aan stichting Dierenbescherming, 

Carmabi etc). Er dient op korte termijn een beslissing te worden genomen welk 

organisatieonderdeel ondermeer de beoordeling zal doen op ingediende subsidieverzoeken 

en de controle op het nakomen van het programma van eisen door externe gesubsidieerde 

organisaties zal uitvoeren. Deze beslissing dient integraal genomen te worden en te gelden 

voor alle ministeries en hun gesubsidieerde organisaties. Hierbij dient tevens rekening 

gehouden te worden met het benodigd aantal FTE voor de uitvoering van deze taken. 

 

• Plantenziektekundige dienst. 

Binnen de uitvoeringsorganisatie Agrarische en Visserij Beheer wordt een permanent team 

Plantenziektekunde ingericht t.b.v. de fytosanitaire werkzaamheden op Curaçao. Hierbij 

wordt gerefereerd aan het mandateringsbesluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit van Nederland. Het transitieteam zal moeten nagaan op welke manier 

dit permanente team precies moet worden ingericht (taak en rol) binnen het ministerie.  

 

• Voorlichting. 

Om aan de taakstelling van gezondheidsbevordering te kunnen voldoen wordt een 

permanent team Gezondheidsvoorlichting opgezet. Dit team is verantwoordelijk voor 

gezondheidsvoorlichting aan de populatie van 24 jaar en ouder. De uitvoering van de 

gezondheidsvoorlichting aan de bevolking van 9 maanden-24 jaar wordt gedaan door de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg. Hiernaast dient er tevens nagedacht worden over 

structurele voorlichting aan de bevolking ter bevordering van het bewustzijn op het gebied 

van milieu, natuur en dierenwelzijn.  

Na verdere invulling van de taken van dit Ministerie van GMN door het transitieteam dient 

een beslissing te worden genomen hoe en door wie dit binnen het Ministerie van GMN wordt 

ingevuld. 

 

• Uitbesteding taken. 

Zoals aangegeven in de NBO is er een grondige evaluatie nodig of bepaalde taken wel 

binnen de overheid horen of dienen te worden uitbesteed. Zo bestaan er opties om 

bepaalde taken van de uitvoeringsorganisaties uit te besteden aan NGO’s en particuliere 

instellingen. Een aandachtspunt hierbij is dat de politiek wel wezenlijke keuzes moet 

maken om zoveel mogelijk uitvoerende taken op afstand te willen organiseren. 

 

 

3.6  Informatiehuishouding 
In de vorige paragrafen en hoofdstukken zijn inventarisaties gemaakt van de beleidsdomeinen, 

sub-beleidsdomeinen, (hoofd)taken, producten en de betrokken actoren. Op al die terreinen en 

tussen al die stappen vindt informatie-uitwisseling plaats. Vanuit het raamwerk is de volgende 

inventarisatie gevraagd ten aanzien van de informatiehuishouding: 

1. Informatiehuishouding op het gebied van: 

• De kerntaken van het ministerie: welke informatie is cruciaal voor de vervulling van de taken 

en die uitgewisseld moeten worden met andere ministeries? 

• Archivering van documenten en informatie. 

2. ICT-voorziening, de benodigde ICT-infrastructuur, netwerkstructuur, hard- en software, 

applicatie: om de genoemde interne en externe processen te faciliteren. Daarbij dient 

aangegeven te worden welke rol de ICT-infrastructuur in de deze processen speelt. 

3. ICT-organisatie: 
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• Eisen aan de inrichting van de informatie en ICT-voorziening. 

• Benodigd ICT-personeel ten behoeve van het systeembeheer. 

4. ICT-budget voor: 

• De investering: het succesvol realiseren van het opgestelde businessplan. 

• De jaarlijkse exploitatie in verband met de totale ICT-ondersteuning. 

 

In een afstemmingsbijeenkomst van het begeleidingsteam en de kwartiermakers op 9 februari 

2010 is overeengekomen dat in hoofdstuk 3 voor wat betreft de informatiehuishouding en 

benodigde ICT-infrastructuur volstaan kan worden met hetgeen beschreven is in het 

oorspronkelijke raamwerk voor het opstellen van de businessplannen, dus de onderdelen 1 en 2 

van element 4 in het aangepaste raamwerk. Het benodigde ICT-personeel voor het ministerie 

komt aan de orde in hoofdstuk 4 en het ICT-budget in hoofdstuk 5 (de vragen 3 en 4).  

 

3.6.1  Informatiehuishouding met betrekking tot kerntaken en archivering 
In bijlage 7 is de inventarisatie opgenomen van de verschillende sub-beleidsdomeinen en 

taken/producten met daarbij aangegeven welke stakeholders betrokken zijn en welke 

informatie-uitwisseling plaatsvindt. Tevens is hierbij geïnventariseerd hoe de informatie-

uitwisseling plaatsvindt en hoe centraal en elektronisch gearchiveerd wordt. 

 

In de bijlage is de samenhang aangebracht tussen taken, producten, stakeholders en 

informatiestromen op basis van het onderstaande schema. 

 

 
 

Binnen het ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur wordt informatie opgeslagen in de vorm van 

rapporten, dossiers en correspondentie, zowel in soft copy (concepten) als in hard copy 

(rapporten en getekende stukken).  

 

Typerende producten en informatie uitwisselingen voor het ministerie GMN zijn: 

• Samenwerkingsprogramma’s, projectdossiers en uitvoeringsovereenkomsten bij 

Internationale, regionale en bilaterale samenwerking. 

• Wet- en Regelgevingen. 

• Aanvragen. 
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• Vergunningen. 

• Beschikkingen. 

• Voortgang rapportages. 

• Surveillance rapportages. 

• Overeenkomsten. 

• Productbeschrijvingen. 

• Bedrijfs- en productie gegevens. 

• Adviezen. 

• Databestanden. 

• GIS bestanden. 

• Inspectierapporten. 

• Gezondheidscertificaten. 

 

De meeste instanties hebben hun eigen actieve archief, maar sommige landsinstanties sturen hun 

oude dossiers naar de Afdeling Documentaire Informatievoorziening. Eilanddiensten sturen hun 

oude dossiers naar Afdeling RASE Informatie-uitwisseling, zowel ontvangend als leverend, vindt 

incidenteel plaats met alle stakeholders. Het gaat hierbij onder meer om elektronische 

informatie-uitwisseling per email (verzoeken, adviezen, concept stukken, etc.) en om het 

uitwisselen van hardcopy documenten (rapporten, getekende stukken, etc.).  

 

De informatiehuishouding is nu versnipperd ingericht waar alleen voor bepaalde domeinen de 

onderdelen gedigitaliseerd zijn en bij andere domeinen niet. Breed wordt onderschreven dat 

verdergaande digitalisering nodig is. Er is nog veel papier. Digitalisering is een belangrijk 

instrument om de werkprocessen te vereenvoudigen en te standaardiseren. De missie van het 

ministerie kan met digitalisering gestalte krijgen. Buiten het digitaal opslaan van informatie en 

gegevens, is de automatisering van de procesgang (bijvoorbeeld digitalisering van controle en 

vergunningssystemen) een belangrijke vervolgstap. 

 

3.6.2  ICT-infrastructuur 
De huidige ICT-infrastructuur voor het Land Nederlandse Antillen ziet er als volgt uit: 

• De landsdiensten zijn aangesloten op een framerelay WAN (gov.an) voor e-mail (Lotus) en 

internet. Hierop zijn ongeveer 18 Lotus Domino servers aangesloten die circa 30 locaties 

bedienen. De “Raad van Ministers” server in Fort Amsterdam bedient alle landsdiensten die 

in het Fort zitten en functioneert ook als een hub. De centrale WAN-voorzieningen en 

knooppunt zijn gevestigd op de co-locatie van UTS te Vredenberg. Het onderhoud is geregeld 

via een SLA tussen UTS en de Directie PO&ICT. 

• De meeste landsdiensten hebben ook een eigen server en intern LAN, maar sommige servers 

werken niet (Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken) of zijn vol (Directie Wetgeving 

en Juridische Zaken). Fort Amsterdam heeft een LAN waarop de in het Fort gevestigde 

landsdiensten zijn aangesloten. 

• Directie Buitenlandse Betrekkingen is aangesloten op de server van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken (NL) via een lijn vanuit Kabinet van de Gouverneur (eis van NL). 

• Centrale applicaties waarvan alle landsdiensten gebruik maken via het WAN zijn: 

• POVO voor postregistratie. In de praktijk wordt dit niet door alle landsdiensten gebruikt.  

• GFS voor bestelbonnen. Dit is niet bij alle landsdiensten operationeel. 

• Bij Land is er geen centrale inkoopfunctie voor hard- en software en outsourcing. De Directie 

PO&ICT heeft een coördinerende rol voor de centrale infrastructuur en applicaties: 

 WAN, email, internet. 
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 Website Land: www.gov.an. 
 Personeelsinformatiesysteem (nog niet operationeel, bezig met pakketselectie). 

 

De huidige ICT-infrastructuur voor het Eilandgebied Curaçao ziet er als volgt uit: 

• Binnen het Eilandgebied Curaçao zijn er in totaal 34 diensten op 56 verschillende locaties. 

Deze diensten zijn aangesloten op een frame-relay WAN. 

• “Core” is het centrale knooppunt van alle WAN verbindingen van de Eiland overheid. Alle 

diensten hebben op locatie een eigen LAN en server(s) staan met aangewezen IT beheerders.  

• Voor de 9 kleinere diensten die geen beheerder op locatie hebben, is een aparte SLA 

afgesloten met “Core” voor de support van deze kleinere diensten/lokaties.  

• “Core” koopt alle verbindingen in bij UTS, en is verantwoordelijk voor het beheer, zowel 

technisch als functioneel, van het Frame-Relay netwerk. Core moet, volgens SLA, een 

netwerk beschikbaarheid van tenminste 99.9% garanderen.  

• “Core” is ook het centrale punt in het netwerk van waaruit alle diensten van Internet 

toegang worden voorzien (via het WAN). De beveiliging wordt ook centraal beheerd door  

DMZ. 

• “Core” “host” ook de centrale Eiland applicaties. Dit zijn met name: 

 FSC: Financial Systems Curaçao. 
 PIMS: Human Resource Management. 
 POVO: Postregistratie en stukken tussen de diensten worden ook met POVO 

geregistreerd, en vormen ook het grootse deel (90%) van de geregistreerde stukken. 
 Website - www.curacao-gov.an. 

• Elke Eilanddienst heeft op locatie een eigen Notes/Domino server. Elke dienst beschikt over 

een Notes/Domino server die op locatie staan. Zoals eerder aangeven betreft het in totaal 34 

diensten op 56 verschillende locaties. 

• De eilandoverheid telt 142 servers, en 1380 werkstations. Deze zijn allemaal volgens 

standaarden geïnstalleerd. Voor de uitgerolde software bestaan ook standaarden en 

richtlijnen. Elk werkstation is dan voorzien met dezelfde versie van het besturingssysteem en 

software pakketen.  

• De aanschaf van dienst specifieke software/maatwerk wordt kritisch beoordeeld. 

• Bij het Eilandgebied is er een centrale inkoopfunctie voor hard- en software (volgens 

standaarden) en outsourcing bij Stafbureau. Stafbureau heeft tevens een coördinerende rol 

voor de centrale infrastructuur en applicaties. 

• Momenteel wordt er gewerkt aan een centraal (digitaal) archief. Het uitrollen van dit 

programma is in uitvoering.  

• Bij het Eilandgebied is er een project gaande voor het inventariseren van de verschillende 

informatiebehoeften van de verschillende diensten betreffende de koppeling van bestaande 

informatie met geografische data. De bedoeling is dat het DROV en de Kadaster de 

voornaamste voorzieners worden van de basis data/kaarten, en per dienst een thematische 

meta-data laag in de GIS data-warehouse wordt gecreëerd. 

 

3.6.3  Aanbevelingen ICT-infrastructuur 
Op basis van de inventarisatie zien wij dat er al veel is gebeurd en veel initiatieven zijn ingezet. 

Als aanbevelingen zien wij voor de gewenste situatie van de ICT-infrastructuur voor de 

ministeries: 

• De ministeries zijn aangesloten op een enkele infrastructuur voor e-mail en internet 

toegang. 

• De ambtenaren hebben een werkend email adres op de e-mail server van het Land Curaçao. 
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• De ministeries zijn aangesloten op een enkele netwerk infrastructuur (WAN) van het Land 

Curaçao, waarvan onder andere de e-mail omgeving deel van uitmaakt. 

• De ministeries hebben tevens (een) eigen server(s) en intern netwerk. 

• Versie / Licentiebeheer wordt centraal beheerd. Hiermee wordt bedoeld dat de ministeries 

en ambtenaren beschikken over dezelfde versie van MS Office, Windows en andere 

kantoorautomatisering (bijvoorbeeld Adobe Acrobat). 

• De ministeries maken gebruik van POVO op netwerk voor stukken(post)-registratie. 

• De ministeries maken gebruik van hetzelfde financiële systeem voor de budgetteringscyclus. 

• De ministeries richten op gelijke wijze en met dezelfde software hun actieve archief in. 

• Het centrale archief bij het ministerie van BPD is een state-of-the-art digitaal archief. 

• De ministeries waarvoor de aanvulling van bestaande informatie met geografische gegevens 

van belang zijn, zijn aangesloten op een centraal GIS-systeem (Geographis Information 

System). 

• Voor beleidsdomein Gezondheid met name jeugdgezondheidszorg; het implementeren van 

een elektronische dossier systeem dat de (kleine) access databases moet vervangen. Dit plan 

is al goedgekeurd door USONA maar de pakketselectie of leverancier selectie voor het 

ontwikkelen van een maatwerk systeem moet nog plaatsvinden. 

• Voor beleidsdomein Inspectie moet een systeem voor het registeren van beroepsbeoefenaren 

worden ontwikkeld. 

• De biodiversiteitsdatabase moet worden bijgehouden: ook voor het mariene gebied moet een 

GIS systeem worden opgebouwd en onderhouden. Milieuverontreinigingen en hun effecten 

moeten ook in het GIS systeem worden verwerkt.  

 

Een ideaalbeeld voor de toekomstige ICT zal verder worden benaderd door het samen huisvesten 

van de verschillende diensten, en/of  verschillende ministeries om zo doende het aantal netwerk 

locaties zo ver mogelijk terug te brengen in aantal. Dit biedt de mogelijkheid om de ICT dienst 

verlening verder te verbeteren en te optimaliseren.  

 

Gevolgen hiervan zullen ondermeer zijn: 

1. Behalve dat de Lotus Notes (E-Mail) infrastructuur (Lands- en Eilandsdiensten) te 

consolideren naar een enkele Notes omgeving, zullen de Notes servers ook in aantal terug 

gebracht kunnen worden omdat het aantal netwerk locaties afneemt. 

2. De verschillende (file/database) servers die op de verschillende locaties zullen 

geconsolideerd kunnen worden. Dit zal voor een verdere afname van het totaal aantal 

servers in het netwerk zorgen. 

3. Lokaal ICT/LAN beheer en support zal direct toegankelijk zijn voor alle 

afdelingen/gebruikers. (Zelfs voor de kleinere diensten). 

4. Het aantal WAN verbindingen naar het centrale netwerk knooppunt zal in aantal afnemen. 

5. In de nieuwe situatie, zullen de twee huidige centrale netwerk knoppunten samen gevoegd 

worden naar een enkele. Samen met het voorgaande punt, is hier potentieel voor een 

drastische afname van aantal netwerk componenten (routers/switches), welke het totaal 

beheer van het WAN zal versimpelen.  

6. Hetzelfde geldt dan ook voor alle centraal geleverde (netwerk)services, servers en 

applicaties. Door de servers te consolideren (zie ook punt 2), kan er bespaard worden op de 

licenties van de besturingssystemen. 

7. De gebruikte licenties voor applicaties en database servers (zie o.a. ook punt 1) kunnen als 

gevolg van een consolidatie actie in aantal ook ingekrompen worden.  
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gewenste verbeteringen/applicaties ten behoeve 

van de informatiebehoefte binnen het ministerie van GMN en de daarbij behorende gewenste 

ICT-middelen: 

 

 
 Gewenste verbetering / applicaties 
 t.b.v. Informatie behoefte 

 
 ICT middelen 

1. Standaard Office tools  t.b.v. probleemloos 

uitwisselen van informatie/documenten met 

interne en externe stakeholders. 

 

2. Elektronisch bibliotheek; streven naar het 

digitaliseren van alle documentatie naar een 

format waarop makkelijk zoek functies op 

losgelaten kan worden en die direct te 

verwerken is. 

 

 

3. Procesmanagement; introduceren van proces 

beheer t.b.v. efficiënt procesverloop. 

 
 

 

4. Dynamisch archiveringssysteem invoeren met 

mogelijkheid en toegang tot een actief/semi-

statisch/statisch archief. 

 

 

 

5. Vervangen/updaten van verouderde 

applicaties. 

 

 

 

6. G&Gz: Implementeren van een elektronisch 

dossiersysteem dat de (kleine) access 

databases moet vervangen. Dit is al 

goedgekeurd door USONA maar de 

pakketselectie of leverancier selectie voor 

het ontwikkelen van een maatwerk systeem 

moet nog plaatsvinden. 

 

7. Inspectie: Systeem voor het registeren van 

beroepsbeoefenaren ontwikkelen. 

1. Standaardisatie/Beperking aantal 

verschillende 

serverbesturingsystemen. (Win2003). 

 

2. Opmaken van een standaard 

installatie image voor PC’s. De image 

zal behalve het besturingsysteem 

(Win XP) o.a ook de office applicaties 

hebben, PDF, Antivirus, e-mail cliënt, 

terminal emulatie. 

 

3. Bij consolidatie en de opzet van de 

nieuwe (lockale)systemen, gebruik 

maken van (small-footprint) servers 

(blade infrastructure). 

 

4. Indien niet aanwezig, zal de locale 

(LAN) infrastructuur aangevuld 

moeten worden met de benodigde 

servers en rand apparatuur t.b.v. .de 

nieuwe systemen/ applicaties. 

 

5. Indien mogelijk, server en/of 

applicaties verhuizen naar het 

centrale knooppunt en onderbrengen 

onder het centrale beheer. 
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3.7  Huisvesting 
Zoals eerder vermeld wordt de huisvesting in een apart traject opgepakt. Hieronder wordt een 

aantal suggesties gedaan voor de toekomstige huisvesting van het ministerie van GMN: 

• De huidige uitvoeringsdiensten zijn veelal plaatsgebonden (Veterinaire Dienst, LVV). 

Handhaving van de huidige locaties heeft op dit moment de voorkeur, maar dit heeft als 

risico dat de bestaande cultuur blijft gehandhaafd wat integraal beleid en uitvoering kan 

tegenwerken. Na inlassing van een evaluatie moment dient te worden besloten of herlocatie 

naar een centrale locatie en clustering niet de voorkeur heeft.  

• Op de locatie LVV worden gehuisvest: de gehele AVB sector, beheer van natuur, landschap, 

kust en rif (strand).  

• De milieudienst zou in de startfase op de huidige locatie kunnen blijven. Bij de overgang van 

taken naar de inspectie moet de huisvesting van de milieudienst opnieuw tegen het licht 

worden gehouden.  

• De uitvoeringstaken Gezondheid blijven op de huidige locaties, met de kanttekening dat de 

huidige locatie van de GGD (Zaquito) moet worden verlaten (andere bestemming). Daar 

dient binnen de grote huisvestingsoperatie van het NBO aandacht voor zijn.  

• De beleidsorganisatie van GMN zou mogelijk bij het APNA gebouw kunnen worden gehuisvest 

(sterk punt: is centraal ten opzichte van de uitvoerende organisaties). Daartoe zou wel de 

huidige Directie Sociale Ontwikkeling op een andere locatie moeten worden gehuisvest. De 

indeling van (een deel van) de derde, vierde en vijfde verdieping van het huidige ministerie 

VSO zou wellicht opnieuw moeten worden uitgevoerd.  

• De Inspectie beschikt op dit moment over net genoeg ruimte om haar medewerkers te 

herbergen. De uitbreiding van haar formatie met 3 medewerkers op grond van de 

Landsverordening BIG betekent dat nu al gezocht moet worden naar meer ruimte. Als wordt 

uitgegaan van de gewenste formatie in hoofdstuk 4, zal naar nog meer ruimte binnen de 

huidige huisvesting moeten worden uitgekeken om alle medewerkers van de Inspectie te 

kunnen herbergen. Na een nadere analyse van de inspectie taken die nu nog door de 

Veterinaire Dienst, Milieudienst en Hygiënische Dienst worden uitgevoerd, maar die in de 

toekomst wellicht door de Inspectie moeten worden uitgevoerd, moet een hernieuwde 

huisvestingsbehoefte onderzoek worden uitgevoerd.  
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4  Personeelsplan 

Dit hoofdstuk maakt de vertaling van de uitkomsten van hoofdstuk 1, 2 en 3 naar een 

personeelsplan. Het hoofdstuk is uit vier elementen opgebouwd.  

• Toedeling van de benodigde formatie aan de nieuwe organisatie van GMN (paragraaf 4.1). In 

bijlage 8 zijn de organogrammen opgenomen. 

• Om naar de nieuwe organisatie te komen, is een matching gemaakt van de gewenste situatie 

met de huidige situatie. Hierin zijn discrepanties (paragraaf 4.2). 

• De inzet van taskforces (paragraaf 4.3). 

• In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de te verwachten organisatorische en 

personele ontwikkeling van het ministerie van GMN. In dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling 

verder uitgelegd(paragraaf 4.4). 

 

Het maken van de inventarisatie van de personele en financiële gegevens is een moeilijke 

exercitie. Het blijkt dat de benodigde basisinformatie over de huidige formatie niet eenduidig en 

uniform aanwezig is. Het verdient aanbeveling om dit bij de start van de ministeries als cruciaal 

punt op te pakken. De consequentie hiervan is dat er zo nauwkeurig mogelijk is gewerkt, maar 

dat het noodzakelijk was om met aannames te werken. Waar dit is gebeurd, is dit aangegeven. 

Voor de inventarisatie is in ieder geval gekozen om voor alle ministeries op gelijke wijze en met 

een gelijk format te werken zodat er sprake is van consistentie. 

 

 

4.1  Overzichttabel voor functies 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de strategische doelen, de vertaling naar de taken en 

producten, de tijdslijn, de prioritering en de randvoorwaarden die nodig zijn om de taken 

succesvol uit te voeren beschreven. Op basis hiervan is een vertaling gemaakt naar de gewenste 

formatie voor de toekomst. Tevens is hierbij een advies gegeven met welke formatie gestart 

dient te worden en welke stappen ondernomen dienen te worden ter evaluatie van deze 

gewenste formatie voor de toekomst. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gewenste 

formatie in de toekomst, de startformatie en het verschil hiertussen: 

 

 
 Organisatie- 
 onderdeel 

  
 Afdeling 

 
 Gewenste 
 formatie 

 
 Start 
 formatie 

 
 Verschil 

Staf Kabinet van de Minister 3  3 0 

Staf Secretaris Generaal 1 1 0 

Staf Sector Directeur 2 2 0 

Staf Beleidsdirecteur 1 1 0 

Staf Ministeriële Staf 9.5  9.5 0 

Staf 
Beleidsorganisatie 

IHR/Epidemiologie en Onderzoek 

44 

9 

22 

9 

22 

0 

Staf 
Secretariaat van de Raad voor de 

Volksgezondheid 
4  4 0 
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 Organisatie- 
 onderdeel 

  
 Afdeling 

 
 Gewenste 
 formatie 

 
 Start 
 formatie 

 
 Verschil 

Staf Inspectie 36  21 12 

Sector 

Gezondheid 

Geneeskundige en 

Gezondheidszaken 
126 69 41 

Sector 

Gezondheid 
Veterinaire Zaken 23 23 0 

Sector 

Landbouw, 

Milieu en 

Natuur 

Agrarisch en Visserij Beheer 25  14 8 

Sector 

Landbouw, 

Milieu en 

Natuur 

Milieu en Natuur Beheer 42 32 10 

Totaal  325.5 209.5 116 

 

 

In totaal bestaat de in de toekomst gewenste formatie uit 325.5 FTE, de geadviseerde 

startformatie uit 232.5 FTE en het verschil hiertussen is 93 FTE. In bijlage 9 is een gedetailleerd 

overzicht opgenomen van de geadviseerde startformatie per organisatieonderdeel, per functie en 

met de bijbehorende schalen. Hieronder volgt, per organisatieonderdeel, een onderbouwing van 

de in de toekomst gewenste bezetting en de aanbevelingen voor de startformatie. Elke 

subparagraaf start met een lijst van alle functies binnen het betreffende organisatieonderdeel. 

Daarna volgt de toelichting. 

 

4.1.1  Kabinet van de Minister 
Gewenste en startformatie 3 FTE 
De gewenste formatie en tevens startformatie voor het Kabinet van de Minister bestaat bij alle 

ministeries uit 3 FTE namelijk: 

• 1 Vakinhoudelijke ondersteuner (Beleidsmedewerker C). 

• 1 PR persoon voor de persoonlijke woordvoering van de Minister (Medewerker 

Communicatie). 

• 1 Administratieve ondersteuner (Medewerker Management Ondersteuning). 

 

4.1.2  Management Team 
Gewenste en startformatie 4 FTE 
Het ministerie van GMN kent een MT bestaande uit een gewenste en tevens startformatie van 4 

FTE: 

• 1 Secretaris Generaal. 

• 2 Sectordirecteuren: een Sectordirecteur Gezondheid en een Sectordirecteur Landbouw, 

Milieu en Natuur.  

• 1 Beleidsdirecteur. 
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De Sectordirecteur Gezondheid is verantwoordelijk voor de sub-beleidsdomeinen 

Gezondheidsbevordering, Publieke gezondheid, Veterinaire (volks)gezondheid, en 

Dierengezondheid en dierenwelzijn. De Sectordirecteur Landbouw, Milieu en Natuur is 

verantwoordelijk voor de sub-beleidsdomeinen Landbouw, Veeteelt en Visserij, Algemene 

preventieve & curatieve plantengezondheid, Invasieve dier- en plantensoorten, Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder kust- (publieke stranden) en rifbeheer, en Watermanagement. De 

Beleidsdirecteur is verantwoordelijk voor de beleidsorganisatie en vertegenwoordigt deze binnen 

het MT. De voorzitter en eindverantwoordelijke van het MT is de Secretaris Generaal.  

 

4.1.3  Ministeriële Staf 
Gewenste en startformatie 9.5 FTE 
Vanwege de grootte van het Ministerie van GMN bestaat de gewenste en tevens startformatie van 

de Ministeriële Staf van het Ministerie van GMN uit de maximale formatie van 9.5 FTE:  

• 4 Medewerkers Management Ondersteuning.  

• 1 HRM Medewerker (accountmanager).  

• 1 ICT Medewerker (accountmanager).  

• 1.5 Financieel Medewerker (1 accountmanager, 0.5 interne controle).  

• 1 Communicatie Medewerker (accountmanager).  

• 1 Behandelend Medewerker (Klachtenfunctionaris). 

 

De Secretaris Generaal, 2 Sector Directeuren en de Beleidsdirecteur krijgen, vanwege de grootte 

van het ministerie, elk de beschikking over een Medewerker Management Ondersteuning. 

 

De accountmanager HRM vormt de linking pin tussen het strategisch HR beleid welke ontwikkeld 

wordt binnen de staforganisatie HR Beleid & Advies van het ministerie van BPD en de uitvoerende 

HRM processen binnen het ministerie van GMN zelf. De ICT account manager vormt de link tussen 

het strategisch IT beleid welke gecentraliseerd wordt ontwikkeld binnen het ministerie van BPD 

en de uitvoerende IT processen binnen het ministerie van GMN zelf. De Financieel account 

manager ondersteunt het ministerie van GMN op financieel gebied. Hierbij wordt afgestemd met 

het ministerie van Financiën dat de financieel-technische en toezichthoudende rol heeft en met 

de financiële administratie die is gecentraliseerd bij het ministerie van BPD. De accountmanager 

Communicatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatieactiviteiten van het 

ministerie van GMN. Deze medewerker houdt nauw contact met het MT, de beleidsorganisatie en 

de uitvoerende diensten over de wijze waarop de producten van het ministerie GMN 

gecommuniceerd moeten worden en vertaalt dit in concrete communicatieactiviteiten. De 

accountmanager Communicatie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het portal van het 

ministerie van GMN op de website qua content en voor het beantwoorden van de vragen die 

binnen komen.  

 

Binnen het ministerie dient er een klachtenmeldpunt te zijn waar de klant (de burgers en alle 

andere externe stakeholders van het ministerie) terecht kan. De eerstelijns afhandeling van 

klachten wordt hier belegd. Mocht dit niet afdoende voor de klant zijn dan volgt de gang naar de 

Ombudsman/Bentana di Informashon etc. Binnen de Ministeriële Staf zal derhalve een 

Behandelend Medewerker (Klachtenfunctionaris) worden geplaatst. 

 

De verantwoordelijkheid voor de interne controle ligt bij de ministeries zelf. Deze 

verantwoordelijkheid wordt belegd bij de Ministeriële Staf. Hiertoe wordt een 0.5 FTE Financiële 

Medewerker ten behoeve van interne controle geplaatst bij de Ministeriële Staf. Deze levert de 

interne verantwoordingsrapportages op (achteraf) die weer ter toetsing worden voorgelegd aan 

het Ministerie van Financiën. 
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4.1.4  Beleidsorganisatie 
Gewenste formatie (44 + 9 FTE) 
De gewenste formatie van de Beleidsorganisatie, gebaseerd op de taken- en productenmatrix 

zoals opgesteld in hoofdstuk 3, is in totaal 44 FTE bestaande uit: 

• 37 Beleidsmedewerkers namelijk: 

 18 Beleidsmedewerkers beleidsveld Gezondheid. 
 19 Beleidsmedewerkers beleidsveld Landbouw, Milieu en Natuur. 

• 4 Wetenschappelijke medewerkers. 

• 3 Juristen. 

 

In de beleidsorganisatie werken beleidsmedewerkers in tijdelijke en permanente teams. De twee 

beleidsvelden vormen de basis voor de basisteams (permanente teams) in de organisatie. Voor 

lange termijn vraagstukken kunnen tijdelijke teams met medewerkers van beide beleidsvelden 

worden samengesteld.  

 

In bijlage 10 is in de taken- en productenmatrix aangegeven hoeveel functionarissen gewenst 

zijn per hoofdtaak. Onderstaande tabel geeft per sub-beleidsdomein het maximaal in de 

toekomst gewenste aantal FTE voor de beleidsorganisatie weer.  

 

 
 Sub-Beleidsdomein 

 
 Beleid 

 
 Functionarissen 

Integraal (publieke) 

gezondheidsbeleid 

Gezondheidsbevordering 

Integraal Preventiebeleid 

17 Beleidsmedewerkers 

4 Wetenschappelijk 

medewerkers 

2 Juristen 

Publieke Gezondheid Integraal Zorgbeleid Zie Gezondheidsbevordering 

Voedselveiligheidsbeleid Veterinaire (volks) 

gezondheid 
Beleidsplan Bestrijding 

zoönosen 

Beleidsplan 

diergezondheidszorg 

Dierengezondheid en 

dierenwelzijn 

Beleidsplan dierenwelzijn 

1 Beleidsmedewerker 

Aquacultuurstudie Landbouw Veeteelt en 

Visserij 
Agro- en visserijbeleid 

6 Beleidsmedewerkers 

Algemene preventieve & 

curatieve plantengezondheid 

Beleid Algemene preventieve 

& curatieve 

plantengezondheid 

2 Beleidsmedewerkers 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

Beleid Invasieve dier- en 

plantensoorten 

1 Beleidsmedewerker 
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Sub-Beleidsdomein Beleid Functionarissen 

Milieubeleid 

Beleid terugdringing 

verontreiniging 

Natuurbeleid 

Beheersplan kwetsbare 

gebieden 

Milieu, Natuur en Landschap 

waaronder kust (publieke 

stranden) en rifbeheer 

Beheersplan Publieke 

stranden 

8 Beleidsmedewerkers 

1 Jurist 

Watermanagement Waterplan 2 Beleidsmedewerkers 

 

Afdeling IHR / Epidemiologie & Onderzoek 
Binnen het Ministerie van GMN dient er naast de beleidsteams een team International Health 

Regulations (IHR) en Epidemiologie en Onderzoek (Epi&O) te worden geïnstalleerd. Volgens de 

International Health Regulations dient elk land een focal point (organisatie) aan te wijzen. Voor 

dit organisatieonderdeel geldt 24 uurs beschikbaarheid, de zorg voor surveillance, early warning 

systems, analyse, respons, terugkoppeling van gezondheidsbedreigingen. Er zijn voor deze unit 9 

FTE nodig namelijk:  

• 1 Epidemioloog (Hoofd IHR/Epi&O).  

• 2 Arts/epidemiologen (Beleidsmedewerkers).  

• 1 Sociaal wetenschapper (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Gezondheidseconoom (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Methodoloog/statisticus (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Medisch Milieudeskundige (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 2 Medewerkers Management Ondersteuning. 

 

Startformatie (22 + 9 FTE) 
Bij de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curacao is 

besloten in eerste instantie te starten met een formatie van 30 fte. Het is niet wenselijk om 

reeds bij de aanvang van het nieuwe Ministerie van GMN structureel een formatie van 44 FTE als 

beleidsorganisatie te installeren. Een deel van de beleidsmedewerkers is wellicht bij de start van 

het ministerie nodig ter actualisatie van beleid, inhaling van achterstallig beleid en de 

actualisatie van wet- en regelgeving. Voorstel is om te starten met een formatie van 22 FTE voor 

de Beleidsorganisatie. Hiernaast blijft de 9 FTE voor de unit IHR en Epi&O nodig.  

 

Eventueel kan bij behoefte aan tijdelijke ondersteuning van de beleidsorganisatie gedacht 

worden aan de instelling van een inhoudelijke taskforce met extern aangetrokken extra beleid- 

en wetenschappelijke medewerkers die voor de duur van een bepaalde tijd de beleidsorganisatie 

ondersteunen (zie paragraaf 3.4 en paragraaf 4.3). 

 



85 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

De voorgestelde startformatie van de beleidsorganisatie van het Ministerie van GMN is in totaal 

22 FTE en is als volgt opgebouwd: 

 

Beleidsdomein Gezondheidszorg (11 FTE): 

• 1 Jurist. 

• 8 Beleidsmedewerkers.  

 4 Gezondheidszorg.  
 3 Publieke Gezondheid.  
 1 Veterinaire Volksgezondheid.  

• 2 Wetenschappelijk medewerkers. 

 

Een van de medewerkers gezondheidszorg en een medewerker publieke gezondheid beschikkt 

over kennis en ervaring gericht op het opstellen van kaders voor gezondheidsvoorlichting aan 

inwoners van Curaçao. De uitvoering vindt plaats in de uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en 

Gezondheidszaken. 

 

Beleidsdomein Landbouw, Milieu en Natuur (11 FTE): 

• 1 Jurist.  

• 8 Beleidsmedewerkers:  

 2 Landbouw, Veeteelt en Visserij.  
 1 Algemene preventatieve/curatieve plantengezondheid. 
 1 Invasieve dier- en plantensoorten.  
 3 Milieu, Natuur en Landschap waaronder kust (publieke stranden) en rifbeheer.  
 1 Watermanagement.  

• 2 Wetenschappelijk medewerkers 

 

Daarnaast wordt aanbevolen een team International Health Regulations IHR en Epidemiologie en 

Onderzoek Epi&O te installeren, bestaande uit de benodigde 9 FTE, namelijk:  

• 1 Epidemioloog (Hoofd IHR/Epi&O).  

• 2 Arts/epidemiologen (Beleidsmedewerkers).  

• 1 Sociaal wetenschapper (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Gezondheidseconoom (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Methodoloog/statisticus (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 1 Medisch Milieudeskundige (Wetenschappelijk Medewerker).  

• 2 Medewerkers Management Ondersteuning. 

 

4.1.5  Secretariaat Raad voor de Volksgezondheid 
Gewenste en startformatie 4 FTE 
Er loopt een apart traject voor de verschillende raden en hun secretariaten waarbij de 

kwalitatieve en kwantitatieve formatie van deze secretariaten zal worden bepaald. Vooralsnog 

worden de 4 FTE van het Secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en de bijbehorende 

salariskosten opgenomen in het nieuwe ministerie van GMN. In de organisatiestructuur van het 

ministerie is het Secretariaat geplaatst als een stafafdeling rapporterend aan de Secretaris 

Generaal. Dit kan echter in de toekomst veranderen aan de hand van de uitkomsten van het 

traject voor de verschillende raden. 
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4.1.6  Inspectie GMN 
Gewenste formatie 36 FTE 
De in de toekomst gewenste formatie van de Inspectie GMN is 36 FTE bestaande uit: 

• 1 Inspecteur Generaal.  

• 1 Medewerker Management Ondersteuning.  

• 1 HRM Medewerker.  

• 1 Financieel Medewerker.  

• 1 Medewerker Algemene Ondersteuning.  

• 1 Inspecteur Jurist.  

• 1 Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaars (HBO).  

• 2 Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaars (MBO).  

 

Geneesmiddelen (10 FTE): 

• 1 Inspecteur Geneesmiddelen.  

• 1 Adjunct Inspecteur Geneesmiddelen.  

• 1 Inspectiemedewerker Geneesmiddelen.  

• 6 Technisch medewerker Geneesmiddelen.  

• 1 Secretaris Geneesmiddelenregistratiecommissie. 

 

Gezondheidszorg (7 FTE): 

• 1 Inspecteur Gezondheidszorg. 

• 1 Adjunct Inspecteur Gezondheidszorg.  

• 4 Inspectiemedewerkers Gezondheidszorg.  

• 1 Technisch medewerker Gezondheidszorg. 

 

Gezondheidsbescherming (4 FTE): 

• 1 Inspecteur Gezondheidsbescherming.  

• 1 Adjunct Inspecteur Gezondheidsbescherming.  

• 1 Inspectiemedewerker Gezondheidsbescherming.  

• 1 Technisch medemedewerker Gezondheidsbescherming. 

 

Milieu & Natuur (6 FTE): 

• 1 Inspecteur Milieu & Natuur.  

• 1 Adjunct Inspecteur Milieu & Natuur.  

• 2 Inspectiemedewerker Milieu en Natuur.  

• 2 Technisch medewerker Milieu en Natuur. 

 

Register Medische Beroepsbeoefenaars 
In het hierboven beschreven voorstel van het aantal gewenste functionarissen is de huidige 

formatie van de Inspectie aangehouden. Daarnaast is rekening gehouden met de uitbreiding zoals 

is voorzien in de Landsverordening Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). Deze uitbreiding 

betreft ondermeer 3 formatieplaatsen, waarvan 1 op HBO-niveau en 2 op MBO-niveau met het 

oog op de nieuwe Inspectietaak: het beheer van het register van medische beroepsbeoefenaren. 
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Inspectieonderdeel Geneesmiddelen 
Voor wat betreft het inspectieonderdeel Geneesmiddelen is een formatie voorgesteld van in 

totaal 10 FTE namelijk 1 Inspecteur, 1 Adjunct Inspecteur, 1 Inspectiemedewerker, 6 Technisch 

medewerkers en 1 Secretaris voor de geneesmiddelenregistratiecommissie (GRC). Dit komt 

overeen met de huidige formatie van het inspectieonderdeel Geneesmiddelen.  

 
 

Inspectieonderdeel Gezondheidszorg 
Voor wat betreft het inspectieonderdeel Gezondheidszorg is een formatie voorgesteld van in 

totaal 7. Dit wijkt af van de huidige formatie van 4 (1 inspecteur, 1 adjunct-inspecteur en 2 

inspectiemedewerkers). Voorgesteld wordt om de huidige formatie uit te breiden met 2 

inspectiemedewerkers en een technische medewerker. De reden van deze uitbreiding is dat de 

capaciteit van dit inspectieonderdeel nog onvoldoende wordt geacht om alle taken op het gebied 

van de handhaving uit te kunnen voeren. Het behandelen van klachten neemt veel tijd in beslag 

met als gevolg dat dit inspectieonderdeel bijna niet toekomt aan haar andere werkzaamheden.  

 

 

Inspectieonderdeel Gezondheidsbescherming 
Het inspectieonderdeel Gezondheidsbescherming heeft op dit moment een formatie van 4 FTE  

(1 inspecteur, 1 adjunct-inspecteur, 1 inspectiemedewerker en 1 technisch medewerker). Hierbij 

is echter nog geen rekening gehouden met het uitgangspunt, zoals opgenomen in het NBO, dat de 

handhavingstaken worden gescheiden van de uitvoering en onder de Inspectie komen te vallen. 

Momenteel worden er door de eilandsdiensten GGD (hygiënische dienst) en de Veterinaire Dienst 

handhavingstaken uitgeoefend, die op basis van wet- en regelgeving ook onder de 

verantwoordelijkheid van de Inspectie vallen. Mocht ondanks de scheiding van de 

handhavingstaken en de uitvoeringstaken geen doorschuiving van functionarissen van de GGD en 

Veterinaire Dienst naar de Inspectie plaatsvinden, dan dient ervan uit te worden gegaan dat voor 

het kunnen verrichten van deze handhavingstaken uit moet worden gegaan van een uitbreiding 

van de formatie met 3 inspectiemedewerkers (HBO niveau) en 11 technisch medewerkers (MBO-

niveau). Het betreft medewerkers die specifiek zullen worden belast met de handhaving van de 

warenlandsverordening en de slacht- en keuringsverordening. Aangezien deze discussie nog niet 

is afgerond wordt deze aanvulling in de gewenste formatie nog niet opgenomen.  

 

 

Inspectieonderdeel Milieu en Natuur 
Mede conform het uitgangspunt van het NBO, is het de bedoeling dat er binnen de Inspectie GMN 

een nieuw inspectieonderdeel Milieu en Natuur in het leven wordt geroepen. Vooralsnog is voor 

dit nieuwe inspectieonderdeel een formatie voorgesteld van 6 (1 inspecteur, 1 adjunct-

inspecteur, 2 inspectiemedewerkers (HBO) en 2 technisch medewerkers (MBO). Het is in dit 

stadium evenwel moeilijk in te schatten, wat de gewenste formatie zal moeten zijn. Er dient nog 

een inventarisatie plaats te vinden, teneinde te kunnen beoordelen wat de “workload” zal zijn 

van dit nieuw op te zetten inspectieonderdeel.  
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Administratieve Ondersteuning 
Door de onafhankelijke positie van de Inspectie bestaat de behoefte dat de Inspectie GMN 

beschikt over een medewerker belast met de financiële administratie binnen de ondersteunende 

staf van de Inspectie als deel van de eigen formatie in plaats van de SSO. Tevens bestaat er 

behoefte aan een administratieve, dienstspecifieke ondersteuning (bijv. de administratie rondom 

de geneesmiddelenregistratie, de registratie ten behoeve van medische beroepsbeoefenaren, de 

registratie ten aanzien van bestrijdingsmiddelen) benodigd voor het kunnen uitoefenen van 

inspectietaken. Tenslotte heeft de inspectie voor wat betreft een aantal taken, de beschikking 

over gevoelige gegevens. Het betreft hier onder andere de medische dossiers die in het kader van 

de klachtenbehandeling aan de Inspectie worden verstrekt, maar bijvoorbeeld ook de 

registratiegegevens van geneesmiddelen die niet zonder meer voor ieders ogen zijn bestemd. In 

totaal heeft de inspectie behoefte aan 1 Medewerker Management Ondersteuning, 1 HRM 

Medewerker, 1 Financieel Medewerker en 1 Medewerker Algemene Ondersteuning binnen het 

eigen organisatieonderdeel. 

 

 
Startformatie 24 FTE 
Bij de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao is 

besloten in eerste instantie te starten met de huidige formatie van 21 fte. Voorstel is om, 

alvorens over te gaan tot een groei van dit organisatieonderdeel, te starten met een formatie van 

24 FTE. Onderstaande stappen dienen te worden ondernomen waarbij geadviseerd wordt om:  

• De 4 medewerkers van de ondersteunende staf (1 Medewerker Management Ondersteuning, 1 

HRM Medewerker, 1 Financieel Medewerker en 1 Medewerker Algemene Ondersteuning) 

volgens het NBO concept te plaatsen in de Shared Service Organisatie van het Ministerie van 

BPD. Deze medewerkers kunnen worden ingehuurd en permanent geplaatst worden bij de 

inspectie GMN. Door middel van het sluiten van een Service Level Agreement kunnen 

concrete afspraken worden gemaakt ten behoeve van de voorwaarden bij de invulling van de 

taken en verantwoordelijkheden van deze ondersteunende medewerkers. 

• Te beoordelen of bij het Inspectieonderdeel Geneesmiddelen nog steeds 10 FTE nodig zijn 

conform de huidige formatie. De oorspronkelijke Inspectie was verantwoordelijk voor het 

land Nederlandse Antillen. Het verdient aanbeveling om bij nadere invulling van de taken te 

evalueren of er een vermindering in belasting bij de taakinvulling heeft plaatsgevonden door 

het kleiner worden van het inspectieterrein tot alleen het land Curacao als aandachtsgebied. 

Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal formatieplaatsen van dit 

Inspectieonderdeel. Derhalve wordt geadviseerd om in eerste instantie te starten met een 

formatie van 7 FTE voor het Inspectieonderdeel Geneesmiddelen, bestaande uit: 

 1 Inspecteur Geneesmiddelen. 
 1 Adjunct Inspecteur Geneesmiddelen. 
 1 Inspectiemedewerker Geneesmiddelen. 
 3 Technisch medewerker Geneesmiddelen. 
 1 Secretaris Geneesmiddelenregistratiecommissie (GRC). 

• Bij het Inspectieonderdeel Gezondheidszorg in eerste instantie te starten met de huidige 

formatie van 4 FTE. Eerst dienteen beslissing te worden genomen over de overheveling van 

handhavingstaken van eilandgebied (GGD en VD) naar de Inspectie, waarna deze beslissing 

kan worden vertaald naar de benodigde formatie. 

• Bij het Inspectieonderdeel Gezondheidsbescherming in eerste instantie te starten met de 

huidige formatie van 4 FTE en net zoals bij het Inspectieonderdeel Geneesmiddelen pas na 

evaluatie van de concrete invulling van de taken te besluiten of er inderdaad meer FTE nodig 

zijn. 
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• Bij het Inspectieonderdeel Milieu en Natuur in eerste instantie te starten met 4 FTE. De 

invulling van de taken en daarmee formatie van het inspectieonderdeel Milieu en Natuur 

moet nog verder worden uitgewerkt. Het is in dit stadium moeilijk in te schatten, wat 

gewenste formatie zal moeten zijn. Er dient nog een inventarisatie plaats te vinden, 

teneinde te kunnen beoordelen wat de “workload” zal zijn van dit nieuw op te zetten 

inspectieonderdeel. Het definitieve aantal formatieplaatsen moet uit deze inventarisatie 

blijken. 

 

4.1.7  Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken (sector  
           gezondheid) 
Gewenste formatie 126 FTE 
De voor de toekomst gewenste formatie van uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en 

Gezondheidszaken is 126 FTE. Deze FTE zijn als volgt onderverdeeld:  

Staf (2 FTE) 

• 1 Teamleider Geneeskundige en Gezondheidszaken.  

• 1 Medewerker Management Ondersteuning. 

 
Team  Gezondheidsvoorlichting (4 FTE) 

• 4 Medewerkers Communicatie. 

 

Om aan de taakstelling van gezondheidsbevordering te kunnen voldoen wordt een team 

Gezondheidsvoorlichting opgezet. Dit team is verantwoordelijk voor gezondheidsvoorlichting aan 

de populatie van 24 jaar en ouder. De uitvoering van de gezondheidsvoorlichting aan de 

bevolking van 9 maanden-24 jaar wordt gedaan door de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Bij de 

afdeling gezondheidsvoorlichting zijn in de toekomst gewenst: 4 FTE Medewerkers Communicatie. 

 

Met betrekking tot de taakstelling van de publieke gezondheid zijn er vier onderdelen te 

identificeren namelijk:  

• Infectieziektenbestrijding.  

• Jeugdgezondheidszorg (9 maanden – 24 jaar).  

• Technisch hygiënisch onderzoek.  

• Zorginkoop. 

 

Team Infectieziekten bestrijding (5 FTE) 

• 4 SOA-verpleegkundigen (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 1 Arts (Arts tevens Teamleider Infectieziekten bestrijding). 

 

Ten aanzien van de infectieziekten bestrijding gaat het in hoofdzaak om infectieziekten in het 

algemeen, SOA, reizigersvaccinatie, TBC e.d., waarvoor in totaal 5 FTE gewenst zijn, te weten 4 

SOA-verpleegkundigen en 1 arts.  

 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (78 FTE)  
De in de toekomst gewenste formatie van de afdeling Jeugdgezondheidszorg is 78 FTE bestaande 

uit: 

• 1 Hoofd Jeugdgezondheidszorg.  

• 1 Medewerker Management Ondersteuning.  

• 4 Medische specialisten (Arts).  

• 14.6 Artsen JGZ (Arts).  
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• 2 Verpleegkundigen WO (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 14.9 Verpleegkundigen HBO (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 7 Verpleegkundigen MBO (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 7 Pedagogen HBO (Arts).  

• 6.8 Pedagogen WO (Arts).  

• 0.75 ICT Medewerker.  

• 2 Logopedist (geen generieke functie). 

• 2 Voedingsdeskundige (Diëtiste). 

• 2 Mondhygiënistes (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 3 Gezondheid adm. manager zorgcluster (HBO/WO) (Afdelingshoofd).  

• 2 Case manager (HBO) zorg op maat (Behandelend Medewerker).  

• 1 Hoofd bedrijfsbureau (Afdelingshoofd).  

• 4 Administratieve medewerkers zorg (Medewerker Administratieve Ondersteuning). 

• 1 Coördinator medisch administratie (Afdelingshoofd).  

• 1 Arts verloskundige en perinatale zorg (Arts).  

• 1 Adm. Medewerker verloskundige en perinatale zorg (Medewerker Administratieve 

Ondersteuning). 

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg heeft tot taakstelling het bevorderen, beschermen en 

beveiligen van gezondheid, groei en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen en 

jeugdigen. Deze taakstelling ligt verankerd in het Verdrag Rechten van het Kind (art 8 lid 2 en 

art. 24). De doelgroep is vanaf de prenatale zorg tot en met jeugdigen van 24 jaar. Het 

zorgpakket Jeugdgezondheidszorg Curaçao heeft 13 zorgcomponenten voor individuele en 

collectieve zorg. Er wordt individuele zorg aangeboden, bestaande onder meer uit screening, 

begeleiding en advisering, vaccinatie, opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering en 

gezondheidseducatie. De collectieve zorg is onder meer gericht op collectieve 

gezondheidseducatie en medisch-hygiënische begeleiding instellingen. De zorgpopulatie van de 

Jeugdgezondheidszorg is 53.465 kinderen en jeugdigen. Om een adequate dekkingsgraad van 75% 

to 95% van de zorgpopulatie te behalen, afhankelijk van de doelgroep, zijn in de toekomst 78 FTE 

gewenst. De gewenste verdeling is hierboven aangegeven. Daarnaast is de behoefte aangegeven 

om de administratieve medewerkers niet bij het SSO van het Ministerie van BPD onder te 

brengen, maar binnen de uitvoerende organisatie te houden op grond van dienstspecifieke 

factoren zoals het waarborgen van medische geheimhoudingsplicht, en de bestelling van 

geneesmiddelen(vaccins), medisch hulpmiddelen en instrumentaria. De verloskundige en 

perinatale zorg is erop gericht zorgverbetering en optimaliseren van de verloskundige - en 

perinatale zorg op Curacao te bewerkstelligen. Het doel voor de komende jaren is de maternale 

en perinatale sterfte te verlagen door o.a. introductie van het uniforme SIP registratie als 

kwaliteitsbewakingsinstrument. De gewenste formatie bestaat uit 1 Arts en 1 Administratief 
Medewerker (en een beleidsmedewerker binnen de beleidsorganisatie). 

 

Team Zorginkoop (6 FTE) 

• 6 Contactambtenaren (Contactambtenaar¹ waarvan 1 tevens Teamleider Zorginkoop). 

 

Het team zorginkoop heeft diverse zorgproducten zoals ambulancevervoer, ambulante 

geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, ouderenzorg etc. die worden ingekocht bij 

particuliere stichtingen. De inkoop van gezondheidszorg bestrijkt zowel de vraag- als de 

aanbodzijde, maar zal in de toekomst zoveel mogelijk vraag- c.q. behoeftegericht dienen te zijn. 

                                                 
¹ Volgens de GGD is dit een reeds vastgestelde generieke functie met schaal 12. 
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De inkoop van de benodigde gezondheidszorg producten van de zorgaanbieders geschiedt op basis 

van het geformuleerde zorgbeleid. Het aantal voor de toekomst gewenste FTE is 6 

contactambtenaren. 

 

Team Technisch Hygiënische Zorg (31 FTE) 
De gewenste formatie van het teamTechnisch Hygiënische Zorg is 31 FTE, bestaande uit: 

• 1 Teamleider Technisch Hygiënische Zorg.  

• 13 Controleurs (Medewerker ITH&C).  

• 2 Verpleegkundigen (Verpleegkundige/Verzorgende).  

• 15 Vector controleurs (Vectorcontroleur). 

 

 

De afdeling Technisch Hygiënische Zorg heeft als doel ziektepreventie en reductie van 

gezondheidsbedreigende situaties die middels eet- en drinkwaren en (drink)water, insecten en 

overige potentiële risicowaren (non-food) kunnen leiden tot ongewenste (hygiëne) toestanden bij 

de mens. Dit doel wordt gerealiseerd middels voorlichting, informatievoorziening, opleiding en 

certificering op het gebied van hygiëne, controle op de hygiënische zorg, keuringen en 

verzamelen van (statistische) gegevens over hygiënische toestanden.  

Ter realisering van het bovengenoemde zijn gewenst: 1 Afdelingshoofd, 13 Controleurs, 2 

Verpleegkundigen (ten behoeve van opleiding en voorlichting, keuring foodhandlers en 

voedselbereidingsplaatsen) en 15 Vector controleurs (ten behoeve van controle op ongedierte, 

dengue, westnile virus enz.) 

 

 
SEI projecten 
Op dit moment is een aantal gezondheidsprojecten in uitvoering (SEI-projecten), waarbij het 

Bestuurscollege zich heeft gecommitteerd om bij de beëindiging van deze projecten de 

werkzaamheden en de medewerkers als regulier onderdeel van de organisatie op te nemen. Het 

betreft hierbij de projecten:  

1. “Mayor ku konfiansa” Jeugdgezondheidszorg project (2 junior HBO opvoedingsondersteuner 

schaal 8, 1 senior HBO opvoedingsondersteuner  schaal 9, 2 WO 

orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog schaal 11 en 1 adm. programma manager HBO 

schaal 8).  

2. Elektronisch cliëntendossier: 0.75 FTE systeembeheer en 0.50 FTE applicatiebeheerder.  

3. Integraal preventiebeleidsplan (1 coördinator gezonde leefstijl schaal 11).  

4. Ouderen (1 programma specialist schaal 10). 

 

Bovenstaande 9.25 FTE zijn niet meegenomen in de toekomstige gewenste formatie. 

 

 

Ambulancedienst 
Het huidige Eilandgebied Curaçao heeft aangegeven in overweging te nemen om de 

ambulancezorg terug te plaatsen bij de GGD. Het gaat hier om circa 40 personeelsleden 

bestaande uit de volgende functies: Assistent ambulance chauffeur, ambulance chauffeur, 

ambulance verpleegkundige, assistent ambulance verpleegkundige, centralist. Deze 40 FTE zijn 

vooralsnog niet meegenomen in de toekomstige gewenste formatie. 
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Startformatie 85 FTE 
Bij de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curacao is 

besloten in eerste instantie te starten met de huidige formatie van 69 fte. Geadviseerd wordt om 

te starten met de formatie en functies conform de huidige formatie van 69 plus 16 

vacatures/functies binnen SEI  projecten die reeds zijn ingevuld of goedgekeurd, met een totaal 

van 85 FTE. Dit aangezien er nog veel onduidelijkheden en vraagtekens zijn met betrekking tot 

de invulling van G&Gz die moeten worden opgehelderd alvorens kan worden overgegaan tot 

uitbreiding van de huidige formatie, namelijk:  

• Het organiek traject ten behoeve van de invulling van de oorspronkelijke eilandsdienst GGD 

is nog niet afgerond en dient te worden afgestemd met de samenstelling van het Ministerie 

van GMN en daarmee de toekomstige afdeling G&Gz. Hierbij wordt geadviseerd om rekening 

te houden met de fundamenten van de NBO waarbij eenduidigheid in de organisatiestructuur 

om efficiency, slagvaardigheid en resultaatgerichtheid na te streven dient te worden 

gewaarborgd. 

 

• De huidige formatie van de GGD bestaat uit 69 formatieplaatsen (exclusief de 

administratieve en beleidsfuncties die verplaatst worden naar respectievelijk de Shared 

Service organisatie en de Beleidsorganisatie GMN, exclusief de 4 FTE van het Secretariaat 

van de Raad voor de Volksgezondheid en exclusief de transfers naar andere Ministeries). De 

ondersteuners stellen nu een nieuwe formatie voor van 126 FTE. Dit betekent een 

voorgestelde groei van 57 FTE. Deze 57 FTE worden ondermeer verklaard door:  

 De behoefte van de G&Gz (huidige GGD) om de administratief ondersteunende functies 
binnen de organisatie zelf te plaatsen. Echter deze behoren volgens het NBO concept 

in de Shared Service Organisatie van het Ministerie van BPD.  

Deze medewerkers kunnen worden ingehuurd en permanent geplaatst worden bij de 

G&Gz. Door middel van het sluiten van Service Level Agreements kunnen concrete 

afspraken worden gemaakt ten behoeve van de voorwaarden bij de invullen van de 

taken en verantwoordelijkheden van deze ondersteunende medewerkers. 
 Daarnaast bestaan er volgens de huidige GGD goedgekeurde openstaande en reeds 

ingevulde vacatures die niet zijn opgenomen in de schaduwbegroting 2010 en zijn er 

formatieplaatsen gekoppeld aan de SEI projecten die niet zijn opgenomen in de 

schaduwbegroting 2010. 
 Er wordt een groot aantal nieuwe functies voorgesteld zoals ondermeer binnen de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg (van 29 FTE naar 78 FTE) en een nieuwe afdeling 

Gezondheidsvoorlichting met 4 FTE. Deze functies en afdeling dienen verder te worden 

uitgewerkt en beschreven alvorens hier een besluit over kan worden genomen. 

Vooralsnog wordt voor de startformatie uitgegaan van 1 Communicatie medewerker 

voor de gezondheidsvoorlichting als staffunctionaris onder de teamleider G&Gz.  
 

• Een onderzoek of sommige taken wellicht uitbesteed kunnen worden aan NGO’s of 

particuliere instellingen (zoals bijvoorbeeld het Wit-Gele Kruis) is nodig. Het verdient 

aanbeveling dit onderzoek te doen alvorens over te gaan tot vaststelling van de definitieve 

formatie van G&Gz.  

 

• De invulling van G&Gz kan beïnvloed worden door een fusie tussen de zorgverzekeraars BZV 
en SVB. De afdeling Zorginkoop is hier een voorbeeld van. Het verdient aanbeveling rekening 

te houden met een mogelijke wijziging in de benodigde formatie. 
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• Zoals eerder bij de Inspectie aangegeven, worden momenteel door de eilandsdienst GGD 

(hygiënische dienst) handhavingstaken uitgeoefend, die op basis van wet- en regelgeving 

onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie vallen. Er dient vastgesteld te worden welke 

inspectietaken door de Inspectie uitgevoerd dienen te worden en welke in de 

uitvoeringsorganisatie. Op basis hiervan kunnen criteria worden geformuleerd aan de hand 

waarvan medewerkers naar de Inspectie kunnen worden overgeheveld. Op dit moment 

bestaat bijvoorbeeld de hygiënische dienst binnen de GGD uit 34 FTE. 

 

4.1.8  Uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken (sector Gezondheid) 
 

Gewenste formatie 23 FTE 
De gewenste formatie van de uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken is 23 FTE bestaande uit: 

• 1 directeur uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken (tevens dierenarts).  

• 1 Medewerker Management Ondersteuning.  

• 1 Analist VET. 

• 1 teamleider Voedselveiligheid (tevens dierenarts).  

• 1 teamleider Keuring & Inspectie.  

• 3 Medewerkers ITH&C.  

• 3 Medewerkers abattoir.  

• 10 Medewerkers algemene ondersteuning (9 slachters, 1 medewerker onderhoud).  

• 1 teamleider Dierengezondheid en Dierenwelzijn (tevens dierenarts).  

• 1 Medewerker Veterinaire Zaken. 

 

De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door het Hoofd Veterinaire Zaken (tevens 

dierenarts), ondersteund door een medewerker Management Ondersteuning. Het laboratorium 

van Veterinaire Zaken verricht werkzaamheden ter ondersteuning van beide sub-

beleidsdomeinen, vandaar dat de analist VET voor de helft wordt toegewezen aan van de 2 

afdelingen van Veterinaire Zaken (1/2 FTE). 

 

Het sub-beleidsdomein Veterinaire Volksgezondheid verricht werkzaamheden op het gebied van 

de voedselveiligheid van producten van dierlijke oorsprong en de preventie en bestrijden van 

zoönosen. Hieronder valt het beheer en onderhoud van de beide slachthuizen. Voor het uitvoeren 

van deze taken zijn er 18 FTE nodig, te weten: 1 teamleider Voedselveiligheid (tevens 

dierenarts), 1 teamleider Keuring & Inspectie, 3 Medewerkers ITH&C, 3 Medewerkers abattoir, 

9,5 Medewerkers Algemene Ondersteuning (9 slachters en 0,5 medewerker onderhoud) en 0,5 

analist VET. Het aantal FTE is onlangs reeds verhoogd met 3 medewerkers algemene 

ondersteuning, omdat het slachten van vee binnenkort door het personeel van de slachthuizen 

gedaan zal worden. Op het ogenblik worden deze werkzaamheden door particulieren gedaan, die 

al op leeftijd zijn (60 +) en er geen jongere vervangers zijn. 

 

Het sub-beleidsdomein Dierengezondheid en Dierenwelzijn heeft als uitvoeringstaken het 

behandelen van vee, het ondersteunen van de veehouders en de taken voortvloeiende uit de wet 

op gevaarlijke honden. Dit sub-beleidsdomein heeft 3 FTE, te weten: 1 teamleider 

Dierengezondheid en Dierenwelzijn (tevens dierenarts), 1 medewerker veterinaire zaken, 0.5 

analist VET en 0.5 medewerker algemene ondersteuning (medewerker onderhoud). 
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Startformatie 23 FTE 
Op het eerste gezicht lijkt de huidige en gewenste formatie goed op elkaar aan te sluiten. Er zit 

hier ook geen verschil in. Er wordt dan ook geadviseerd om uit te gaan van een startformatie van 

23 FTE. Desondanks wordt geadviseerd om de volgende stappen te ondernemen: 

• Het verdient aanbeveling om de formatie te evalueren op mogelijkheden tot uitbesteding 

van taken aan derden (zoals de stichting dierenbescherming of dierenartspraktijken). 

• Zoals eerder bij de Inspectie aangegeven, worden momenteel door de Veterinaire Dienst 

handhavingstaken uitgeoefend, die op basis van wet- en regelgeving onder de 

verantwoordelijkheid van de Inspectie vallen. Er dient vastgesteld te worden welke 

inspectietaken door de Inspectie uitgevoerd dienen te worden en welke in de 

uitvoeringsorganisatie. Op basis hiervan kunnen criteria worden geformuleerd aan de hand 

waarvan medewerkers naar de Inspectie kunnen worden overgeheveld.  

 
4.1.9  Uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserij Beheer (AVB) (sector Landbouw, 
          Milieu, Natuur)  
 

Gewenste formatie 25 FTE 
De gewenste formatie van Agrarische en Visserij Beheer is 25 FTE bestaande uit: 

• 1 directeur uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserij Beheer.  

• 1 Programmamanager HBO-niveau.  

• 1 teamleider Agrarisch Beheer (Technisch Medewerker HBO).  

• 1 teamleider trekkerdienst.  

• 5 Trekkerbestuurders.  

• 1 Voorman veeverzorging.  

• 4 Medewerkers veeverzorging.  

• 4 Technisch Medewerkers Adviesdienst.  

• 2 Technisch Medewerkers Algemene Preventieve en Curatieve Plantengezondheid.  

• 1 Algemeen technisch Medewerker LVV.  

• 1 teamleider Visserij Beheer (Technisch Medewerker HBO).  

• 3 Technisch medewerkers (Bouwkundige, Werktuigbouwkundige, expert visserij). 

 

Er is een directeur van de uitvoeringsorganisatie AVB die leiding geeft aan de uitvoerende taken 

van de agrarische en visserij sector. De AVB heeft een aantal subsidie beschikkingen met 

stichtingen, die alle tot doel hebben om de agrarische en visserijsector tot bloei te brengen. Die 

stichtingen dienen aangestuurd te worden door 1 programmamanager (HBO-niveau). AVB verzorgt 

een aantal diensten voor de agrarische en visserij sector. De uitvoeringsorganisatie AVB bestaat 

uit twee afdelingen (Agrarisch Beheer en Visserij Beheer) met elk een teamleider (technische 

medewerkers HBO) in de gewenste formatie. 

 

Team Agrarisch Beheer 
Het voorstel voor de toekomstig gewenste formatie van het team Agrarisch Beheer is: 

Trekkerdiensten (1 teamleider trekkerdienst en 5 trekkerbestuurders), veediensten (1 voorman 

veeverzorging en vier medewerkers veeverzorging) en een adviesdienst (vier technisch 

medewerkers, waarvan 1 de leiding heeft). Voor de veeteelt zijn er dekprogramma’s door 

rasdieren (geiten, schapen). De adviesdienst (1 teamleider en drie technische medewerkers) 

moet boeren adviseren bij de keuze van gewassen, bewerking van de grond, teelttechnieken, 

irrigatiemethoden, bemestingsadviezen, gewassen rotatie, kwaliteit van het toe te passen water 

(en dit te onderzoeken), bestrijding van ziekten en plagen, adviseren van veetelers, 

bedrijfseconomische adviezen.  
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Tevens moet de adviesdienst productie hoeveelheden opnemen (onder meer om de keuze van 

gewassen te kunnen bepalen, maar ook om import verbod adviezen te kunnen geven). Voor de 

algemene preventieve en curatieve plantengezondheid zijn twee technisch medewerkers nodig, 

die onder meer het beleid in uitvoering brengen, diagnostiek en veldwerk doen en de douane 

adviseren. Voor kwesties op de locatie LVV is 1 algemeen technisch medewerker nodig. Binnen 

het team agrarisch beheer wordt een groep van medewerkers permanent ingezet rondom het 

onderwerp Plantenziektekunde.  

 

Team  Visserij Beheer 
Voor het team Visserij Beheer wordt een in de toekomst gewenste formatie voorgesteld van een 

teamleider (technisch medewerker) en drie technische medewerkers (bouwkundige, 

werktuigbouwkundige en iemand met kennis van de visserij) voorgesteld. Dit ter uitvoering van 

het beheer van circa 13 visserijhavens of aanlandingsplekken en de aldaar gevestigde 

infrastructuur.  Evenzo moeten Fish Attracting Devices (FADs) worden uitgezet en beheerd, 

alsmede voorlichting en advisering (beheersadviezen en taxaties) worden gegeven. Tevens dient 

voor adequaat beheer van de artisane visserij de visstand te worden gemonitord en moet toezicht 

worden gehouden op de adequate uitvoering van de visserij regelgeving. 

 
Startformatie 17 FTE 
Bij de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curacao is 

besloten in eerste instantie te starten met de huidige formatie van 14 fte. Voor Agrarisch en 

Visserij Beheer wordt er een groei in formatie voorgesteld van de huidige 14 FTE (exclusief de 

beleids- en ondersteunende medewerkers die geplaatst worden in respectievelijk de 

Beleidsorganisatie van GMN en de SSO van het Ministerie van BPD en exclusief de medewerkers 

die geplaatst worden bij Milieu en Natuur Beheer) naar 25 FTE. Hierbij wordt de formatie bijna 

verdubbeld. De groei in gewenste formatie dient te worden  geëvalueerd op basis van werkelijke 

behoefte en invulling van taken. Derhalve wordt op dit moment geadviseerd uit te gaan van de 

huidige formatie en functies van 14 FTE aangevuld met 3 extra technisch medewerkers van HBO 

niveau ter aanvulling van de huidige technisch medewerker van de afdeling Visserij Beheer 

(totaal 17 FTE). 

 

Verder wordt geadviseerd om de volgende stappen te ondernemen alvorens over te gaan tot 

besluitvorming over wijzigingen in de formatie: 

• Binnen AVB worden een aantal nieuwe functies voorgesteld zoals 2 nieuwe 

managementfuncties. Deze nieuwe functies dienen allereerst te worden beschreven alvorens 

er een definitief besluit kan worden genomen over de noodzakelijkheid van deze functies. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met een evaluatie van de werkelijke invulling van 

taken en belasting van AVB.  

• Evaluatie kan plaatsvinden van mogelijke uitbesteding van taken aan derden (NGO’s of 

particuliere instellingen).  

• Er dient een beslissing genomen te worden of de beoordeling van de subsidieverzoeken en 

controle op het nakomen van het programma van eisen door de externe gesubsidieerde 

organisaties door een programmamanager binnen AVB dient te worden uitgevoerd. Deze 

beslissing dient integraal consistent te worden genomen voor alle ministeries. 
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4.1.10  Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer (MNB) (Sector Landbouw,  
            Milieu en Natuur) 
 

Gewenste formatie 42 FTE 
De in de toekomst gewenste formatie van de afdeling Milieu en Natuur Beheer is 42 FTE: 

• 1 directeur uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer. 

• 1 Programmamanager/bioloog.  

• 1 Medewerker Management Ondersteuning.  

• 3 Technisch Medewerkers HBO (Milieu Onderzoek en Ontwikkeling).  

• 2 Medewerkers Communicatie (Milieu).  

• 2 Technisch Medewerkers HBO (MER taakstelling).  

• 2 Technisch Medewerkers HBO (uitvoering milieuverordeningen).  

• 15 Technisch Medewerkers MBO (uitvoering milieuverordeningen).  

• 1 Jurist (taakstelling milieu).  

• 1 Medewerker Communicatie (Natuur).  

• 3 Technisch Medewerkers HBO (uitvoering Natuurbeleid).  

• 2 Hoveniers (landschapsbeheer).  

• 4 Technisch Medewerkers MBO (Landschapsbeheer).  

• 2 Technisch Medewerkers HBO (Civiel technicus en bioloog).  

• 2 Technisch Medewerkers MBO (Strandbeheer). 

 

Deze uitvoeringsorganisatie is belast met het beheer van milieu, natuur, landschap, kust en rif 

(waaronder stranden). Het uitvoerend personeel om de taken verbandhoudend met de 

beleidsdoelen “vaststellen milieubeleid” en “terugdringen verontreiniging” uit te voeren, worden 

gedeeld. 

 

Milieu en Natuur Beheer heeft een aantal subsidie beschikkingen met natuurstichtingen. Die 

stichtingen dienen aangestuurd te worden door 1 programmamanager /bioloog (WO-niveau). Voor 

milieu onderzoek en ontwikkeling zijn drie technische medewerkers (HBO) nodig. Voorts zijn er 

twee medewerkers communicatie (voorlichting en verbreding van het draagvlak door integratie in 

onderwijspakketten, samenwerking met NGO’s). Voor de MER taakstelling is de inzet van twee 

technische medewerkers (HBO) vereist, terwijl voor de uitvoering van de diverse 

milieuverordeningen twee technische medewerkers op HBO niveau en 15 op MBO niveau nodig 

zijn. Voor de taakstelling milieu is 1 jurist nodig.  

Ook voor het beleidsveld natuur is 1 medewerker communicatie (met name draagvlak, integratie 

in het onderwijs) nodig. Daarnaast zijn er drie technische medewerkers (HBO) nodig voor de 

uitvoering van het beleid (onder meer CITES, waarbij identificatie is belegd bij deze 

organisatorische eenheid en gescheiden is van de vergunningverlening (wordt door de Inspectie 

uitgevoerd), toezicht op het natuurbeheer en aansturing van het natuurbeheer (Carmabi). Het 

beheer van natuurgebieden is veelal uitbesteed aan NGO’s, waarmee beheersovereenkomsten 

zijn afgesloten. (De beleidsmedewerker voor het aanwijzen en instellen van natuurgebieden, 

behoud van natuur buiten ingestelde/aangewezen parkgebieden 6.4 en 6.5 wordt gedeeld). De 

technische medewerkers natuur (6.3) helpen met de uitvoering van activiteiten vallend onder 6.4 

en 6.5. Voor het onderzoek naar de aanwezigheid van invasieve soorten (ter voorkoming van 

concurrentie met lokale soorten) en het uitvoeren van programma’s van bestrijding van deze 
soorten is de inzet benodigd van een technisch medewerker (HBO). 

 

Buiten de ingestelde en aangewezen parkgebieden (landschapsbeheer) worden de 

werkzaamheden verricht door 2 hoveniers en 4 technische medewerkers.  
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Hier worden de activiteiten uitbesteed, het gaat dan met name om het organiseren van de 

uitbesteding van het beheer en het toezicht daarop door deze 6 medewerkers. Het gaat daarbij 

om ca. 100 reeds aangewezen groenvoorzieningen (plantsoenen e.d.), maar ook het ander groen. 

Met VVRP is afgesproken dat de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen door VVRP wordt 

uitgevoerd (in overleg met GMN, met name voor de keuze van de beplanting, irrigatie, etc), maar 

dat het onderhoud van deze voorzieningen door GMN geschiedt.  

 

Voor het beheer van kust, rif en stranden (18 openbare stranden met voorzieningen, golfbrekers, 

pieren, boeilijnen, etc.) geldt dezelfde werkwijze: het organiseren van de uitbesteding van het 

beheer en het toezicht op de uitvoering. Daartoe zijn 4 technische medewerkers benodigd (2 HBO 

civiel technicus en bioloog en 2 MBO).  

 

Startformatie 32 FTE 
De in de toekomst gewenste formatie van 42 FTE voor de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur 

en Beheer is 10 FTE meer dan de huidige formatie van 32 FTE (exclusief de beleids- en 

ondersteunende medewerkers die geplaatst worden in respectievelijk de Beleidsorganisatie van 

GMN en de SSO van het Ministerie van BPD en inclusief de medewerkers afkomstig van het huidige 

LVV). Alvorens kan worden besloten over een definitieve formatie van deze afdeling dient een 

aantal stappen te worden uit gevoerd. Derhalve wordt geadviseerd om te starten met een 

formatie gelijk aan de huidig formatie van 32 FTE. 

 

De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd ten behoeve van het eventueel aanpassen van 

de formatie in de toekomst: 

• Zoals eerder bij de Inspectie aangegeven, dient er een inventarisatie plaats te vinden ter 

beoordeling van de “workload” van het inspectieonderdeel Milieu en Natuur en daaraan 

gekoppeld de definitieve beslissing over het benodigd aantal formatieplaatsen. Hierbij dient 

tevens geëvalueerd te worden welke functies van de gewenste formatie van MNB wellicht 

overgeheveld kunnen worden naar de Inspectie. Op dit moment betreft de gewenste 

formatie voor inspectiewerkzaamheden Milieu en Natuur uit 2 Technisch Medewerkers HBO 

(MER taakstelling), 2 Technisch Medewerkers HBO (uitvoering milieuverordeningen), 15 

Technisch Medewerkers MBO (uitvoering milieuverordeningen).  

• Voor Milieu en Natuurbeheer wordt een aantal nieuwe functies voorgesteld. Deze functies 

dienen allereerst te worden beschreven alvorens er een definitief besluit kan worden 

genomen over de noodzakelijkheid van deze functies. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met een evaluatie van de werkelijke invulling van taken en belasting van MNB. 

• Evaluatie kan plaatsvinden van mogelijke uitbesteding van taken aan derden (NGO’s of 

particuliere instellingen zoals de stichting Carmabi). 

• Er dient een beslissing genomen te worden of de beoordeling van de subsidieverzoeken en 

controle op het nakomen van het programma van eisen door de externe gesubsidieerde 

organisaties door een programmamanager/bioloog binnen MNB dient te worden uitgevoerd. 

Deze beslissing dient integraal consistent te worden genomen voor alle ministeries. 

 

4.1.11  Inhuur van SSO op basis van SLA 
De meeste functies gericht op routinematige, administratieve ondersteunende taken voor de 

interne organisatie binnen het Ministerie zijn geplaatst in de Shared Service Organisatie van het 

ministerie van BPD. De ondersteunende functionarissen zoals bodes, bewakers, secretaresses, 

telefonistes, receptionistes, archiefmedewerkers, interieurverzorgers, etc., zullen worden 

ingehuurd van de Shared Service Organisatie op basis van SLA’s.  
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Binnen het ministerie van GMN is aangegeven dat er behoefte is aan administratieve 

ondersteuning welke gestationeerd is op de locaties van het Ministerie zelf. Ook voor de 

taakinvulling en aansturing van deze medewerkers dienen duidelijke SLA overeenkomsten te 

worden afgesloten met de SSO. Het betreft onder meer de volgende behoeften:  

• Beleidsorganisatie: Voor de beleidsorganisatie bestaat de behoefte aan minimaal 3 

ondersteunende functionarissen nodig vanuit de SSO, met gecombineerde taken op het 

gebied van management ondersteuning, administratie, HRM en financiën. 

• Veterinaire Zaken: Ook binnen VZ is behoefte aan administratieve ondersteuning. Dit dient 

verder te worden uitgekristalliseerd en vervolgens te worden uitgewerkt in een SLA 

overeenkomst met de SSO. 

 

 

• Agrarisch en Visserij Beheer: AVB geeft aan behoefte te hebben aan een magazijnbeheerder 

(dienstspecifieke SSO voor de opslag van zaden en bestrijdingsmiddelen). Vanwege de 

aanbevolen functiescheiding hoort daar een loketbeambte bij voor de uitreiking van zaden 

en bestrijdingsmiddelen aan klanten. 

• Milieu en Natuur Beheer: Ook binnen MNB is behoefte aan administratieve ondersteuning. Dit 

dient verder te worden uitgekristalliseerd en vervolgens te worden uitgewerkt in een SLA 

overeenkomst met de SSO. 

 

Zowel de Inspectie als G&Gz geven aan behoefte te hebben aan administratieve dienstspecifieke 

ondersteuning binnen het organisatieonderdeel zelf en niet binnen de Shared Service Organisatie. 

 

 

4.2  Functiematching 
De wenselijke inrichting van het nieuwe Ministerie van GMN kent afwijkingen ten opzichte van de 

huidige situatie.  

 

In bijlage 11 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de huidige formatie van de 

organisatieonderdelen die volgens de schaduwbegroting 2010 over zouden moeten gaan naar het 

nieuwe Ministerie van GMN en de matching van deze formatie naar de organisatieonderdelen van 

het nieuwe Ministerie. In totaal zou het gaan om 262 FTE huidige formatie.  

 

Tevens geeft bijlage 11 de “Transfers out” aan: de formatie die in een ander nieuw Ministerie 

geplaatst zou moeten worden. Het gaat hierbij om in totaal 61 FTE, waarvan de meerderheid (56 

FTE) naar het nieuwe Ministerie van BPD zouden moeten gaan. 6 FTE die volgens de 

schaduwbegroting 2010 bij het Ministerie van GMN horen en niet kunnen worden getransfered 

naar een ander ministerie.  

 

Het gaat hierbij om: 

• 1 Ambulancebeambte van de GGD die ter beschikking is gesteld aan een vakbond en niet 

meer werkzaam is bij de GGD. 

• 2 medewerkers die wel op de payroll van de GGD staan maar daar niet meer werkzaam zijn. 

• 2 medewerkers van de Caprileskliniek die volgens de ontvangen informatie niet meer op de 

payroll van februari 2010 staan. 

• 1 FTE van de Veterinaire Dienst die dubbel is geteld in de begroting (“1 Hoofd Financiële 

Administratie (vac 1/07/10)” zal de plaats innemen van “1 Commies 1 (Hfd. Adm./Fin.)” die 

per 1/07/10 met pensioen zal gaan). 
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Per saldo blijft er een formatie van 195 FTE over voor het nieuwe Ministerie van GMN. Het 

verschil met de startformatie van 232.5 FTE (zoals beschreven in paragraaf 4.1) is 37.5 FTE.  

 
In de volgende tabel wordt aangegeven waar de verschillen in formatie zijn in vergelijking met 

de huidige formatie: 

 

 
 Organisatieonderdeel 

  
 Huidig 

  
 Start 
 formatie 

 
 Verschil 

Kabinet van de Minister 0 3 3 

Secretaris Generaal 0 1 1 

Sector Directeur 0 2 2 

Beleidsdirecteur 0 1 1 

Ministeriële Staf 1 9.5 8.5 

Beleidsorganisatie 
 

31 

22 

 

9 

 

0 

Secretariaat Raad van Volksgezondheid 4 4 0 

Inspectie 21 21 3 

Geneeskundige & Gezondheidszaken 69 69 16 

Veterinaire Zaken 23 23 0 

Agrarisch en Visserij Beheer 14 14 3 

Milieu en Natuur Beheer 32 32 0 

Totaal 195 209.5 14.5 

 

 

Het verschil in schaalopbouw tussen de huidige en de start situatie wordt getoond in de 

onderstaande tabel: 

 

  
 Schaal 

  
 Huidig # FTE 

  
 Start # FTE 

  
 Verschil 

1 0 0 0 

2 3 0 3 

3 7 16 -9 

4 6 0 6 

5 5 8 -3 
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 Schaal 

  
 Huidig # FTE 

  
 Start # FTE 

  
 Verschil 

1 0 0 0 

2 3 0 3 

3 7 16 -9 

4 6 0 6 

6 16 20 -4 

7 27 24 3 

8 29 45 -16 

9 19 13 6 

10 22 10,5 11,5 

11 13 23 -10 

12 18 20 -2 

13 13 16 -3 

14 5 7 -2 

15 6 1 5 

16 4 1 3 

17 2 4 -2 

afz 0 1 -1 

  195 209,5 -14,5 

 

 

4.2.1  Kanttekeningen bij de huidige formatie 
Er is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de invulling van de huidige formatie namelijk: 

• De schaduwbegroting 2010 voor wat betreft formatie, schalen en salariskosten is gebaseerd 

op de payroll van februari 2009 (in ieder geval voor Land). In de meeste gevallen kloppen de 

formatie en de schalen niet met de werkelijke situatie op dit moment. 

 

• Bij Eiland kloppen ook bij een aantal organisatieonderdelen de formatie en schalen zoals 

opgenomen in de schaduwbegroting 2010 niet met de werkelijkheid op dit moment. 

 
• Uit ontvangen formatiegegevens per februari 2010 (alleen aantallen FTE, geen functies of 

schalen) blijkt dat de werkelijke huidige bezetting van de aan het Ministerie van GMN 

toegewezen organisatieonderdelen van Land 1 FTE minder bedraagt dan de formatie die is 

opgenomen in de schaduwbegroting 2010. Op Eilandsniveau zijn er in de werkelijke bezetting 

per februari 2010 35 FTE minder dan in de schaduwbegroting 2010. 
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• De huidige Directie Volksgezondheid heeft een formatie van 13 FTE (8 FTE volksgezondheid, 

5 FTE milieu en natuur). De begrotingsopgave van het Land is niet het correcte 

referentiekader en is bovendien niet geheel juist: een telefoniste is een functie die aan het 

Ondersteuningsbureau wordt toegerekend. Door dit als referentie te kiezen, worden fouten 

meegenomen naar de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie. De formatie van 13 FTE is reeds 

minimaal neergezet ten tijde van de exercitie Nieuwe Overheid. Ruimte om op het aantal 

formatieplaatsen te korten is er niet. Het is een bewuste keuze geweest om gedurende de 

afgelopen jaren opengevallen formatieplaatsen niet opnieuw in te vullen, tegen de 

achtergrond van de constitutionele hervorming (het samengaan van twee bestuurslagen, 

waarbij er overschotten zouden kunnen ontstaan en veranderde functieprofielen voor de 

nieuwe bestuurlijke organisatie). Dit heeft onder meer geleid tot overbelasting van het 

huidige personeel, maar ook de hoge kosten door het aantrekken van consultancy diensten. 

 

• Schalen voor afdelingshoofden in generiek functieboek Land Curacao zijn laag (max. schaal 

14). Over het algemeen zijn de schalen lager dan wat de huidige functionarissen hebben. 

Voor sommige functies zijn er verschillen tot wel 5 schalen. Dit zal problemen opleveren bij 

de plaatsing van de huidige functionarissen in het ministerie van GMN. 

 

• Opleidingseisen zijn hoog (bijv. schaal 2, VMBO). 

 

• Een aantal nieuwe goedgekeurde vacatures en functies zijn niet opgenomen in begroting 

en/of generieke functieboeken. 

 

• Er dient te worden opgemerkt dat de eerste jaren wellicht sprake kan zijn van te weinig 

menskracht om met name de achterstanden op alle terreinen bij te werken. Daardoor zullen 

tijdens de implementatie scherpe prioriteitstellingen moeten worden gesteld en moet 

rekening gehouden worden met een langere doorlooptijd voor het verrichten van de 

werkzaamheden. Ofschoon bij de diverse huidige organisaties expertise aanwezig is, is de 

kern om deze werkzaamheden adequaat en op het vereiste niveau uit te voeren klein. 

Eventueel kunnen de invulling van taskforces hier een oplossing voor zijn. 

 

Beleidsorganisatie 

• Er is een Nationaal Epidemioloog nodig ter uitvoering van International Health Regulations 

(WHO). Deze is nu op contract (inhuur). Er is sprake van het opzetten van een onafhankelijk 

onderzoeksinstituut (te vergelijken met RIVM) die deels de IHR taken uitvoert en anderzijds 

onderzoeken verricht. Er is reeds een BC-besluit daarover. De “Nationaal Epidemioloog” 

heeft geen functiebeschrijving. Het betreft geen specifieke functie. Het gaat om een 

eilandsambtenaar die bepaalde taken uitoefent voor het land. In de lvo publieke gezondheid 

die een uitvoering is van de International Health Regulations komt deze benaming niet voor. 

Voor wat betreft de uitvoering van de International Health Regulations is  in de 

landsverordening die dit regelt een voorziening tot uitbreiding van de formatie van de 

Directie Volksgezondheid opgenomen in de vorm van een geneeskundige en een 

verpleegkundige. Deze FTE zijn opgenomen in de subafdeling Epidemiologie, Onderzoek en 

Infectieziekten bij de beleidsorganisatie. 
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Inspectie 

• De huidige formatie van de Inspectie Volksgezondheid is 24 in plaats van 21. Dit is formeel 

vastgelegd in wet- en regelgeving, waarin is voorzien in de uitbreiding van de formatie van 

de Inspectie. Met de inwerkingtreding van de Landsverordening Beroepen in de 

gezondheidszorg (BIG) is voorzien in een wettelijke uitbreiding van de formatie met 3, 

hetgeen op een totale formatie zal uitkomen van 27.  De BIG is echter nog niet in werking 

getreden. 

 

• Bij het opstellen van het dienstspecifieke generieke functieboek voor de Inspectie voor de 

Volksgezondheid van het Land Curaçao is uitgegaan van een concept formatierapport. Dit 

concept is onlangs goedgekeurd. Hierbij zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in 

bijvoorbeeld  functie-inhoud alsook de waardering  en inschaling van de functies. Voor de 

functiebenamingen en beschrijvingen en de daarbij behorende waardering wordt uitgegaan 

van de "Gemodificeerde Formatiebrief Inspectie Volksgezondheid", 99/RNA'10, d.d. 1 maart 

2010, ondertekend door Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken. 

 

Secretariaat Raad voor de volksgezondheid 

• Secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid hoort niet in begroting GGD. De functies 

en schalen zijn onbekend. Er loopt een apart traject voor de verschillende raden en hun 

secretariaten waarbij de kwalitatieve en kwantitatieve formatie van deze secretariaten zal 

worden bepaald. Vooralsnog worden de 4 FTE en de bijbehorende salariskosten meegenomen 

in het nieuwe ministerie van GMN. 

 

GGD 

• Er ontbreken in de ontvangen overzichten 2 werksters van GGD die naar SSO (Ministerie van 

BPD) dienen te gaan. 

 

• Omdat bij de ontvangen overzichten van de GGD alle FTE in 1 regel zijn opgenomen voor de 

schaalindeling, is het moeilijk om te bepalen welke FTE bij welke organisatie-onderdelen 

horen. Dit is met name van invloed op de FTE die toegewezen moeten worden aan de Shared 

Service Organisatie bij het Ministerie van BPD. Er zijn hier aannames gemaakt over welke 

schalen het zou gaan. 

 

• De vertaalslag van de huidige functies bij de GGD naar generieke functies verdient 

verbetering. Oude functies of functies die niet meer bestaan zijn meegenomen in de 

generieke functiebeschrijvingen. 

 

• Situatie GGD: Brief BC d.d. 30 dec 2004/214127 – 2003/300048- BC besluit nr. 74, d.d. 11 okt 

2006 over invoeren "nieuwe GGD" en 2009/4916, BC besluit no. 77 over afmaken organiek 

traject. 

 

GGD, LVV, VD 

• In de huidige situatie bij de Eilandsdiensten (GGD, LVV, VD) wordt zowel beleid als 

uitvoering gedaan. De scheiding tussen beleid en uitvoering is niet altijd even makkelijk te 

maken. Soms zijn ze gecombineerd in 1 functie. Dit geldt ook voor wat betreft de scheiding 

tussen uitvoering en inspectie. Op dit moment zijn er bij de uitvoerende organisaties 

functies die een combinatie zijn van uitvoerende en inspectietaken. Vanwege het feit dat de 

inspectietaken door een onafhankelijke inspectiedienst zullen worden uitgeoefend, dient 

hierin een scheiding te worden aangebracht. 
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4.2.2  Vergelijking huidige formatie met startformatie 
Wanneer wij de huidige formatie ten opzicht van de startformatie plaatsen, zijn er een aantal 

observaties te maken namelijk: 

• Doordat de startformatie 37.5 FTE hoger is dan de huidige formatie, leidt dit tot enigszins 

hogere salariskosten. De totale salariskosten komen in de nieuwe situatie ANG 1.8 miljoen 

hoger uit.  

 

• Door 1 beleidsorganisatie voor het gehele ministerie in te richten kunnen waarschijnlijk 

“economy of scale” voordelen behaald worden. Het is de vraag of er op de langere termijn 

daadwerkelijk 22 FTE (excl. IHR/Epidemiologie en Onderzoek) nodig zijn in de 

beleidsorganisatie. Dit is natuurlijk afhankelijk van de specialistische kennis die binnen de 

beleidsorganisatie van het ministerie van GMN beschikbaar dient te zijn.  

 

• Zoals in paragraaf 4.1.7. aangegeven bestaat de huidige formatie van de GGD uit 69 FTE. 

Hierbij zijn 28 FTE getransferd naar de SSO van het ministerie van BPD, 3 FTE naar het 

ministerie van SOAW (Hygiënisch toezicht), 13 FTE zijn geplaatst in de Beleidsorganisatie 

GMN, 4 FTE in het Secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en 3 FTE kunnen niet 

geplaatst/getransfered worden. Bij deze 69 FTE worden 16 FTE opgeteld t.b.v. de 

startformatie. Deze 16 FTE bestaan uit vacatures (die zijn goedgekeurd en waarvan sommige 

reeds zijn ingevuld) en medewerkers die doorstromen vanuit reeds goedgekeurde of in 

uitvoering zijnde SEI projecten. 

 

 

4.3  Taskforces 
In hoofdstuk 3 zijn de taskforces benoemd. Hieronder worden ze nogmaals weergegeven. Het 

betreft taskforces ter invulling van de volgende aandachtsgebieden: 

• Ondersteuning beleidsorganisatie.  

• Professionalisering van het ministerie.  

 

De taskforces zijn in twee soorten te splitsen, namelijk inhoudelijke taskforces en taskforces die 

bijdragen aan de professionalisering van het ministerie.  

 

4.3.1  Inhoudelijke taskforce 
De inhoudelijke taskforce hebben betrekking op de extra beleidscapaciteit die mogelijkerwijs (na 

evaluatie van de uitvoering van taken door de startformatie van de beleidsorganisatie) 

noodzakelijk is om de taken uit te voeren en de strategische doelstellingen te bereiken. De 

inhoudelijke taskforce kunnen betrekking hebben op: 

• Actualiseren van beleid.  

• Actualiseren vertalen van beleid naar uitvoering.  

• Actualiseren wet- en regelgeving.  

• Onderliggend onderzoek. 

 

Deze onderwerpen hebben invloed op elkaar: onderzoek is input voor beleid; de uitkomst van 

verandering van beleid heeft consequenties voor de uitvoeringen als wet- en regelgeving 

veranderd heeft dat consequenties voor toezicht en handhaving. De volgtijdelijkheid van de 

werkzaamheden is hierbij een belangrijk aspect dat meegnomen dient te worden in de planning 

en uitvoering van de werkzaamheden. 
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Zoals ook in de beleidsuitdagingen naar voren komt staat het ministerie van GMN voor grote 

opgaven.  

De komende jaren moet intensief aandacht worden besteed aan de gezondheidsbevordering, de 

herziening van het zorgstelsel, verhoging van voedselveiligheid, verbetering van het 

dierenwelzijn, kennisvergroting en onderzoek en ontwikkeling van de agrarische en visserijsector, 

bewustwording van de bevolking op het gebied van gezondheid, milieu en natuur. 

 

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de startformatie van de beleidsorganisatie voldoende 

is om alle beleidsdoelen te kunnen verwezenlijken. Mocht na de evaluatie blijken dat er een 

capaciteitsgebrek is dan kan het een optie zijn om een tijdelijke taskforce op te richten met 

tijdelijk extern aangetrokken beleidsmedewerkers en wetenschappelijk medewerkers ter 

ondersteuning van de bestaande Beleidsorganisatie voor een bepaalde tijd. Dit kan zijn ten 

behoeve van actualisatie van beleid, actualisatie van wet- en regelgeving en nog uit te voeren 

onderzoek. 

 

4.3.2  Ondersteunende taskforces 
De ondersteunende taskforces hebben betrekking op de professionalisering van het ministerie. 

Het gaat daarbij om de manier van werken en de manier van aansturen. 

 

De nieuwe manier van werken in beleidsteam en in een beleidsorganisatie op basis van een 

nieuwe organisatiestructuur, is een grote verandering in de manier van werken. Om dit optimaal 

te kunnen doen, is voor het ministerie het noodzakelijk dat er ondersteuning is en/of het 

ministerie gefaciliteerd wordt in het opleiden, begeleiden en coachen van mensen. 

Tweede onderdeel hierbij is de manier van aansturen. Voor het ministerie moet de aansturing 

vormgegeven worden in termen van planning & control. Het werken in tijdschema’s, 

gedefinieerde resultaten en het monitoren daarvan zijn manieren van werken die hierbij horen. 

Dit alles op basis van een gestandaardiseerde beleidscyclus.  

 

Eventueel kan er een tijdelijke interne taskforce worden ingesteld bestaande uit medewerkers 

vanuit de bestaande formatie die deze taken en verantwoordelijkheden naast hun andere taken 

op zich nemen gedurende een vooraf vastgestelde periode (bijv. 2 jaar). 

 

Als wij een inschatting moeten maken van de benodigde ondersteuningscapaciteit dan ontstaat 

het volgende beeld: 

 
 Functies 

 
 Inzet in FTE 

 
 Budget p/jaar  
 (naf) 

SD 0,1 18.200 

Accountmanager HR 0,5 55.000 

HRM adviseur (van Ministerie van BPD) 1 98.000 

Financieel Account Manager 0,5 55.000 

Financieel adviseur (van Ministerie van BPD) 1 98.000 

Account Manager Communicatie 0,5 55.000 

Communicatie adviseur (van Ministerie van BPD) 0,5 98.000 

IT account manager 1 55.000 
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 Functies 

 
 Inzet in FTE 

 
 Budget p/jaar  
 (naf) 

SD 0,1 18.200 

IT adviseur (van Ministerie van BPD) 1 98.000 

Consultant 2 PM 

Totaal  6,1 630.200 

 

Het is van belang duidelijk voor ogen te houden dat dit kosten zijn die reeds tot de salariskosten 

behoren. Het betreft dus kosten voor de inzet en geen extra uitgaven voor het ministerie. 

Uitzondering hierop zijn de kosten voor de externe consultants (PM). 

 

 

4.4  Personeelsontwikkeling tot en met 2014 
De periode van 2011 tot en met 2014 is te kenschetsen als een periode van grote veranderingen. 

Het zwaartepunt bij het realiseren van de strategische beleidsdoelen ligt op de jaren 2011, 2012 

en een deel 2013. Waarna in 2014 de periode voor de vier jaar daarna weer wordt opgestart. 

 

Wil 2014 een jaar zijn waarin het ministerie volledig in staat is om conform de kernwaarden te 

opereren, dan dient het professioneel, transparant en dienstbaar te opereren. Aan de personele 

kant is er vanuit de kerngedachten van het ministerie een aantal fundamentele ontwikkelingen te 

schetsen.  

• Hoge kwaliteit en (interne) klantgerichtheid.  

• Transparantie, effectiviteit en efficiency.  

• Onderscheid tussen aansturing bedrijfsvoering (SG), beleid (Beleidsdirecteur) en inhoudelijk 

(Sectordirecteur).  

• Flexibiliteit in en waar mogelijk en wenselijk samenwerking met maatschappelijke 

organisaties en stakeholders, hetgeen wellicht ook kan leiden tot een verlaging van de 

formatie van het ministerie door afstoting van taken.  

 

De consequenties voor de personele ontwikkeling hierbij liggen in: 

• De manier van werken.  

• De houding.  

• De strategische personeelsplanning.  

• De samensmelting.  

 

 

4.4.1  De manier van werken 
Vanuit de NBO en de uitgangspunten die hierbij geformuleerd zijn liggen de opgaven in een meer 

resultaatgerichte (output) manier van werken. Het strak volgen van de gedefinieerde 

beleidscyclus, het definiëren van resultaten en gewenste kwaliteitseisen en het monitoren en 

evalueren daarvan, leidt tot een transparante, effectieve en efficiënte manier van werken.  
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Dit betekent dat er voor het ministerie één planning & controlcyclus moet zijn waarin de 

verschillende sturingsmechanismen – voor beleid en uitvoering – een plek kunnen krijgen. Door 

meer te kwantificeren, te monitoren en te rapporteren ontstaat er meer grip. Tevens ligt 

hiermee de basis voor het bereiken van transparantie omdat hierdoor duidelijk is wanneer een 

beleidsnota klaar is of welke effecten er zijn bereikt op een bepaald speerpunt.  

 

Door te kwantificeren kan er beter geprioriteerd worden in het MT. Het ministerie van GMN is 

een ministerie waar veel aandachtsgebieden bij elkaar komen en waar veel gebeurd. De 

flexibiliteit van medewerkers en management moet groot zijn.  

 

De uitgangspunten en spelregels moeten in 2011 worden opgesteld en vastgesteld binnen de 

kaders van bijvoorbeeld het ministerie van Financiën en het ministerie van BPD. 

 

4.4.2  De houding 
Dienstverlening en een professionele houding zijn kernwaarden van het ministerie. De balans 

tussen intern en extern gericht zijn, de efficiënte overheid (minder regels, toepassing internet, 

red tape), het betrekken van stakeholders bij beleidsvorming zijn elementen die voor het 

ministerie van GMN van essentieel belang zijn. In de manier van werken is een grote verandering 

dat de gedachte is om in flexibele teams te werken op basis van onderwerp (beleidsthema), 

zowel voor beleidsvorming als uitvoering. Dit betekent dat mensen flexibel moeten zijn om snel 

in te spelen op nieuwe ontwikkelingen of prioriteiten in wisselende samenstellingen.  

 

Vanuit de uitgangspunten betekent dit als input aan het Ministerie van BPD bij de doorvertaling 

van het HRM-beleid: 

• Invulling geven aan de functiecyclus door vaststelling van de te verrichten werkzaamheden 

tussen de leidinggevende(n) en de medewerkers van het ministerie van GMN. taken en 

bevoegdheden. Dit aanvullend op de generieke functies.  

• Duidelijk competentieprofiel van de gewenste functies (omgevingsgericht, 

samenwerkingsgericht, bestuurlijke sensitiviteit).  

• Opzetten van een beoordelings- en functioneringssystematiek: op basis van de 

functiebeschrijvingen en de gewenste competenties kunnen mensen beoordeeld worden en 

met name de komende jaren bijgeschoold of opgeleid worden.  

• Opstellen opleidingsplan: op basis van de gewenste competenties en de inhoudelijk 

benodigde kennis moet een opleidingsplan opgesteld worden (centraal) waarbij onderscheid 

wordt gemaakt naar inhoud (bijvoorbeeld samenwerkingsverband met een universiteit op 

opleidingsinstituut), competenties (specifieke trainingen gericht op ontwikkeling van 

mensen) en de manier van werken (toepassen van de beleidscyclus, schrijftrainingen, 

presentatietechnieken, projectmatig werken).  

• Het opstellen en uitdragen van de kernwaarden: hierbij gaat het om de vertaling van 

integriteit naar de dagelijkse praktijk, de spelregels (bijvoorbeeld overeenkomsten worden 

niet door één iemand gemaakt), de vertaling van dienstverlening (bijvoorbeeld de telefoon 

wordt binnen drie keer overgaan opgenomen).  

 

Het opstellen van het HRM-beleid moet in 2011 plaatsvinden. De Ministeriële staf (onder 

aansturing van de SG) heeft hierin de coördinerende rol en werkt daarbij samen met het 

ministerie van BPD. 

 

 
 
 



107 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

4.4.3  Strategische personeelsplanning 
Onderdeel van het HRM-beleid is de strategische personeelsplanning. Aangezien het zicht op 

formatie op dit moment niet geheel helder is, is het opstellen hiervan van groot belang. Er moet 

zicht komen op de ontwikkelingen voor de komende vier jaar. Wat zijn ziekteverzuimcijfers en 

bij welke onderdelen? Is dit werkgebonden of anderszins? Wat is de formatie en wat is de 

bezetting en wat zijn de vacatures? Ook vragen als het aantal mensen dat de komende vier jaar 

met pensioen gaat en de hoogte van het algemene verlooppercentage zijn belangrijk. Daaraan 

gekoppeld is de vraag van belang wat het ministerie wil zijn. Hoe worden mensen vervangen?  

Wat voor profiel? Bijvoorbeeld instroom aan de hand van een traineepool. Ook de strategische 

personeelsplanning moet in 2011 worden opgesteld.  

 

In hoofdstuk 3.4 is reeds aangegeven dat er voor wat betreft de scheiding van taken op het 

gebied van beleid, uitvoering en toezicht, handhavingstaken die voorheen onder andere 

diensten/organisaties vielen onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie komen te vallen. 

Aangezien het takenpakket toeneemt zal dit ook gevolgen hebben voor de formatie van de 

Inspectie.   

 

Daarnaast is in de voorgaande hoofdstukken aangegeven dat het vaststellen van wettelijk kaders 

binnen het Ministerie GMN, van belang wordt geacht. Het vast stellen van nieuwe wet- en 

regelgeving  gaat gepaard met een toename van handhavingstaken, immers er dient erop te 

worden toegezien dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Een toename van 

handhavingstaken houdt in dat ook de formatie van de Inspectie dient te worden uitgebreid om 

invulling te kunnen geven aan deze nieuwe taken. Verwacht kan dan ook worden dat de formatie 

van de Inspectie met de tijd dient te worden uitgebreid. 

 

4.4.4  De samensmelting 
Niet vergeten moet worden dat er sprake is van meerdere organisatieonderdelen die samen het 

nieuwe ministerie vormen. Nu wordt er gewerkt vanuit verschillende locaties. Vanuit de 

synergiegedachte en vanuit de gedachte dat er sprake is van één ministerie is het raadzaam om 

zoveel mogelijk vanuit centrale locaties te werken, in ieder geval om de verschillende 

organisatieonderdelen bij elkaar te hebben. Een concept wat kan ondersteunen bij het in 

wisselende teams werken en het integreren van de manieren van werken, is het werken op basis 

van een flexibel kantoorconcept.  

 

De samenvoeging is een punt van aandacht omdat verschillende organisaties nu in een ministerie 

worden geplaatst en verschillende aandachtgebieden binnen één organisatieonderdeel zijn 

opgenomen. Van alle organisaties moeten de goede punten behouden worden. Een zorgvuldig 

integratieplan moet hiervoor gemaakt worden (in 2010 nog bij voorkeur).  

 
4.5  Conclusies 
Wat steeds duidelijker wordt, is dat er op vele borden geschaakt moet worden. Buiten het 

realiseren (maar ook nog prioriteren) van de strategische beleidsdoelen zijn er in de context en 

voorwaarden van het ministerie kritische succesfactoren (of faalfactoren).  

 

Het ‘normale’ functioneren van het ministerie staat onder druk omdat er nu ook achterstanden 

zijn en er capaciteitstekort gevoeld wordt. Het tweede is dat er bij de vorming van het nieuwe 

ministerie sprake is van een fusie waarbij twee culturen (Land NA en EGC) worden samengevoegd 

en dat is per definitie een gevoelig proces.  
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Daarnaast moeten er in de manier van werken om de missie van het ministerie van GMN te 

bereiken, grote veranderingen optreden die gepaard gaan met weerstand en pijn. Manieren van 

werken die al jarenlang worden gehanteerd gaan ter discussie staan en kunnen veranderd 

worden. Dit betekent dat de aandacht voor de menskant groot moet zijn. Tevens betekent het 

dat mensen ondersteund en geholpen moeten worden om het juiste kennisniveau te bereiken. 

 

Bovendien geldt dat een zeer belangrijke factor is de interne- en externe gerichtheid naar 

stakeholders, de kwaliteit van de dienstverlening en het betrekken van stakeholders bij 

beleidsvorming. Een gevaar dat het ministerie loopt is dat de focus komt te liggen op de interne 

eigen organisatieonderdeel.  

 

De aanbevelingen zijn: 

• Evaluatie uitvoeren van de organisatie-uitgangspunten zoals geformuleerd in dit 

businessplan.  

• Het invullen van de randvoorwaarden (HRM-beleid, Strategisch Personeelsbeleid, 

sturingsfilosofie en spelregels voor aansturing) in 2011 zodat deze vanaf 2012 worden 

toegepast.  

• 2012, 2013 en 2014 zijn de jaren waarin de nieuwe manier van werken wordt toegepast, 

jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast.  

• Het investeren in de mens door aandacht voor het veranderingsproces en de begeleiding van 

mensen op nieuwe plekken of met nieuwe verantwoordelijkheden door het vrijmaken van 

middelen voor opleiding en begeleiding.  
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5  Meerjarig financieel plan 

Voor het meerjarig financieel plan geldt dat er een grote afhankelijkheid is van de (huidige) 

formatiegegevens. De gegevens van zowel het personeelsplan als het financieel plan zijn zo 

betrouwbaar als de bron. Helaas is er geen centraal formatiesysteem waarin formatie en kosten 

zijn gecombineerd. Dit is voor de nieuwe ministeries een belangrijke voorwaarde om in te vullen.  

 

Echter, op basis van de verzamelde en aangeleverde gegevens zijn de onderliggende 

hoofdstukken geschreven en die geven een zo goed mogelijke inschatting van de benodigde 

middelen. 

 

Uitgangspunt is het financieel kader van de schaduwbegroting voor 2010, gelijk aan het totaal 

volume van de door het CFT goedgekeurde begrotingen van Land Nederlandse Antillen en 

Eilandgebied Curaçao. In samenwerking met alle kwartiermakers is een gecombineerde Excel 

sheet gemaakt met daarin de personeelsgegevens en de begrotinggegevens, omdat de formatie 

de belangrijkste verdeelsleutel is.  

 

De bedragen in dit businessplan zijn tot stand gekomen via algemene opslagpercentages per 

ministerie. Hoewel daarmee de budgetten voor het totaal van het ministerie binnen het 

financiële kader 2010 juist zijn berekend, kunnen op detailniveau afwijkingen voorkomen. Zo 

kunnen bepaalde functionarissen of uitvoerende diensten bijv. een te laag budget voor reis- en 

verblijfkosten toebedeeld hebben gekregen. Deze discrepanties kunnen bij het opstellen van de 

begroting 2011 worden gecorrigeerd binnen het totaal budget van het ministerie. 

 

In die zin is het budget voor overhead in dit businessplan bepalend voor het totaal van het 

ministerie, maar bestaat voor het management ruimte om te schuiven tussen de budgetten voor 

overhead tussen de diverse onderdelen van het ministerie. De raming voor de salariskosten 

daarentegen is gekoppeld aan de toegekende formatie. Er zal dus in principe geen verschuiving 

kunnen plaatsvinden tussen salarisbudgetten en andere kosten onderling. 

 

In het businessplan is verder uitgegaan van de opbouw volgens het generieke functieboek. Dit 

betekent dat in een aantal gevallen medewerkers in een andere salarisschaal terecht kunnen 

komen dan de huidige schaal. Bovendien wordt er van uit gegaan dat (tijdelijke) toelagen bij een 

juiste inschaling niet langer nodig zijn. Uiteraard zullen bestaande rechtspositionele afspraken 

worden gerespecteerd. Dit kan er toe leiden dat de nieuw berekende salariskosten lager uitvallen 

dan momenteel in het begrotingskader is opgenomen. De ruimte die hierdoor ontstaat mag niet 

worden opgevuld voor andere zaken binnen het ministerie. De omvang van het bedrag zal eerst 

na de plaatsingsprocedure duidelijk worden. De ruimte op de salarisramingen zal daarom in 

eerste instantie als een stelpost op de begroting 2011 worden opgevoerd. Eerst nadat de omvang 

en de afloop van deze post inzichtelijk is geworden zal een besluit worden genomen over de 

bestemming van de vrijgevallen ruimte. 
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Het meerjarig financieel plan bestaat uit drie onderdelen: 

1. In beeld is gebracht hoe het toekomstige personeelsbestand er formatief en financieel 

uitziet. Hierbij komen de afwijkingen ten opzichte van het financieel kader 2010 in beeld. 

Toegevoegd zijn de ramingen voor 2011, 2012, 2013 en 2014. Hierbij wordt geen indexering 

toegepast.  

2. Incidentele transitiekosten (verhuizing, inrichting en reorganisatie) worden in een 

afzonderlijk overzicht opgenomen. Ook zijn enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot 

de toekomstige huisvesiging van het Ministerie van GMN. 

3. Voor de operationele kosten is het uitgangspunt dat het huidige budget (element 1) 

uitgangspunt is. In dit deel worden extra budgetten (voor zowel operationele kosten als 

investeringskosten) aangegeven met daarbij aangegeven welke doelen hiermee bereikt 

moeten worden.  

 

 

5.1  Structurele meerjarenbegroting tot en met 2014 
Op basis van de inschatting van de formatie die in het ministerie werkzaam gaat zijn, worden 

hieronder de ramingen voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 gegeven. Voor het jaar 2011 

wordt het verschil ten opzichte van de schaduwbegroting van 2010 getoond. In bijlage 12 zijn de 

begrotingen per organisatieonderdeel van het nieuwe ministerie opgenomen. 

 

 
 
De totale begroting voor 2011 voor het Ministerie van GMN bedraagt 27.5 miljoen (incl. inhuur 

personeel en energie. De begroting 2011 overschrijdt met ongeveer ANG 2.3 miljoen de 

schaduwbegroting 2010. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van de personeelskosten 

met circa ANG 1.8 miljoen. 

 

Het effect van het groeiscenario voor het Ministerie van GMN van een startformatie in 2011 van 

232.5 FTE naar de gewenste formatie van 325.5 FTE is niet verwerkt in de meerjarenbegroting 

omdat er nog veel onduidelijkheden en vraagtekens zijn bij deze gewenste formatie (zie 

beschouwingen in paragraaf 4.1). Als voorzichtige schatting kan gegeven worden dat de gewenste 

formatie van 325.5 FTE zou resulteren in personeelskosten van rond ANG 30 miljoen per jaar.  
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Voor het Ministerie van GMN geldt dat de operationele kosten in beginsel dekkend moeten zijn. 

Als gekeken wordt naar de geraamde kostenverdeling in percentages voor de nieuwe situatie dan 

ontstaat het volgende beeld: 

 

 
 GMN (kostenposten) 

 
 Percentage van de  
 salariskosten ² 

 
 Gemiddeld percentage  
 over alle ministeries 

Overige personele tegemoetkomingen 2.2% 3.5% 

Opleidingskosten 0.6% 3.6% 

Reis- en verblijfkosten, vervoer 0.1% 0.7% 

Huisvestingskosten 10% 10.8% 

Bureaukosten 4.6% 6.5% 

Consultancy / onderzoeken 8.4% 5.8% 

ICT Kosten 0.8% 3.5% 

Totaal 26.7% 34.4% 

 

De meest opvallende afwijkingen betreffen de relatief hoge consultancy/onderzoekkosten, de 

relatief lage opleiding- en ICT kosten. De onderzoekkosten betreffen herstructurering 

gezondheidszorg, reorganisatie, eigen bijdrage Nota Zorg (SEI), Milieu onderzoek en 

haalbaarheidsstudies. Totaal bedrag ANG 1.178.000. Door een lage bezetting wordt meer 

uitbesteed. Daarnaast vallen hieronder lidmaatschappen van internationale organisaties ad ANG 

395.000. Dit zijn verdragsverplichtingen die jaarlijks betaald moeten worden. Exclusief deze 

specifieke kosten zou het percentage op 1.1 uitkomen. De lage opleidings- en ICT kosten kunnen 

niet echt verklaard worden, behalve dat investeringen in ICT en opleiding niet aangemoedigd 

werden in het verleden. 

 

Vooralsnog worden de huidige gecumuleerde begrotingen (schaduwbegroting 2010) gehanteerd 

als uitgangspunt. Op het moment dat de broninformatie betreffende formatie en salariskosten op 

orde is, kunnen er gefundeerde uitspraken gedaan worden. 

 

 

5.2  Transitiekosten 
Bij de vaststelling van de businessplannen door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao 

is een totaal bedrag van ANG 4.500.000 beschikbaar gesteld voor de transitiekosten van alle 9 

nieuwe ministeries. Vanuit dit bedrag zullen o.a. de 9 transitieteams worden bekostigd. 

Afhankelijk van het transitieplan kan het budget per ministerie verschillen. Het budget wordt 

centraal voor alle ministeries bewaakt. 

 

                                                 
² Gebaseerd op de schaduwbegroting 2010 
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In onderstaande tabel staan de noodzakelijk geachte kosten die direct verband houden met de 

opstart van de nieuwe organisatie, en dus incidenteel (eenmalig) van karakter zijn.  

 

Hieronder zijn deze indicatief opgenomen. 

 

 
 Kostensoort 

 
 Doel 

 
 2011 (naf) 

 
 2012 (naf) 

 
 2013 (naf) 

 
 2014 (naf) 

Facilitair 

• Samenbrengen 

archieven / 

digitalisering  

• Verhuizing / 

nieuw 

meubilair 

PM PM   

Transitietam • Reorganisatie 428.000 440.000   

Totaal  428.000 440.000   

 

Zoals eerder vermeld wordt de huisvesting in een apart traject opgepakt. Hieronder wordt een 

aantal suggesties gedaan voor de toekomstige huisvesting van het ministerie van GMN: 

• De huidige uitvoeringsdiensten zijn veelal plaatsgebonden (Veterinaire Dienst, LVV). 

Handhaving van de huidige locaties heeft op dit moment de voorkeur, maar dit heeft als 

risico dat de bestaande cultuur blijft gehandhaafd wat integraal beleid en uitvoering kan 

tegenwerken. Na inlassing van een evaluatie moment dient te worden besloten of herlocatie 

naar een centrale locatie en clustering niet de voorkeur heeft.  

• Op de locatie LVV worden gehuisvest: de gehele AVB sector, beheer van natuur, landschap, 

kust en rif (strand).  

• De milieudienst zou in de startfase op de huidige locatie kunnen blijven. Bij de overgang van 

taken naar de inspectie moet de huisvesting van de milieudienst opnieuw tegen het licht 

worden gehouden.  

• De uitvoeringstaken Gezondheid blijven op de huidige locaties, met de kanttekening dat de 

huidige locatie van de GGD (Zaquito) moet worden verlaten (andere bestemming). Daar 

dient binnen de grote huisvestingsoperatie van het NBO aandacht voor zijn.  

• De beleidsorganisatie van GMN zou mogelijk bij het APNA gebouw kunnen worden gehuisvest 

(sterk punt: is centraal ten opzichte van de uitvoerende organisaties). Daartoe zou wel de 

huidige Directie Sociale Ontwikkeling op een andere locatie moeten worden gehuisvest. De 

indeling van (een deel van) de derde, vierde en vijfde verdieping van het huidige ministerie 

VSO zou wellicht opnieuw moeten worden uitgevoerd.  

• De Inspectie beschikt op dit moment over net genoeg ruimte om haar medewerkers te 

herbergen. De uitbreiding van haar formatie met 3 medewerkers op grond van de 

Landsverordening BIG betekent dat nu al gezocht moet worden naar meer ruimte. Als wordt 

uitgegaan van de gewenste formatie in hoofdstuk 4, zal naar nog meer ruimte binnen de 

huidige huisvesting moeten worden uitgekeken om alle medewerkers van de Inspectie te 

kunnen herbergen. Na een nadere analyse van de inspectie taken die nu nog door de 

Veterinaire Dienst, Milieudienst en Hygiënische Dienst worden uitgevoerd, maar die in de 

toekomst wellicht door de Inspectie moeten worden uitgevoerd, moet een hernieuwde 

huisvestingsbehoefte onderzoek worden uitgevoerd.  
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5.3  Investeringen 
Voor de investeringen geldt dat het huidige budget uitgangspunt is. Deze paragraaf is bedoeld 

voor extra budget met daarbij aangegeven waarom het nodig is. De operationele kosten en de 

incidentele opstartkosten (vorige paragraaf) zijn niet-reguliere exploitatiekosten en maken geen 

onderdeel uit van de investeringen. De investeringen betreffen kosten voor goederen of diensten, 

behorend bij het domein van de bedrijfsvoering van het ministerie, die buiten de normale – 

reguliere – exploitatie vallen.  

 

Als extra budget worden de volgende posten opgevoerd: 

 

 
 Kostensoort 

 
 Doel 

 
 2011  
 (naf) 

 
 2012  
 (naf) 

 
 2013  
 (naf) 

 
 2014  
 (naf) 

ICT  • Infrastructuur 

• Migratie 

informatie 

• P&C Cyclus / Maraps 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

  

Inhuur personeel • Ondersteunende 

Taskforces (par. 4.3.2) 

PM 

 

PM 

 

  

Opleidingskosten 

(overheidsbreed 

budget) 

• Scholing en opleiding PM PM   

Sociaal plan • Reservering afwijkingen 

in arbeidsvoorwaarden 

(garantie toelagen) 

PM PM PM PM 

Huisvesting 

(overheidsbreed 

budget) 

• Tijdelijke nieuwe 

huisvesting 

organisatieonderdelen 

PM PM   

Frictiekosten • Kosten die niet meer 

terugkomen in de nieuwe 

organisatie  

PM PM PM PM 

Desintegratie-

kosten 
• Versnelde afschrijving 

kapitaallasten 

• Kosten afbouw materiële 

overhead 

• Eventueel: boetebeding 

bestaande contracten 

PM PM PM PM 

Totaal  PM PM PM PM 

 

De waarde van de bovenstaande tabel is beperkt. Aangegeven is aan welke kostenposten gedacht 

moet worden en voor welke onderwerpen straks kosten gemaakt kunnen gaan worden.  
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6  Communicatie 

Dit hoofdstuk bevat het strategisch communicatieplan voor het ministerie van GMN. Dit plan 

bestaat uit drie delen: 

• Aanpak van de strategische communicatie over het nieuwe ministerie (§6.1). 

• Aanpak van de interne communicatie (§6.2). 

• Aanpak van de externe communicatie (§6.3). 

 

 

6.1  Strategische communicatie 
In deze paragraaf is uitgewerkt welke communicatiebehoeften er zijn rondom het nieuwe 

ministerie en met welke communicatiemiddelen deze kunnen worden ingevuld. De behoeften 

komen voort uit zowel reguliere behoeften bij de interne en externe stakeholders, als uit de 

duidelijkheid die gecreëerd moet worden over de overgang naar de nieuwe organisatie. 

 

6.1.1  Communicatiebehoefte 1: Identificatie met het nieuwe land  
Communicatievragen: 

• Hoe ziet het eruit?  

• Waar staan we voor?  

 

In het eerste bestaansjaar van het nieuwe land worden in de communicatie accent gelegd op de 

aspecten die de identificatie met het land bevorderen. Het gaat met name om: 

• Wapen, vlag, visie van het nieuwe land.  

• Namen en hoofdtaken van alle ministeries.  

• Organisatie, missie, taken en producten van het ministerie van GMN.  

 

Communicatiemiddelen 

• Televisie (extern).  

• Middels korte spots gerichte informatie geven over bovenstaande punten. 

• Website (extern).  

• Bovenstaande punten komen voor in een website met overheidbrede informatie en links naar 

alle ministeries, taken en diensten (Communicatie en Voorlichting toetst de website op 

consistentie en inhoud. Beheer van de website is belegd bij Publieke Zaken, ministerie BPD). 

• Posters in alle overheidskantoren (intern en extern).  

• Ieder bovenstaand punt wordt in een poster bewerkt voor medewerkers die geen toegang tot 

digitale informatie hebben.  

• Screensavers (intern).  

• Screensavers met bepaalde delen van bovenstaande informatie kunnen effectief het 

bewustzijn verhogen. 

 

6.1.2  Communicatiebehoefte 2: Inzicht in de organisatie 
Communicatievragen: 

• Wat is veranderd?  

• Waar sta ik nu?  

• Wat zijn de taken en diensten van mijn organisatieonderdeel?  

• Wat houdt mijn functie in?  
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• Wie is mijn directe leidinggevende? 

• Wat is mijn rechtspositie?  

• Wat zijn mijn carrièrekansen?  

• Hoe kan ik mijzelf verder ontwikkelen? 

• Wat zijn de criteria voor een adequate huisvesting van het kantoor?  

• (Vanuit perspectief van afdelingshoofd) Wat, hoe en wanneer informeer ik het personeel? 

 

Communicatiemiddelen 

• Website (intern en deels extern):  

 Organogram van het ministerie van GMN.  
 Wetgeving direct van toepassing op het functioneren van GMN.  
 Organisatieonderdelen per sector.  
 Beleid, taken en diensten per beleidsdomein.  
 Taken en diensten per organisatieonderdeel.  
 Directe leidinggevenden per organisatieonderdeel.  
 Producten (output) per organisatieonderdeel.  
 Contactgegevens personeel per organisatieonderdeel (“wie is wie”).  
 Mogelijkheid voor feedback van personeel.  

 Het beheer van de overheidswebsite wordt gemanaged door Publieke Zaken, bij het 

ministerie van BPD. Het ministerie van GMN, de accountmanager communicatie en 

voorlichting (ministerieel staf) heeft de verantwoordelijkheid om de website up-to-date 

te houden voor wat betreft de inhoud van haar beleidsvelden. 

• Tweewekelijkse nieuwsbrieven (intern en extern).  

• Publicatie (hardcopy en digitaal) over de vernieuwingen, gecoördineerd vanuit Communicatie 

en Voorlichting. Het ministerie van GMN geeft hieraan een regelmatige contributie.  

• Communicatieoverleg MT (intern).  

Regelmatig bespreekt het MT op basis van de tweewekelijkse nieuwsbrieven en input van 

de accountmanager Communicatie de communicatiebehoefte. Zij maken een agenda met 

tijdsplanning van de te behandelen thema’s, om hun personeel verder te informeren.  

• Persoonlijk communicatieoverleg (intern).  

Minimaal maandelijks bespreken de afdelingshoofden bovenstaande onderwerpen met hun 

personeel. De bovengenoemde agenda en de tweewekelijkse nieuwsbrieven dienen als 

uitgangspunt en ondersteuning.  

• Organisatie (intern).  

De accountmanagers voor respectievelijk HR en communicatie hebben een gezamenlijke 

taak om de vinger aan de pols te houden van hun eigen ministerie op het gebied van de 

communicatiebehoefte. Door goed te monitoren wat medewerkers wel en niet weten over 

de nieuwe organisatie, kunnen zij aangeven welke aspecten in de communicatie meer 

aandacht behoeven. Dit communiceren zij in het interministeriële overleg communicatie 

(zie paragraaf 6.2.2) van de Accountmanagers Communicatie van alle ministeries. 

• Periodieke sessies met geheel ministerie (intern).  

In het eerste jaar na totstandkoming van País Kòrsou worden drie of vier sessies gehouden 

met grotere groepen van het ministerie van GMN waarbij het personeel de kans krijgt om 

aan het MT haar ervaringen over het veranderingsproces te uiten en verbeteringen voor te 

stellen. De conclusies van deze sessies worden binnen het MT verder behandeld en het MT 

koppelt hun vervolgacties terug met het personeel. 
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6.1.3  Communicatiebehoefte 3: Inzicht in het beleid 
Communicatievragen 

• Wat is het beleid van het ministerie en elk sub-beleidsdomein?  

• Welke taken en diensten voeren wij uit om het beleid te realiseren?  

• Wat zijn de verwachte resultaten (output)?  

• Welke effecten willen we daarmee realiseren (outcome)?  

 

Communicatiemiddelen 

• Begroting en begrotingsamenvatting (intern en extern).  

Jaarlijks programmeert het ministerie de plannen zijn en welke organisatieonderdelen 

daarbij betrokken zijn. Dat gebeurt in de begroting en via een publieksvriendelijke 

samenvatting. 

• Jaarverslag (intern en extern).  

Jaarlijks doet het ministerie van GMN verslag van welke voornemens tot stand zijn 

gekomen en hoe het er per organisatieonderdeel mee staat, en geeft tevens een schets van 

de plannen in voor het volgend jaar. 

• Website (intern en extern).  

Afgezien van de punten onder communicatiebehoefte 1 en 2 worden ook de begroting, 

begrotingskrant en jaarverslag via de website gecommuniceerd. Daarnaast worden de door 

het ministerie ontwikkelde beleidsnota’s, onderzoeken, adviesrapporten e.d. zoveel 

mogelijk op de overheidswebsite geplaatst. 

• Tweewekelijkse nieuwsbrieven (idem).  

 

6.1.4  Communicatiebehoefte 4: Communicatie tussen ministeries 
Het communicatieplan voor het ministerie van BPD voorziet hierin.   

 

6.1.5  Communicatiebehoefte 5: Draagvlak bij (externe) stakeholders 
Communicatievragen 

• Hoe is het nieuwe land georganiseerd?  

• Welke gevolgen heeft dit voor de geldigheid van bestaande formulieren, vergunningen, 

certificaten etc.?  

• Wat zijn exact de procedures bij de diverse vormen van dienstverlening?  

• Hoe kunnen stakeholders zien in welk stadium van behandeling hun aanvragen zijn?  

• Hoe kunnen stakeholders van te voren meedenken over het beleid?  

 

Communicatiemiddelen 

• Beleidsdialoog met stakeholders en communicatie met groepen burgers (extern).  

In paragraaf 6.3.1, beleidsdialoog met stakeholders en paragraaf 6.3.2, communicatie met 

groepen burgers wordt een gedetailleerd uitleg gegeven hoe deze vormen van overleg 

gebruikt kunnen worden om draagvlak bij de externe stakeholders te creëren. 

• Website (intern en extern).  

 Informatie over de nieuwe structuur van de overheid (zie ook 1 en 2).  
 Informatie over de geldigheid van overheidsdocumenten.  
 Instrumenten om de overheid toegankelijker te maken. De instrumenten zijn:  

- Loketinformatie: de website geeft de exacte procedures voor alle aanvragen voor alle 

mogelijke loketdiensten. Stakeholders zien precies welke formulieren ze voor welke 

aanvragen bij zich moeten hebben.  
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- Formulierencentrum: via een hyperlink kan de stakeholder alle formele aanvragen voor 

overheidsdiensten downloaden en invullen.  

- Document Tracking: alle overheidsformulieren voor alle aanvragen beschikken over een 

barcode met volgnummer. Via het volgnummer kan de stakeholder zien waar (welke 

afdeling) het document zich in het proces bevindt.  

- Data van bewerkte aanvragen: aan de hand van de document tracking wordt aan het 

einde van iedere maand een overzicht gepubliceerd van het aantal binnengekomen en 

volledig afgewerkte aanvragen per afdeling, en vergeleken met de door het ministerie 

van BPD opgestelde normen.  

- Klachtencentrum: stakeholders kunnen een klacht indienen bij een klachtencentrum 

dat de klacht bij de leiding van het ministerie neerlegt.  

 
6.2  Interne communicatie 
In het interne communicatieplan staan de overlegstructuren binnen het ministerie van GMN 

centraal, evenals de overlegstructuren tussen het ministerie van GMN en de overige ministeries.  

 

Voordat de interne en interministeriële overlegstructuren worden beschreven, volgt hieronder 

een samenvatting van de wijze waarop de taken op het gebied van communicatie op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau zijn verdeeld binnen de NBO: 

 

• De uitvoeringsorganisatie Communicatie & Voorlichting van het ministerie van AZ stelt op 

strategisch niveau de kaders en richtlijnen op waaraan alle communicatieactiviteiten van het 

Land Curaçao, zowel intern als extern, zich moeten conformeren. Dit gebeurt met het oog 

op eenduidige communicatie om zodoende de belangrijkste waarden (transparantie, 

integriteit, kwaliteit en duurzaamheid) tot uitdrukking te laten komen. Communicatie & 

Voorlichting ontwikkelt daartoe communicatiebeleid en mediabeleid. Ook stellen zij formats 

op voor communicatie- en voorlichtingsproducten en verzorgen zij eenduidige communicatie 

en voorlichting vanuit de overheid naar buiten toe. Alle communicatieactiviteiten worden 

achteraf getoetst door Communicatie & Voorlichting. In de beginfase zal de toetsing en 

monitoring vanuit AZ intensief en gestructureerd moeten verlopen gezien de nieuwe 

communicatierichtlijnen en het gevaar dat deze onjuist geïnterpreteerd en toegepast 

worden. Communicatie & Voorlichting stelt de kaders van de website op en toetst op 

consistentie en inhoud. 

 

• Binnen elk ministerie is een Accountmanager Communicatie & Voorlichting die onderdeel 

uitmaakt van de Ministeriële Staf van het ministerie. Daarnaast is er een PR-adviseur bij het 

Kabinet van de Minister die de minister ondersteunt in al diens PR-activiteiten. De 

Accountmanager C&V is op tactisch niveau verantwoordelijk voor de vertaling van de 

vakkennis van de ministeries naar communicatieproducten en -activiteiten (zoals 

persberichten en speeches) en de planning van de communicatie- en voorlichtingactiviteiten 

per ministerie. De accountmanager houdt nauw contact met het MT, de Beleidsorganisatie 

en de uitvoeringsdiensten over de wijze waarop de producten van het ministerie 

gecommuniceerd moeten worden. De accountmanager toetst de ministeriële producten en 

activiteiten aan de kaders van de uitvoeringsorganisatie C&V van het ministerie van AZ. De 

Accountmanager C&V beheert het portal van zijn/ haar eigen ministerie qua content en 

beantwoord de vragen die binnen komen.  Tenslotte onderhoudt de accountmanager het 

contact met de SSO.  
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• De SSO voert op operationeel niveau enkel een inkoopfunctie uit voor de volgende 

communicatieactiviteiten: film, fotografie, editing werkzaamheden, radio-uitzendingen, 

vertaalwerkzaamheden, uitzetten van advertenties en verzorgen van campagnemateriaal. De 

SSO besteedt deze werkzaamheden uit aan freelancers en sluit daartoe een SLA met hen af. 

De Accountmanager C&V neemt hierna de aansturing van de freelancers over van de SSO met 

inachtneming van de SLA. Uit nadere analyse is gebleken dat eigen materiaal en personeel 

nauwelijks voordelen biedt voor de organisatie. De IT-helpdesk bij SSO, het ministerie van 

BPD fungeert als technisch beheerder van de website van de overheid. 

 

• De uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken van het ministerie van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening verzorgt de informatie aan het publiek namens alle ministeries en is 

verantwoordelijk voor het call center. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het 

beheer van de website van de overheid, beantwoorden ze de vragen van algemene aard die 

binnen komen via de website en stuurt vragen door naar ministeries wanneer de 

vragensteller geen ministerie wist te selecteren op de website. 

 

6.2.1  Overlegstructuren interne communicatie 
Bij een nieuw ministerie met nieuwe medewerkers, nieuwe organisatieonderdelen, alsook nieuwe 

relaties met aanverwante nieuwe ministeries, is een voortreffelijke interne communicatie een 

conditio sine qua non. Goede interne communicatie helpt mensen en afdelingen op elkaar af te 

stemmen en helpt misverstanden uit de weg te ruimen. Een goede overlegstructuur is hiertoe 

essentieel.  

 

Voor het ministerie van GMN worden de volgende interne overlegstructuren ingericht. Een 

belangrijke randvoorwaarde om de overlegstructuur succesvol te laten werken, is dat alle 

eindverantwoordelijken de juiste bevoegdheden gedelegeerd krijgen om het ministerie effectief 

en efficiënt te kunnen aansturen. 

 

In onderstaande tabel worden de deelnemers, het doel en de frequentie van de interne 

overleggen beschreven. De deelnemer die verantwoordelijk is voor de planning en voorbereiding 

van het overleg is onderstreept. 

 

 
 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

Ministerieel overleg Minister en SG: 

• Op verzoek aangevuld 

met Beleidsdirecteur 

en Sectordirecteuren 

voor bepaalde 

onderwerpen 

• Op verzoek aangevuld 

met Inspecteur-

Generaal Gezondheid, 

Natuur en Milieu voor 

bepaalde 

inspectiethema’s 

• Voorbereiden 

ministerraad 

• Afstemming en 

voortgangsoverleg 

Wekelijks 
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 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

MT SG, Beleidsdirecteur en 

Sectordirecteuren, op 

uitnodiging aangevuld met 

derden voor bepaalde 

onderwerpen (bijvoorbeeld 

de accountmanagers van de 

Ministeriële Staf)  

• Koers uitzetten op 

het gebied van 

beleid en 

bedrijfsvoering 

• Eenduidige 

advisering aan de 

minister 

• Voortgang 

monitoren 

Wekelijks 

Bedrijfsvoerings-

overleg 

SG en accountmanagers van 

de Ministeriële Staf: 

Financiën, HR, IT en 

Communicatie  

• Voorbereiding MT 

• Afstemming en 

voortgangsbewakin

g  

Wekelijks  

Communicatieoverleg Accountmanager C&V en 

PR-adviseur minister  
• Afstemming van 

communicatie- en 

voorlichting-

activiteiten 

• Eenduidige 

positionering van 

de minister 

Wekelijks 

vast en 

dagelijks ad 

hoc 

Overleg Kabinet van 

de Minister 

Minister en leden van het 

Kabinet 
• Afstemming over 

werkzaamheden 

Kabinet 

Wekelijks 

Sectoroverleg 

Gezondheid 

Sectordirecteur 

Gezondheid, 

Beleidsdirecteur en 

directeur(en)/afdelingshoof

d(en) uitvoerende diensten  

• Voorbereiding van 

MT 

• Vertaling van MT-

besluiten naar de 

Sector 

• Monitoring van 

kwaliteit en 

uitvoering van 

beleid 

Twee-

wekelijks  

Sectoroverleg 

Landbouw, Milieu en 

Natuur 

Sectordirecteur Landbouw, 

Milieu en Natuur, 

Beleidsdirecteur en 

directeur(en)/afdelingshoof

d(en) uitvoerende diensten  

• Voorbereiding van 

MT 

• Vertaling van MT-

besluiten naar de 

Sector 

• Monitoring van 

kwaliteit en 

uitvoering van 

beleid 

Twee-

wekelijks  
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 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

Beleidsorganisatieove

rleg 

SG en Beleidsdirecteur • Bedrijfsvoering van 

de 

beleidsorganisatie 

Maandelijks 

Overleg 

Geneeskundige 

Gezondheidszaken  

Directeur/afdelingshoofd 

en medewerkers  
• Afstemming en 

voortgangsbewakin

g van de uitvoering 

• Bedrijfsvoering van 

de uitvoerende 

dienst 

Twee-

wekelijks  

Overleg Veterinaire 

Zaken 

Directeur/afdelingshoofd 

en medewerkers  
• Afstemming en 

voortgangsbewakin

g van de uitvoering 

• Bedrijfsvoering van 

de uitvoerende 

dienst 

Twee-

wekelijks  

Overleg Agrarisch en 

Visserijbeheer 

Directeur/afdelingshoofd 

en medewerkers  
• Afstemming en 

voortgangsbewakin

g van de uitvoering 

• Bedrijfsvoering van 

de uitvoerende 

dienst 

Twee-

wekelijks  

Overleg Milieu en 

Natuurbeheer 

Directeur/afdelingshoofd 

en medewerkers  
• Afstemming en 

voortgangsbewakin

g van de uitvoering 

• Bedrijfsvoering van 

de uitvoerende 

dienst 

Twee-

wekelijks  

Teamoverleggen Vertegenwoordiger 

beleidsteam en 

beleidsmedewerkers per 

beleidsteam 

• Inhoudelijke 

afstemming over 

beleidsontwikkelin

g per onderwerp 

Ad hoc 

 

6.2.2  Overlegstructuren interministeriële communicatie 
Vanwege de vele raakvlakken tussen de beleidsdomeinen is ook de interministeriële 

communicatie van groot belang. Deze paragraaf bevat voorstellen voor de inrichting van 

interministeriële overlegstructuren.  

 

In onderstaande tabel worden de deelnemers, het doel en de frequentie van de interministeriële 

overleggen beschreven. De deelnemer die verantwoordelijk is voor de planning en voorbereiding 

van het overleg is onderstreept. 
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Het ministerie van GMN zal deelnemen aan de volgende interministeriële overlegstructuren: 

 

  
 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

Ministerraad Alle ministers, onder 

voorzitterschap van de 

minister-president 

• Besluitvorming  Wekelijks  

Beleidscoördinatie- 

overleg 

Ministerraad, 

Beleidscoördinatie van 

het ministerie van AZ 

en Masterplanning van 

het ministerie van BPD 

• Monitoring voortgang 

meerjarenbeleids-

programma 

Drie-

maandelijks  

Interministerieel overleg Alle SG’s, onder 

voorzitterschap van SG 

AZ 

• Afstemming van 

ministerieoverstijgend

e thema’s op het 

gebied van beleid en 

bedrijfsvoering 

Twee-

wekelijks 

Interministerieel overleg 

Financiën 

Accountmanagers 

Financiën van de 

Ministeriële Staf van 

alle ministeries met de 

beleidsorganisatie van 

het ministerie van 

Financiën (onder 

voorzitterschap van 

Beleidsdirecteur 

Financiën) 

• Afstemming tussen 

strategisch en tactisch 

niveau: worden 

richtlijnen gevolgd en 

functioneren die naar 

behoren? 

Maandelijks 

Interministerieel overleg 

Communicatie 

Accountmanagers C&V 

van de Ministeriële 

Staf van alle 

ministeries, 

Communicatie & 

Voorlichting van het 

ministerie van AZ, 

uitvoeringsdienst 

Publieke Zaken van het 

ministerie van BPD   

• Afstemming tussen 

strategisch en tactisch 

niveau: worden 

richtlijnen gevolgd en 

functioneren die naar 

behoren? 

Maandelijks 
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 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

Interministerieel overleg 

HR 

Accountmanagers HR 

van de Ministeriële 

Staf van alle 

ministeries met HR 

Beleid en Advies van 

het ministerie BPD 

• Afstemming tussen 

strategisch en tactisch 

niveau: worden 

richtlijnen gevolgd en 

functioneren die naar 

behoren? 

• Afstemming en 

voortgangsbewaking 

organisatieontwikkelin

g 

Maandelijks 

Interministerieel overleg 

IT 

Accountmanagers IT 

van de Ministeriële 

Staf van alle 

ministeries met de 

beleidsorganisatie van 

het ministerie van BPD 

(onder voorzitterschap 

van Beleidsdirecteur 

BPD) 

• Afstemming tussen 

strategisch en tactisch 

niveau: worden 

richtlijnen gevolgd en 

functioneren die naar 

behoren? 

Maandelijks 

Contractoverleg SSO SG en hoofd SSO • Contractafspraken 

tussen ministerie en 

SSO (inhoudelijke 

bijdrage aan SLA’s 

wordt door 

accountmanagers 

geleverd)  

• Monitoring van 

contractafspraken  

Halfjaarlijks  
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 Overlegvorm 

 
 Deelnemers 

 
 Doel 

 
 Frequentie 

Interministriële 

beleidsoverleggen  

Deelnemers 

afhankelijk van 

geïdentificeerde 

stakeholders bij 

andere ministeries 

• Inhoudelijke 

afstemming over 

beleidsontwikkeling 

voor ministerie-

overstijgende 

onderwerp 

Voor GMN:  

• Integratie 

natuurbeheer in 

andere beleidsvelden 

• Beheer publieke 

stranden in 

samenwerking met 

ministerie van VVRP 

• Inhoudelijke 

afstemming over 

beleidsvorming en -

uitvoering met 

betrekking de 

bevordering van het 

milieubewustzijn en 

gezonde leefpatronen 

met het ministerie 

Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur 

en Sport en het 

ministerie van Sociale 

Ontwikkeling en 

Welzijn 

• Invulling van beleid op 

het gebied van 

Landbouw, Veeteelt 

en Visserij in 

samenwerking met het 

ministerie van EO 

Ad hoc 

 

Met name de interministeriële beleidsoverleggen zijn van groot belang voor de inhoudelijke 

afstemming tussen beleidsdomeinen. De samenstelling en frequentie van die overleggen is 

afhankelijk van de noodzakelijke en gewenste informatiestromen tussen de ministeries en kan 

per beleidsdomein verschillen. Bij de uitwerking van de werkprocessen dient ook de 

interministeriële afstemming nader invulling te krijgen. 
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6.3  Externe communicatie 
De externe communicatie bestaat uit drie onderdelen:  

• Publieksvoorlichting: dit gedeelte van het communicatieplan wordt centraal opgesteld 

teneinde de eenduidigheid zoveel mogelijk te garanderen. Het maakt derhalve geen 

onderdeel uit van het businessplan van het ministerie van GMN. Voorlichting aan het publiek 

over gezondheidszaken vallen wel onder de verantwoordelijkheid van GMN. Hiervoor wordt 

een apart team binnen de uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken 

ingesteld.  

• Beleidsdialoog met stakeholders: hierbij gaat het om de overlegstructuren die worden 

ingericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de expertise bij bedrijven, organisaties 

en instellingen om beleid te maken, draagvlak voor de uitvoering van beleid te creëren en 

om feedback te ontvangen. Paragraaf 6.3.1 bevat voorstellen voor dergelijke 

overlegstructuren.  

• Communicatie met specifieke groepen burgers: hierbij gaat het om de samenstelling en de 

inzet van groepen burgers ten behoeve van beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. Dit 

kan bijvoorbeeld in de vorm van citizens consulting committees. In paragraaf 6.3.2 worden 

voorstellen gedaan voor dergelijke communicatiestructuren.  

• In paragraaf 6.3.3 staat een overzicht van de externe communicatie met burgers en 

stakeholders. 

 

6.3.1  Beleidsdialoog met stakeholders 
Bij de beleidsdialoog met stakeholders gaat het om de overlegstructuren die worden ingericht om 

zoveel mogelijk gebruik te maken van de expertise van bedrijven, organisaties en instellingen om 

beleid te maken, draagvlak voor de uitvoering van beleid te creëren en om feedback te 

ontvangen.  

 

Bij de beleidsdialoog gaat het om het overleg met het maatschappelijk middenveld, oftewel met 

de georganiseerde stakeholders die de belangen van een bepaalde groep vertegenwoordigen. Het 

inventariseren van deze belangen moet een plek krijgen in het beleidsproces zodat het beleid 

kan rekenen op draagvlak bij de uitvoering. Eigenlijk gaat het bij de beleidsdialoog dus om de 

wijze waarop beleid wordt gemaakt: samen met het veld. 

 

De beleidscyclus is gedefinieerd als het cyclisch proces van agenderen, probleem verkennen en 

definiëren, beleidsontwerp maken, voorbereiden wetsontwerp, besluitvorming, implementeren, 

uitvoeren, handhaven en evalueren van beleid. In deze cyclus moeten momenten zijn ingebouwd 

waarop er met stakeholders (het maatschappelijk middenveld) overleg kan plaatsvinden.  
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In een figuur ziet dit er als volgt uit: 

 

 
 

Het overleg met het maatschappelijk middenveld kan op verschillende manieren worden 

ingericht: 

• Overleg met belangenorganisaties: dit overleg vindt structureel plaats, bijvoorbeeld elk 

kwartaal. Daarnaast kan er ad hoc bij relevante thema’s intensiever overleg plaatsvinden.  

• Geïnstitutionaliseerd overleg: in dit geval worden de belangen georganiseerd in ‘fora’ (zie 

6.1.5). De fora krijgen een vaste plek in de beleidscyclus. De fora adviseren de minister 

gevraagd en ongevraagd over alle beleidsthema’s van het ministerie.  

• Overleg met sociale partners: dit overleg vindt plaats op vaste momenten tussen overheid, 

werkgeversorganisatie(s) en werknemersorganisatie(s).  

 

Het betrekken van stakeholders in het beleidsproces kan de indruk geven dat alle input van 

stakeholders een plek moet krijgen om zo tot een gedragen beleid te komen. Dit is niet het 

geval, het gaat er om de belangen te inventariseren en op voorhand duidelijk te zijn over de 

mate van invloed. Het ministerie zal altijd te maken hebben met tegenstrijdige belangen en kan, 

met het oog op een betrouwbare overheid die voor het collectief belang werkt, niet aan alle 

wensen van stakeholders tegemoet komen. Beleidsmedewerkers moeten kunnen acteren als 

netwerkmanager, door belangen bij elkaar te brengen en een gezamenlijke afweging tot stand te 

brengen (internal meta governance). Hierin is houding van groot belang, de overheid moet doen 

wat zij belooft. Spelregels zijn dan ook belangrijk, bijvoorbeeld regels over besluitvorming. 

 

6.3.2  Communicatie met groepen burgers 
Bij de communicatie met specifieke groepen burgers gaat het om de samenstelling en de inzet 

van groepen burgers ten behoeve van beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. Het verschil 

met de beleidsdialoog met stakeholders is dat deze burgers wordt gevraagd om hun persoonlijke 

mening; zij zijn geen representanten van bepaalde belangenorganisaties.  

 



126 Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

Om structureel zicht te krijgen op signalen die in de samenleving leven en die te verwerken tot 

bruikbare input voor beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie, is het noodzakelijk om 

omgevingsonderzoek te doen. Er is een breed palet aan instrumenten denkbaar voor 

omgevingsonderzoek, zoals: 

• Doelgroeponderzoek.  

• Publieksonderzoek.  

• Gebruikersonderzoeken.  

• Effectonderzoek.  

• (online) Media-analyse.  

• Focusgroepen. 

• Burgerpanels. 

 

Op twee vormen van omgevingsonderzoek gaan we hier nader in: de focusgroepen en 

burgerpanels. Beide vormen zijn voorbeelden van zogenaamde ‘citizens consulting committees’.  

 

Een burgerpanel is een vaste groep burgers die gedurende een bepaalde periode op verschillende 

thema’s wordt bevraagd. Een burgerpanel wordt samengesteld door een representatieve 

steekproef te nemen uit het bevolkingsregister waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en 

geslacht. Vervolgens worden de geselecteerde personen benaderd met de vraag of zij voor een 

bepaalde perioden, bijvoorbeeld twee jaar, zitting willen nemen in het burgerpanel. Het 

burgerpanel wordt vervolgens vier tot zes keer per jaar benaderd over allerlei onderwerpen. Dat 

kan bijvoorbeeld telefonisch met een vragenlijst, maar ook online via een internetenquête of 

door face-to-face paneldiscussies. De onderwerpen worden aangedragen door de sectoren en 

afdelingen van het ministerie. Zodoende ontstaat een representatief beeld van de opvattingen en 

gevoelens die onder de bevolking leven.  

 

Een focusgroep is een wisselende groep burgers die per thema wordt samengesteld en alleen op 

dat thema wordt bevraagd. Focusgroepen hebben een ad hoc karakter en kunnen bijvoorbeeld 

worden ingericht rondom de beleidsprioriteiten. De essentie van een focusgroep is dat een 

vertegenwoordiging van een specifieke doelgroep wordt aangemoedigd om in een groepsgesprek 

informatie uit te wisselen over hun behoeften, belangen en beweegredenen ten aanzien van een 

bepaald onderwerp. Door de voorbereiding en uitvoeringstechniek levert een focusgroep 

interessante en vaak verrassende inhoudelijke inzichten op.  

 

Het ontwikkelen van omgevingskennis alleen is niet voldoende. Het gaat ook om de duiding van 

die kennis en het integreren ervan in het beleidsproces (ontwikkeling – uitvoering – evaluatie – 

bijstelling). Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen communicatieadviseurs en 

beleidsmedewerkers. 

 

Daarnaast is het van belang om niet alleen te voorzien in structuren waarmee burgers door de 

overheid bevraagd kunnen worden op de momenten en over de onderwerpen die de overheid 

bedenkt, maar ook in structuren die het mogelijk maken dat burgers op eigen initiatief hun 

mening geven. Een voorbeeld van een dergelijke structuur is een (fysiek en/of digitaal) 

inspraakpunt waar burgers hun zienswijze kunnen indienen op projecten van de overheid. 

 

Bij alle vormen van communicatie met burgers is het van belang om duidelijk te zijn over de 

mate van invloed die de burger heeft op het beleidsproces. In onderstaande tabel staan 

verschillende vormen van communicatie/participatie. Het verschil tussen de vormen wordt 

bepaald door de rol die de burger speelt in het beleidsproces en de rol die de overheid daarin 

speelt. Met de rol van de overheid hangt een bepaalde bestuursstijl samen.  
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Naarmate de rol van de burger in het beleidsproces groter wordt, wordt de participatievorm 

intensiever. De verschillende vormen kunnen als volgt worden benoemd, in oplopende mate van 

intensiteit:  

 
 

 Vorm 

 

 Rol burger 

 

 Rol overheid 

 

 Bestuursstijl 

 

 Inspraak 

 

 Inspreker 

 

 Beslisser 

 

 Autoritair 

 

 Consultatie 

 

 Adviseur 

 

 Beslisser 

 

 Consulterend 

 

 Co-productie 

 

 Co-producent 

 

 Co-producent 

 

 Samenwerkend 

 

 Burgerinitiatief 

 

 Beslisser 

 

 Kadersteller 

 

Faciliterend 

 

In geval van inspraak kunnen individuele burgers en organisaties reageren op beleidsvoorstellen 

tijdens een inspraakmoment. Dit biedt burgers en organisaties de mogelijkheid om de overheid te 

beïnvloeden bij de besluitvorming over een beleidsvoorstel. Bij de groene vormen gaat het 

daadwerkelijk om participatie: burgers en organisaties nemen in een vroeg stadium van het 

beleidsproces deel aan de totstandkoming van een voorstel. Bij consultatie krijgen burgers en 

organisaties gelegenheid om de overheid te adviseren bij de totstandkoming van een 

beleidsvoorstel. Het ministerie weegt die adviezen mee, maar neemt autonoom de beslissing. Bij 

co-productie treden burgers/organisaties en de overheid beiden op als vormgevers van 

beleidsvoorstellen. En bij het burgerinitiatief beslissen burgers zelf over (de uitvoering van) 

bepaalde beleidsvoorstellen, terwijl het ministerie daarvoor de kaders stelt. 

 

Het is niet altijd het streven om de meest intensieve vormen van burgerparticipatie toe te 

passen. Niet elke participatievorm past bij elk beleidsonderwerp. Bij elk onderwerp moet de best 

passende vorm van burgerparticipatie worden gekozen. Bij die keuze spelen de volgende 

overwegingen een rol:  

• De nabijheid van het onderwerp voor burgers en organisaties: hoe dichter het onderwerp de 

directe leefomgeving van burgers raakt, hoe groter hun rol in het proces kan zijn. 

• De bereidheid van burgers en organisaties om mee te doen: hoe groter de bereidheid is van 

burgers en organisaties om mee te doen in het proces, hoe groter hun rol in het proces kan 

zijn. 

• De beïnvloedingsruimte voor burgers en organisaties: hoe meer ruimte er is voor inbreng van 

burgers en organisaties, hoe groter hun rol in het proces kan zijn. 

• De meerwaarde van participatie: hoe belangrijker het is dat burgers en organisaties 

meedoen om een goed resultaat te behalen (in termen van draagvlak voor en verrijking van 

inhoud en proces), hoe groter hun rol in het proces kan zijn. 
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6.3.3  Overzicht externe communicatie 
In onderstaande tabel is de externe communicatie met burgers en stakeholders samengevat. 

 
 Doelgroepen  

 
 Betekenis  

 
 Communicatie  

 
 Doelstelling  

 
 Middelen 

 
 Frequentie  

 
 Verantwoordelijk  

Burgers, 

beroepsbeoefenaren, 

patiënten, ondernemers, 

NGO’s,  

Op enigerlei wijze 

zijn alle burgers, 

beroepsbeoefenaren 

patiënten, NGO’s en 

ondernemers, bij het 

werkterrein van het 

ministerie van GMN 

betrokken.  

Burgers en patiënten 

ontwikkelen hun 

activiteiten los van 

het ministerie. De 

beroepsbeoefenaren, 

functioneren binnen 

het kader van hun 

wettelijke 

bevoegdheden. Het 

bedrijfsleven 

ontplooien hun 

activiteiten binnen 

de beleidskaders van 

het ministerie. Alle 

activiteiten zijn van 

belang voor de 

ontwikkeling en het 

behoud van de 

gezondheidszorg, het 

milieu en de natuur. 

De communicatie 

vanuit het ministerie 

is bedoeld ter 

informatie over het 

beleid in het 

algemeen voor 

burgers en over het 

beleid specifiek voor 

de medische 

beroepsbeoefenaren, 

(pluim)veehouders, 

dierenartsen, 

ondernemers, 

importeurs/expor-

teurs, vissers en 

landbouwers. 

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Informatie via de 

media 

• Website: continu 

• Nieuwsbrieven:   

4 keer per jaar 

• Informatie via de 

media: bij 

gebeurtenissen 

en evenementen 

De informatie wordt 

aangeleverd door de 

beleidsorganisatie en 

uitvoeringsorganisaties/ 

organisatieonderdelen 

van het ministerie van 

GMN. De communicatie 

account manager en 

uitvoeringsorganisatie 

C&V zijn 

verantwoordelijk voor 

het verzorgen van de 

communicatie via 

aangegeven middelen. 
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 Doelgroepen  

 
 Betekenis  

 
 Communicatie  

 
 Doelstelling  

 
 Middelen 

 
 Frequentie  

 
 Verantwoordelijk  

Partners in 
beleidsontwikkeling en -
uitvoering: 
Beroepsgroepen, belangen-

groepen, geneesmiddelen-

registratiecommissie, 

Inspectie Gezondheidszorg 

Nederland, Medisch 

Tuchtcollege, media, 

NGO’s, internationale 

organisaties, 

maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven  

Dit is een brede 

groep betrokken 

organisaties en 

instanties, die 

(vaste) overleg- en 

samenwerkings-

partners zijn van het 

ministerie voor de 

ontwikkeling en 

uitvoering van het 

beleid op het gebied 

van gezondheidszorg, 

milieu en natuur. 

Het ministerie van 

GMN ontwikkelt haar 

beleid en voert de 

activiteiten uit in 

afstemming en 

samenwerking met 

de aangegeven 

organisaties. 

Deze organisaties 

ontwikkelen hun 

activiteiten binnen 

de kaders die het 

ministerie van GMN 

stelt. 

De communicatie 

naar deze 

doelgroepen moet 

specifiek zijn, 

gericht op 

informeren en op 

stimuleren tot 

samenwerking. 

Daarnaast moeten zij 

worden betrokken bij 

de ontwikkeling en 

uitvoering van beleid 

op het gebied van 

gezondheidszorg, 

milieu en natuur. Het 

is van belang om de 

komende tijd 

duidelijke afspraken 

met hen te maken 

over participatie en 

communicatie. 

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Informatie via de 

media 

• Informatie-

bijeenkomsten 

• Participatie in 

beleidscyclus 

• Werkbezoeken 

• Website: continu 

• Nieuwsbrieven:   

4 keer per jaar 

• Informatie via de 

media: bij 

gebeurtenissen 

en evenementen 

• Informatie-

bijeenkomsten:   

2 tot 4 keer per 

jaar 

• Participatie in 

beleidscyclus: 

bij elk relevant 

onderwerp, door 

het ministerie 

van GMN te 

bepalen 

De informatie wordt 

aangeleverd door de 

beleidsorganisatie en 

uitvoeringsorganisaties/ 

organisatieonderdelen 

van het ministerie van 

GMN. De communicatie 

account manager en 

uitvoeringsorganisatie 

C&V zijn 

verantwoordelijk voor 

het verzorgen van de 

communicatie via 

aangegeven middelen 
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Doelgroepen  Betekenis  Communicatie  Doelstelling  Middelen Frequentie  Verantwoordelijk  

Uitvoerders:  
Schoolbesturen 

(bewustwording),beroeps-

groepen, zorginstellingen, 

NGO’S, adviesorganen, 

bedrijfsleven 

Deze organisaties 

zijn de (mede-) 

uitvoerders van het 

beleid op het gebied 

van gezondheidszorg, 

milieu en natuur. 

Deze organisaties 

voeren het beleid uit 

binnen de kaders die 

het ministerie van 

GMN stelt. 

De communicatie is 

gericht op goede 

wederzijdse relaties. 

Naast de algemene  

communicatie- 

middelen (zie  

boven) is het van  

belang om  

specifieke afspraken  

te maken over: 

• De gezamenlijke 

agenda 

• De wijze waarop 

de onderlinge 

relaties worden 

vormgegeven 

• De 

communicatie 

die daarbij hoort 

• De inrichting van 

de daarbij 

behorende 

communicatie 

Naar behoefte 

maar ook op 

gezette tijden 

zoals bepaald in 

communicatie-, 

voorlichting- en 

mediabeleid. 

Account managers 

communicatie 
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7  Implementatie en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat het implementatieplan voor het ministerie van GMN. Het hoofdstuk 

bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel gaat in op de voorbereiding van de 

implementatie tot 10 oktober 2010. Dit deel is gelijk voor alle ministeries. Het tweede deel 

behandelt specifiek de implementatie van het businessplan van het ministerie van GMN. 

Het derde deel geeft aanbevelingen voor een succesvolle implementatie.  

 

 

7.1  Implementatie inrichting ministerie 
Deze paragraaf beschrijft de implementatie van de inrichting van de ministeries tot 10 

oktober 2010. Het doel van deze fase is het voorbereiden van de implementatie van de 

businessplannen. Deze voorbereiding bestaat uit het opzetten van de organisatie en het 

opstellen van een transitieplan bestaande uit aspecten die voor alle ministeries van belang 

zijn. 

 

7.1.1  Elementen implementatie tot 10 oktober 2010 
Na de vaststelling van het businessplan door het Bestuurscollege moeten de volgende 

stappen gezet worden voor de inrichting van de ministeries op 10 oktober 2010:  

 

1. Werving en selectie van negen Ministeriële Taskforces Transitie.  

Voor elk ministerie wordt een Ministeriële Taskforce Transitie ingericht, bestaande uit 

drie tot vijf leden die voltijds werken aan de inrichting van het ministerie. Bij de 

samenstelling van de taskforce wordt specifiek gekeken naar jong, aanstormend talent. 

De taskforce levert een bijdrage aan de werving en selectie van personeel, aan de 

inrichting en huisvesting en aan het opstellen en uitvoeren van het transitieplan voor 

het ministerie. In paragraaf 7.1.2 komen de taken van de Taskforce Transitie en de 

inhoud van het transitieplan aan de orde. 

 

2. Werving en selectie van de SG’s, de Beleidsdirecteur, de Sectordirecteuren en de HR-

functionaris.  

Voor de benoeming van alle SG’s, BD’s en SD’s wordt één onafhankelijke 

deskundigencommissie ingericht die de criteria voor de benoeming bewaakt en 

voorstellen aan de Ministerraad doet. Deze commissie bestaat uit vijf leden en 

begeleidt de werving en selectie. Ook bij de werving van de leidinggevende posities 

binnen het ministerie moet oog zijn voor ‘youn potentials’. Voor een goede selectie is 

het noodzakelijk dat het basisprofiel voor de SG’s, BD’s en SD’s wordt uitgewerkt. De 

Ministeriële Task Force Transitie verzorgt de werving en selectie van de HR-

functionaris. Ook de werving en selectie c.q. de overplaatsing van het overige 

personeel wordt door de Taskforce Transitie gecoördineerd.  

 

3. Het is vervolgens aan de SG’s, BD’s en SD’s en de Ministeriële Taskforces Transitie om 

de ministeries in te richten.  

De SG’s, BD’s en SD’s moeten voldoende bevoegdheden gedelegeerd krijgen om het 

ministerie effectief en efficiënt te kunnen aansturen. Deze bevoegdheid moet nader 

geconcretiseerd worden in een instructie dat bij Landsbesluit wordt vastgelegd (hierin 

worden ook de hoofdtaken vastgelegd). De hoofdlijn is dat de Minister verantwoordelijk 

is en de SG coördinerend is binnen de ambtelijke organisatie.  
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De SG adviseert en informeert de politiek. Zo maakt de SG voorstellen over hoe de 

strategische beleidsdoelen binnen het ministerie worden opgepakt.  

De minister accordeert het voorstel. De Ministeriële Taskforces Transitie zorgen voor 

de totstandkoming van de instructie en het besluitvormingsproces.  

 

4. Met de SG’s moeten managementcontracten worden vastgesteld.  

Sturing is onderdeel van het managementcontract. In de aansturing moeten de 

kernwaarden terugkomen die in het ministerie centraal staan. Het management moet 

zich realiseren dat de verandering direct van start gaat. De onafhankelijke 

deskundigencommissie geeft de beoordeling van SG’s, BD’s en SD’s vorm binnen 

algemeen opgestelde beoordelings-criteria. Zij worden beoordeeld op resultaten (de 

afspraken in het managementcontract). Tevens worden zij beoordeeld op de 

samenwerking met andere beleidsvelden en de aansturing. De Ministeriële Taskforces 

Transitie maken een basis voor het managementcontract dat wordt afgesloten met de 

SG’s en passen de algemeen opgestelde beoordelingscriteria aan om de beoordeling 

van de SG’s, BD’s en SD’s mogelijk te maken.  

 

5. De Ministeriële Taskforces Transitie zetten tevens een roulatiesysteem op voor SG’s. 

Hierbij wordt uitgegaan van een wisseling om de vijf jaar.  

 

7.1.2  Taskforces, Transitie en transitieplan 
Voor elk ministerie wordt een Ministeriele Taskforce Transitie ingesteld. Elke taskforce 

werkt onder leiding van een voorzitter. De taskforces houden zich bezig met onderwerpen 

die voor alle ministeries van belang zijn, zoals communicatie, huisvesting en ICT. Om 

uniformiteit te bewerkstelligen, formuleren de negen voorzitters van de taskforces 

gezamenlijk – in een ministerieoverstijgend overleg – de kaders voor de uitwerking van deze 

onderwerpen.  

 

Elke Taskforce Transitie stelt een transitieplan op voor het eigen ministerie. De volgende 

onderdelen komen hierin aan de orde:  

• Werving en selectie c.q. overplaatsing van personeel.  

• Sociaal plan (inclusief manier van omgaan met overtollige bezetting).  

• Communicatie.  

• Huisvesting.  

• ICT.  

• Financiële kaders (spelregels planning en control).  

• Training en begeleiding van personeel in inwerkperiode.  

• HR-beleid (kaders HR-beleid, opzet competentieprofielen, beoordelings- en 

functioneringssystematiek, procedure ziekteverzuim).  

• Gedragscode en huisregels.  

• Werkwijze voor totstandkoming van werkplannen en sectorbegrotingen.  

 

Deze aspecten worden dusdanig uitgewerkt en vormgegeven dat op 10-10-2010 elk 

ministerie operationeel kan zijn. 
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7.1.3  Planning 
In onderstaande tabel zijn de acties behorende tot de voorbereiding opgenomen. Hieraan 

gekoppeld zijn de verantwoordelijken en de planning. 

 

 
 Actie 

 
 Verantwoordelijke 

 
 Planning 

Werving en selectie van de Ministeriële 

Task Force Transitie 

Bestuurscollege April/mei 2010 

Selectie onafhankelijke 

deskundigencommissie  

Bestuurscollege April/mei 2010 

Uitwerken basisprofiel SG, BD, SD, HR-

functionaris 

Ministeriële Task Force 

Transitie 

Juni 2010 

Werving en selectie SG’s, BD’s en SD’s Onafhankelijke 

deskundigencommissie 

Juni-augustus 

2010 

Werving en selectie HR-functionaris  Ministeriële Task Force 

Transitie 

Juni-augustus 

2010 

Werving en selectie c.q. overplaatsing 

overig personeel 

Ministeriële Task Force 

Transitie 

Augustus/ 

september 2010 

Installatie van SG’s, BD’s en SD’s Ministerraad 10-10-2010 

De instructie voor de SG wordt 

opgesteld  

Ministeriële Task Force 

Transitie 

Augustus/ 

september 2010 

De instructie voor de SG wordt 

vastgesteld bij Landsbesluit 

Ministerraad September 2010 

De opzet van het managementcontract  Ministeriële Task Force 

Transitie  

September/ 

november 2010 

Het managementcontract wordt 

afgesloten 

Minister – SG November 2010 

De algemene beoordelingscriteria 

worden opgesteld 

Ministeriële Task Force 

Transitie 

September 2010 

De algemene beoordelingscriteria 

worden vastgesteld 

Minister September 2010 

Het roulatieschema is beschikbaar Ministeriële Task Force 

Transitie 

December 2010 

 

7.1.4  Middelen 
De middelen die nodig zijn voor de implementatie tot 10-10-10 bestaan uit de bemensing 

van de Ministeriele Taskforces Transitie en de onafhankelijke deskundigencommissie. De 

negen Taskforces Transitie bestaan uit drie tot vijf leden die gedurende 4,5 maand fulltime 

aan de inrichting van het ministerie werkt. De deskundigencommissie bestaat ook uit drie 

tot vijf leden.  
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Zij werken gedurende drie maanden fulltime aan de werving en selectie van alle SG’s, BD’s 

en SD’s. Voor de ondersteuning van de commissie bij de werving en selectie moeten ook 

middelen worden gereserveerd.  

 

 

7.2  Implementatie businessplan (2011-2014) 
Na de afronding van de voorbereiding is het MT van GMN geïnstalleerd, is het personeel 

overgeplaatst en is er een transitieplan beschikbaar. Het MT van het ministerie van GMN is 

aan zet om de implementatie binnen het ministerie verder vorm te geven. Het doel van de 

implementatie van het businessplan is het inrichten van het ministerie van GMN opdat het 

over een periode van vier jaar een professionele organisatie is die haar missie 

verwezenlijkt.  

 

In deze paragraaf staat centraal hoe het businessplan over een periode van vier jaar wordt 

geïmplementeerd. Benoemd worden de stappen die op korte en lange termijn moeten 

worden gezet en wie verantwoordelijk is voor welk deel van de implementatie. Aan de 

stappen zijn indicatoren gekoppeld om de implementatie te kunnen monitoren. De planning 

wordt vormgegeven middels een faseplanning. Alvorens de fases worden toegelicht wordt 

een schets gegeven van de regiestructuur.  

 

7.2.1  Opzet projectorganisatie 
Om de implementatie van het businessplan binnen het ministerie van GMN vorm te geven, 

zet de SG een projectorganisatie op. Deze projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, 

projectgroep en werkgroepen. Het is aan de projectorganisatie om de regie te voeren op de 

implementatie van het businessplan.  

 

De stuurgroep bestaat uit het MT. De SG is 

voorzitter van de stuurgroep. Dat is van belang 

omdat de projectorganisatie het gezag, de 

daadkracht en het mandaat heeft om het plan 

door te kunnen voeren. Tevens wordt hiermee 

voorzien in commitment van de (ambtelijke) top 

van de organisatie. De SG wordt in de uitvoering 

ondersteund door projectmedewerkers (de projectorganisatie), bij voorkeur jonge 

aanstormende talenten uit de overheidsorganisatie. Er wordt een klankbordgroep ingesteld 

met expertise op het gebied van organisatie-inrichting en transitie in bredere zin (zie 

7.2.3).  

 

Het is aan de projectgroep om de implementatie vorm te geven en de voortgang te 

monitoren. Hierbij wordt zij op onderdelen ondersteund door de werkgroepen (zie 7.2.8).  

 

Alle leden van de projectorganisatie moeten zich realiseren dat zij onderdeel uitmaken van 

de verandering. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de organisatie. Het is dan ook aan 

hen om de kernwaarden van het ministerie tot uiting te laten komen in hun handelen. Dit 

betekent dat zij: 

• Eerlijk zijn over hun motieven en zeggen waar het op staat.  

• Transparant zijn.  

• Hun verantwoordelijkheid nemen en zich professioneel gedragen.  

• Kwaliteit leveren (geen half werk leveren, open staan voor feedback, handelen naar de 

feedback die gegeven is).  

Het is van belang dat de 
projectorganisatie het gedrag 

vertoont dat zij wil bevorderen in 
de organisatie. Dit betekent het tot 

uiting brengen van de 
kernwaarden. 
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• Duidelijk zijn over de wijze waarop participanten in het traject betrokken worden (wat 

wordt verwacht, welke mate van invloed).  

• Duurzaam handelen (is het bijvoorbeeld nodig alles te printen).  

• Dienstbaar zijn (het belang van burgers en ondernemers in het vizier houden).  

 

7.2.2  Masterplan 
Om te handelen naar de afgesproken kernwaarden stelt de projectgroep een projectplan op 

(masterplan). Het masterplan is het transitieplan voor het ministerie van GMN. Bij het 

opstellen van dit plan laten zij de kernwaarden al tot uitdrukking komen. Het is aan de 

stuurgroep hier alert op te zijn in de aansturing. Door aandacht te besteden aan de 

volgende elementen toont zij zich professioneel, dienstbaar en transparant. Elementen in 

het masterplan zijn:  

• Het doel (wat wordt er beoogd?) 

• De organisatie (op welke manier wordt het beoogde doel gerealiseerd?). 

• De kwaliteit (welke kwaliteit wordt geleverd?). 

• De benodigde tijd (welke termijnen gelden voor het proces?). 

• De benodigde informatie (welke informatie is benodigd?). 

• De stakeholders en mate van participatie (welke actoren spelen een rol en op welke 

manier worden deze actoren betrokken, variërend van informeren tot meebesluiten?). 

• De benodigde middelen (wat gaat het kosten?). 

• De wijze van evaluatie en monitoring (indicatoren en meetmomenten). 

• Risico’s en interventiemogelijkheden (welke risico’s worden onderkent, op welke 

manier kan de projectgroep handelen om de risico’s te voorkomen/te managen?). 

Het is van belang het masterplan in relatie te brengen met de missie van het ministerie.  

 

Wat moet bereikt worden 
Inhoudelijk stelt het masterplan de strategische doelen – en de prioritering daarvan in de 

tijd – van het ministerie van GMN centraal. Dit zijn:  

 
 
 Strategische  
 beleidsdoelen 

 
 Beleidsdoelen  
 2011-2014 

 2011  2012  2013  2014 

1.1 Het tot stand brengen en 

uitvoeren van integraal 

gezondheidsbeleid per 2012 

                

1.2 Ziekte preventie en reductie 

van gezondheidsbedreigingen 
                

1. Het bevorderen 

van de gezondheid 

van de bevolking 

en ziektepreventie 

1.3 De voorbereiding op en de 

bestrijding van rampen 
                

2. Het bevorderen 

van de kwaliteit, 

toegankelijkheid 

en betaalbaarheid 

van de 

gezondheidszorg 

2.1 Herstructureren 

gezondheidszorg door het 

ontwikkelen van transparant 

beleid en instrumentaria 
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 Strategische  
 beleidsdoelen 

 
 Beleidsdoelen  
 2011-2014 

 2011  2012  2013  2014 

3.1 Het introduceren van een 

voedselveiligheidsbeleid voor 

producten van dierlijke 

oorsprong 

                

3. Het bevorderen 

van veterinaire 

volksgezondheid 

3.2 De preventie en bestrijding 

van (de uitbraak van ) zoönosen                 

4.1 De preventie en bestrijding 

van ( de uitbraak ) van 

besmettelijke dierziekten. 

                

4. Het bevorderen 

van de 

dierengezond-heid 

en het 

dierenwelzijn 
4.2. Het introduceren van een 

dierenwelzijn beleid 
                

5.1 Het identificeren van 

kansen voor duurzame 

agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

                

5.2 Het tot stand brengen van 

nieuw agro- en visserijbeleid 
                

5. Het ontwikkelen, 

diversificeren en 

veiligstellen van 

de agrarische en 

visserij sector 

5.3 Het bevorderen van 

preventieve en curatieve 

plantengezondheid 
                

6.1 Het vaststellen van 

milieubeleid 
                

6.2 Het terug dringen van 

verontreiniging 
                

6.3 Vaststellen natuurbeleid en 

wettelijk kader 
                

6.4 Aanwijzen en instellen van 

natuurgebieden 
                

6.5 Behoud natuur buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

                

6.6 Beheer Publieke stranden                  

6. Het bevorderen 

van het beheer en 

de bescherming 

van het milieu en 

de natuur 

6.7 Het behoud en beheer van 

zoetwatervoorraden  
                

7.1 Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid 
                

7. Beschermen van 

de 

volksgezondheid 

milieu en natuur 

door het effectief 

en efficiënt 

handhaven van de 

wettelijke 

regelingen op 

deze gebieden 

7.2 Het ontwikkelen van beleid 

ten aanzien van de 

bestuursrechtelijke dan wel de 

strafrechtelijke handhaving 
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Realistisch plannen 
Enerzijds moet het ministerie van GMN met alle strategische doelen aan de slag en 

anderzijds met de organisatorische en personele ontwikkeling (bedrijfsvoering) van het 

ministerie. Het is raadzaam om rekening te houden met de capaciteit en het 

absorptievermogen van de organisatie, de beschikbaarheid van de medewerkers, de 

financiële middelen, de realiteit, continuïteit, aard en complexiteit van de dagelijkse 

werkzaamheden en de vereiste besluitvorming. Er moeten prioriteiten gesteld worden in 

het aanpakken van alle opgaven.  

 

Op grond van de strategische doelen van het ministerie van GMN is het voorstel om in het 

eerste jaar de basis op orde te brengen en in latere jaren dit te verfijnen/bij te sturen. Dit 

geldt voor het beleid en voor de bedrijfsvoering.  

 

Faseplanning 
De beleidsmatige en bedrijfvoeringsopgaven moeten worden vertaald in concrete 

deelprojecten. Om deze te ordenen en monitoren is een faseplanning ingericht. De planning 

bestaat uit vijf fases:  

Fase 0 > Voorbereiding 

Fase 1 > De basis op orde 

Fase 2 > Toepassen, uitwerken en ontwikkelen 

Fase 3 > Verbeteren 

Fase 4 > Oogsten 

 

Elke fase heeft een tijdspanne van een jaar (met uitzondering van fase 0). Fase 0 betreft de 

voorbereiding; daarbij gaat het om het formeren van de projectorganisatie.  

 
7.2.3  Fase 0: Een goede voorbereiding 
In de voorbereiding wordt de projectorganisatie ingesteld waarin de voorbereidingen 

worden getroffen om de implementatie vorm te geven. 

 

Doelen 
Doel is de opzet van een regiestructuur (projectorganisatie) die verantwoordelijk is voor de 

implementatie van het businessplan. In onderstaande figuur is dit doel verbijzonderd naar 

vijf invalshoeken: (1) management en organisatie, (2) infrastructuur, (3) mens en cultuur, 

(4) relationele structuur en communicatie en (5) processen.  
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Eindresultaat 
Het volgende eindresultaat moet in fase 0 worden behaald om het doel te realiseren:  

• Er is een regiestructuur geformeerd bestaande uit een stuurgroep (het MT), een 

projectgroep en een klankbordgroep. De stuurgroep bestaat uit de SG, de BD en de 

SD’s.  

• De projectgroep heeft een omvang van drie tot vijf leden en bestaat uit een 

vertegenwoordiging van financiën, HRM, communicatie en het afdelingsmanagement. 

De leden van de projectgroep dienen voor +/- 0,5 fte te worden vrijgemaakt voor deze 

werkzaamheden. Qua profiel zijn het medewerkers die daadkrachtig zijn, professioneel 

handelen en een voorbeeldfunctie kunnen vervullen in de organisatie. Ook hier geldt 

specifieke aandacht voor de vertegenwoordiging van young potentials.  

• De klankbordgroep bestaat uit drie leden. In de klankbordgroep heeft een medewerker 

van de Ministeriële Task Force Transitie zitting en de kwartiermaker van het 

betreffende ministerie. Op deze manier blijft de kennis die is opgebouwd in het 

voortraject en bij andere ministeries behouden en kan deze worden aangewend voor 

een optimale implementatie.  

• Het MT heeft een portefeuilleverdeling gemaakt (inclusief vervangingsregeling). De SG 

heeft hierbij de portefeuille middelen. In deze verdeling is tevens de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing verankerd. Het MT heeft ook 

afspraken gemaakt over de wijze waarop deze aansturing vorm krijgt. 

• De projectgroep heeft een projectruimte en bijbehorende faciliteiten (bureaus, 

printer, telefoon, vergaderruimte). 

• Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze, besluitvorming en interne en externe 

communicatie.  

• Er is een masterplan opgezet.  

• Er is een globaal ministerieplan opgezet (concrete opdrachten voor teams en 

afdelingen). 

• Er zijn trekkers voor de taskforces geworven. 

 

Zoals in paragraaf 3.5.3 uitgewerkt zijn de volgende aandachtspunten waar binnen het 

ministerie van GMN in het kader van organisatieontwikkeling mee dient te worden rekening 

gehouden zijn belangrijk: 

• Afronding van de organieke trajecten. 

• Bestaande cultuurverschillen. 

• Beslissing over versterking van de Inspectie. 

• Behoefte aan een integraal integriteitstraject. 

• Verwantwoordlijkheid voor controle nakoming subsidieverordening. 

• Behoefte aan instelling van Plantenziektekundige dienst. 

• Behoefte aan een afdeling (Gezondheids)voorlichting. 

• Benodigde evaluatie van mogelijke uitbesteding van taken. 

 
Einddatum 
De voorbereiding vindt plaats tussen 10-10-2010 en 31-12-2010. In de eerste maand vindt de 

selectie van de regieorganisatie plaats. In de hierop volgende maanden vindt de opzet van 

het masterplan plaats.  
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Prestatieindicatoren 

• Er is op 10-11-2010 een vrijgemaakte formatie voor de projectgroep. 

• Er is op 10-11-2010 een klankbordgroep. 

• Er is op 31-12-2010 een masterplan. 

 

Verantwoordelijkheid 
De SG is als voorzitter van de stuurgroep verantwoordelijk voor de opzet van de 

regieorganisatie en de totstandkoming van het masterplan.  

 

7.2.4  Fase 1: De basis op orde 
In paragraaf 3.5 wordt aangegeven waar in de periode tot en met 2014 op het gebied van 

Organisatieontwikkeling mee rekening dient te worden gehouden namelijk: 

 

Er zijn randvoorwaarden waar aan moeten worden voldaan en er zijn kaders die dienen te 

zijn opgesteld en ingevuld voor de uitvoering van de hoofdtaken van het ministerie van GMN 

zoals:  

• Budget & Mandaatregelingen. 

• Functieomschrijvingen. 

• Vakkundig en deskundig personeel. 

• Transparantie. 

• Kwaliteit en inclusiviteit. 

• Actueel Beleid. 

• Actuele Wet- en Regelgeving. 

• Optimaal gebruik van ICT. 

 

Buiten deze randvoorwaarden is tevens aangegeven dat er vanaf het begin aandacht dient 

te zijn voor de ontwikkeling van het personeel. Hierbij dient specifiek aandacht te zijn 

voor: de match tussen functie en mens en de match tussen gewenste manier van werken en 

medewerkers. 

 

Bovenstaande vraagt om een HR-Beleidsplan waarin aandacht wordt besteed aan 

leiderschapsontwikkeling; competentieontwikkeling en een opleidingsplan. 

 

De afronding van een goede voorbereiding is een voorwaarde voor de verdere 

implementatie. In fase 1 staat ‘De basis op orde’ centraal.  

 

Doelen 
Het doel in deze fase is het op orde krijgen van de basis. Dit betreft de 

informatiehuishouding, administratie en het beleid. Het doel is verbijzonderd naar de vijf 

invalshoeken: (1) management en organisatie, (2) infrastructuur, (3) mens en cultuur, (4) 

rationele structuur en communicatie en (5) processen. 

1. Management en organisatie: hierbij gaat het om het operationaliseren van de 

besluitvormings- en aansturingsprocessen door het opstellen van de veranderstrategie, 

een leidschapstraject, het definiëren van de gewenste sturingsinformatie en het 

opzetten van een betrouwbare administratie. 

 

2. Infrastructuur: het betreft de ondersteunende processen ten aanzien van het opzetten 

van een eenduidige archiefstructuur, versiebeheer, digitaliseren van processen en het 

opzetten van een plan voor de digitalisering van bestaande processen. 
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3. Mens en Cultuur: de veranderstrategie geeft de input voor het opleidingsplan, de opzet 

van een cultuurtraject en het operationaliseren van stakeholderparticipatie. 

 

4. Relationele structuur en communicatie: vanuit management & organisatie en mens & 

cultuur wordt vanuit de perspectieven binnen het ministerie, met andere ministeries 

en met publiek en maatschappij het communicatieplan ingevuld en geoperationaliseerd 

in overlegstructuren en het organiseren van stakeholderparticipatie. 

 

5. Processen: processen leiden tot output in de vorm van beleidsontwikkeling en de 

uitvoering van beleid en de dienstverlening. Om dit te bereiken wordt de P&C-cyclus 

beschreven, de mandaatstructuur uitgewerkt, functiebeschrijvingen gemaakt, het 

beleidsproces wordt ingericht en het beleid en de vertaling naar de uitvoering wordt 

geactualiseerd. 

 

Eindresultaat  
Het volgende eindresultaat moet worden behaald om het doel te realiseren. Dit is vervat in 

onderstaande tabel. Hier is tevens een eerste planning bij opgenomen.  

 

 
 Eindresultaat 

 
 Gereed 

Een vastgestelde veranderstrategie Q1 2011 

Een cultuurprogramma (gericht op het bereiken van gewenste houding en 

gedrag) 
Q1 2011 

Een betrouwbare personeelsadministratie Q2 2011 

Actuele functiebeschrijvingen Q2 2011 

Een opleidingsplan Q2 2011 

Een specifiek ministerieplan  Q1 2011 

Aanbieden van opleiding (netwerkmanagement) Q3 2011 

Leideschapsontwikkelingtraject Q2 2011 

Een opzet van de strategische personeelsplanning Q3 2011 

Een procedure voor de Administratieve Organisatie en Interne Controle Q1 2011 

Mandaatregeling Q1 2011 

Budgetregeling Q1 2011 

Afspraken over de samenwerking met de SSO, vastleggen taken en 

verantwoordelijkheden 
Q1 2011 

Strategieën en concrete methoden voor de participatie stakeholders Q2 2011 

Applicatie- en versiebeheer Q1 2011 

Concrete en transparante rapportages (managementinformatie) Q2 2011 
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 Eindresultaat 

 
 Gereed 

Digitalisering nieuwe werkprocessen Q4 2011 

Geactualiseerd/aangepast beleid Zie § 2.5.1 

Actuele beleidscyclus, beleidsprocedure en handvatten voor 

beleidsmedewerkers 
Q1 2011 

Opzet eenduidige archiefstructuur Q1 2011 

Opzet plan digitaliseren bestaande processen Q4 2011 

Evaluatie en monitoring van de voortgang: zowel beleidsinhoudelijk als 

organisatorisch 
Q4 2011 

 

Prestatie-indicatoren 
De voortgang worden afgemeten aan de volgende indicatoren:  

• Het aantal beleidsdocumenten dat is (1) opgezet en (2) vastgesteld. 

• Het aantal interne plannen dat is (1) opgezet en (2) vastgesteld. 

• Uitgifte concrete handvatten aan medewerkers inzake beleidscyclus. 

• De opzet van de personeelsadministratie, betrouwbaarheid wordt gemeten door het 

aantal klachten/foutmeldingen. 

• 100% vastgestelde functieprofielen. 

• 100% benutting opleidingsbudget. 

• Digitalisering nieuwe werkprocessen. 

 

In elke fase wordt echter ook gestreefd naar quick wins. Met de verbeteringen kan direct 

worden gestart. Men hoeft niet te wachten tot de gehele organisatie is aangepast. Een 

quick win moet altijd binnen een paar maanden aantoonbaar resultaat opleveren.  

 

Evaluatie 
Vanaf 1 mei 2011 tot juni 2011 (vaststelling) vindt er een interne evaluatie plaats (vooral 

procesmatig) welke resulteert in een actieplan op alle vijf de aspecten. 

 

Einddatum 
De fase kent een doorlooptijd van 1 jaar (2011). In de tabel is een nadere planning 

opgenomen.  

 

Verantwoordelijkheid 
De SG is formeel verantwoordelijk. De uitvoering wordt belegd bij taskforces (zie 7.2.8). 

Gelet op de uitdagingen is het voorstel vanuit dit businessplan zoals opgenomen in 

navolgende tabel.  
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 Taskforce 

 
 Bestaande uit (eerst  
 genoemde is functioneel 
 verantwoordelijk) 

 
 Doel 

 
 Te betrekken  
 stakeholders 

Change en 

communicatie  

Accountmanager HR, 

medewerker HR, 

medewerker communicatie 

Opzet 

veranderstrategie 

(inclusief 

communicatiestrategie) 

Opzet 

cultuurprogramma 

(houding en gedrag) 

Opzet leiderschaps-

ontwikkelingstraject 

Leiding-

gevenden, 

medewerkers, 

andere 

taskforces, 

SSO, ministerie 

van AZ, 

ministerie van 

BPD 

HRM  Accountmanager HR, 

medewerker HR 

Opzet betrouwbare 

personeelsadministratie 

Voorbereiding 

strategische 

personeelsplanning 

Opzet opleidingsplan 

Verzorgen opleidingen 

Actuele 

functiebeschrijvingen 

Management, 

SSO (HR, IT), 

ministerie van 

BPD 

Financiën en 

control  

Financieel Account 

Manager, medewerkers 

financiën 

Opzet AO/IC 

Opzet transparante 

managementinformatie 

Opzet mandaatregeling 

Opzet budgetregeling 

Ministerie van 

Financiën, SSO 

Beleid  Beleidsdirecteur + 

beleidsmedewerkers 

Opzet nieuwe 

beleidscyclus (inclusief 

besluitvorming) 

Training medewerkers 

in netwerkmanagement 

Opstellen scenario’s 

gelieerd aan missie 

Actualisatie beleid 

SG (minister), 

SD’s, beleids-

medewerkers, 

ministerie van 

BPD, Beleids-

coördinatie, 

externe 

stakeholders 

(uitvoerings-

organisaties, 

ondernemers) 

IT  IT Account Manager, 

medewerkers IT 

Opzet eenduidige 

archiefstructuur 

Uniformeren versies en 

applicaties 

Digitalisering nieuwe 

processen 

Opzet plan digitaliseren 

bestaande processen 

SSO 
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Het is aan de taskforces om de gewenste stakeholders te betrekken. 

  
7.2.5  Fase 2: Toepassen, uitwerken en ontwikkelen 
Fase 2 gaat over het aanbrengen van een verfijning op hetgeen in fase 1 geleerd is. In fase 

1 , basis op orde is voor het eerst gewerkt met de nieuwe werkwijze.  

 

Doelen 
Het doel is het verfijnen van de nieuwe manier van werken (resultaatgericht, inclusiviteit). 

Het eerste beleid in fase 1 geactualiseerd, deze ervaring wordt in fase 2 verfijnd. Er wordt 

verdieping aangebracht op thema’s als leiderschap, strategische personeelsplanning en 

beleidsontwikkeling.  

 

Eindresultaat 
Het eindresultaat van fase 2 is minder specifiek te definiëren dan dat van de eerdere fases. 

Uit de eerder ingezette acties komen nieuwe actiepunten voort. Dit dient in de planning te 

worden vervat. Een indicatie van de eindresultaten in fase 2 komt voort uit het 

businessplan (zie onderstaande tabel).  

 

 

  
 Eindresultaat 

 
 Gereed 

Evaluatie nieuwe manier van werken; waar is verfijning nodig? Q1 2012 

Vastgestelde strategische personeelsplanning Q2 2012 

Verfijning Leiderschapsontwikkeling Q2 2012 

Evaluatie en monitoring van bestaand beleid Q1 2012 

Rapportage over behalen doelstellingen fase 1, voorstellen voor bijstelling in 

fase 2  
Q1 2012 

Opstellen/actualisatie van het beleid Zie § 2.5.1 

Digitaliseren bestaande werkprocessen Q4 2012 

Concrete en transparante rapportages (managementinformatie) Q2 2012 

Aanpassing ministerieplan Q1 2012 

Evaluatie en monitoring van voortgang: zowel beleidsmatig als organisatorisch Q4 2012 

 

Prestatie-indicatoren 

• In de planning- en controlinstrumenten is informatie opgenomen over het effect van 

het beleid (weergave kengetallen). 

• Het aantal beleidsdocumenten dat is (1) opgezet en (2) vastgesteld. 

• Het aantal interne plannen dat is (1) opgezet en (2) vastgesteld. 

• De realisatie van de kengetallen in fase 1 (ook inhoudelijk). 

• Er is een actieplan opgesteld met aandacht voor alle 5 aspecten, startend 1 januari 

2012 en afgerond/vastgesteld op 31 januari 2012. 
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Evaluatie 
Startend op 31 oktober 2011 vindt er een externe evaluatie (zowel procesmatig als 

inhoudelijk), plaats welke wordt afgerond en vastgesteld op 31 december 2011.  

 

Einddatum 
De fase kent een doorlooptijd van 1 jaar (2012). In de tabel is een verbijzondering van deze 

planning aangebracht.  

 

Verantwoordelijkheid 
De SG is formeel verantwoordelijk. De uitvoering wordt belegd bij taskforces (zie 7.2.8). 

Gelet op de uitdagingen is het voorstel vanuit dit businessplan als volgt:  

 

 
 Taskforce 

 
 Bestaande uit (eerst  
 genoemde is functioneel 
 verantwoordelijk) 

 
 Doel 

 
 Te betrekken  
 stakeholders 

Change en 

communicatie  

Accountmanager HR, 

medewerker HR, 

medewerker 

communicatie 

Evaluatie manier 

van werken 

Bijstelling 

veranderstrategie 

(inclusief 

communicatie-

strategie) 

Bijstelling 

cultuurprogramma 

(houding en gedrag) 

Bijstelling 

leiderschaps-

ontwikkelingstraject 

Leidinggevenden, 

medewerkers, andere 

taskforces, SSO, 

ministerie van AZ, 

ministerie van BPD 

HRM  Accountmanager HR, 

medewerker HR 

Uitwerking 

strategische 

personeelsplanning 

Management, SSO (HR, 

IT), ministerie van BPD 

Financiën en 

control  

Financieel Account 

Manager, medewerkers 

financiën 

Evaluatie acties  

fase 1 

Aanleveren 

transparante 

management-

informatie 

Ministerie van 

Financiën, SSO 

Beleid  Beleidsdirecteur + 

beleidsmedewerkers 

Evaluatie acties  

fase 1 

Monitoring bestaand 

beleid 

Actualisatie beleid 

SG (minister), SD’s, 

beleidsmedewerkers, 

ministerie van BPD, 

Beleidscoördinatie, 

externe stakeholders 

(uitvoerings-

organisaties, 

ondernemers) 
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 Taskforce 

 
 Bestaande uit (eerst  
 genoemde is functioneel 
 verantwoordelijk) 

 
 Doel 

 
 Te betrekken  
 stakeholders 

IT  IT Account Manager, 

medewerkers IT 

Evaluatie acties  

fase 1 

Digitaliseren 

bestaande processen 

SSO 

Projectgroep Projectgroep Rapportage 

evaluatie fase 1, 

algemene 

voorstellen voor 

bijstelling in fase 2 

Aanpassen 

ministerieplan 

Leidinggevenden, 

medewerkers, andere 

taskforces 

 

Het is aan de taskforces om de gewenste stakeholders te betrekken.  

 

7.2.6  Fase 3: Verbeteren 
Fase 1 en 2 (Basis op orde en Toepassen, Uitwerken en Ontwikkelen) hebben geresulteerd 

in ervaring met de nieuwe werkwijze. De taskforces hebben dit optimaal ondersteund. In 

fase 3 wordt de inzet van de projectgroep en de taksforces afgebouwd. Het zelf doen staat 

centraal. Het management neemt haar rol door in de aansturing aandacht te blijven vragen 

voor de nieuwe werkwijze. De taskforces en projectorganisatie maken als afsluiting een 

overdrachtsdossier voor het management. Hierin staan tips centraal en staan acties 

opgenomen die binnen de lijn/staforganisatie moeten worden geborgd. Dit 

overdrachtsdossier is essentieel omdat dit een symbool is. Een lerende organisatie is nooit 

klaar.  

 

Doelen 
In fase 3 wordt de projectorganisatie afgebouwd en wordt de nieuwe werkwijze 

geïncorporeerd in de lijn/staforganisatie.  

 

Eindresultaat 

 
 Eindresultaat 

 
 Gereed 

Afbouw taskforces Q1 2013 

Aanpassen ministerieplan Q1 2013 

Rapportage over behalen doelstellingen fase 2 Q1 2013 

Overdrachtsdossier  Q1 2013 

Opstellen/actualisatie van het beleid Zie § 2.5.1 

Evaluatie en monitoring van voiortgang: zowel beleidsmatig als organisatorisch Q4 2013 

Herziening Businessplan 
Q4 2013- 

Q2 2014 
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Prestatie-indicatoren 

• In de planning- en controlinstrumenten is informatie opgenomen over het effect van 

het beleid. 

• In de planning- en controlinstrumenten is informatie opgenomen over de actualisatie 

van het beleid. 

• Het ministerieplan is aangepast. 

• Er is een rapportage over het behalen van de doelstellingen van fase 2 beschikbaar. 

• Er is een overdrachtsdossier beschikbaar. 

• De taskforces en projectgroep is formeel ontbonden. 

 

Evaluatie 
Er vindt een uitgebreid externe participatieve evaluatie plaats (zowel procesmatig als 

inhoudelijk) in de periode oktober 2013-eind december 2013. Deze evaluatie geeft input 

voor de herziening van het Business Plan. 

 

Einddatum 
De fase kent een doorlooptijd van 1 jaar (2013). In de tabel is een verbijzondering van deze 

planning aangebracht.  

 

Verantwoordelijkheid 
 

 
 Taskforce 

 
 Bestaande uit (eerst  
 genoemde is functioneel 
 verantwoordelijk) 

 
 Doel 

 
 Te betrekken  
 stakeholders 

Change en 

communicatie  

Accountmanager HR, 

medewerker HR, 

medewerker communicatie 

Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Bijdrage aan 

overdrachtdossier 

Leidinggevenden, 

medewerkers, 

andere taskforces, 

SSO, ministerie van 

AZ, ministerie van 

BPD 

HRM  Accountmanager HR, 

medewerker HR 

Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Bijdrage aan 

overdrachtdossier 

Management, SSO 

(HR, IT), ministerie 

van BPD 

Financiën en 

control  

Financieel Account Manager, 

medewerkers financiën 

Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Bijdrage aan 

overdrachtdossier 

Ministerie van 

Financiën, SSO 

Beleid  Beleidsdirecteur + 

beleidsmedewerkers 

Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Bijdrage aan 

overdrachtdossier 

SG (minister), SD’s, 

beleidsmedewerkers, 

ministerie van BPD, 

Beleidscoördinatie, 

externe stakeholders 

(uitvoeringsorganisat

ies, ondernemers) 
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 Taskforce 

 
 Bestaande uit (eerst  
 genoemde is functioneel 
 verantwoordelijk) 

 
 Doel 

 
 Te betrekken  
 stakeholders 

IT  IT Account Manager, 

medewerkers IT 

Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Bijdrage aan 

overdrachtdossier 

SSO 

Projectgroep Projectgroep Evaluatie 

activiteiten fase 2 

Rapportage over 

behalen 

doelstellingen fase 2 

Samenvoegen 

overdrachtsdossier 

Ministerieplan 

Leidinggevenden, 

medewerkers, 

andere taskforces 

Lijnorganisatie MT en leidinggevenden Borgen 

overgedragen 

activiteiten 

Taskforces, 

klankbordgroep 

 
 
7.2.7  Fase 4: Oogsten 
In fase 4 staat het oogsten centraal, een evaluatie van de implementatie van (de 

onderdelen van) het businessplan.  

 

Doelen 
Evaluatie van de implementatie van (de onderdelen van) het businessplan.  

 
Eindresultaat 

 
 Eindresultaat 

 
 Gereed 

Evaluatie van de implementatie van het businessplan Q1 

Verbeterpunten voor de toekomst vervat in nieuw 

organisatieontwikkelplan 
Q1 

Aanpassen ministerieplan, resulterend in nieuw businessplan Q1 

 
 
Prestatie-indicatoren 

• De evaluatie is beschikbaar. 

• Er is een nieuw organisatieontwikkelplan. 

• Er is een nieuw ministerieplan. 

 

Evaluatie 
Er vindt een evaluatie van de implementatie van het Business Plan plaats. 
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Einddatum 
De fase kent een doorlooptijd van 1 jaar (2014). In de tabel is een verbijzondering van deze 

planning aangebracht.  

 

Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze fase berust bij de SG en bij de 

individuele leidinggevenden.  

 

7.2.8  Inzet werkgroepen 
Om uitvoering te geven aan de verschillende projecten worden werkgroepen ingesteld. 

Deze werkgroepen worden aangestuurd door een leidinggevende of accountmanager. Zij 

zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de verschillende deelprojecten. Zij schrijven 

hiertoe een projectplan hetgeen als een contract fungeert tussen werkgroep en de 

regieorganisatie. De werkgroepen worden ingericht voor de volgende thema’s:  

• Change & Communicatie.  

• Financiën & Control.  

• Beleid.  

• HRM.  

• ICT.  

 

Change en communicatie 
De werkgroep Change & Communicatie heeft een adviesfunctie richting de andere 

werkgroepen en het MT. Zij adviseren over de veranderstrategie en de 

communicatiestrategie op (1) totaalniveau en (2) binnen de verschillende deelprojecten.  

 

7.2.9  Evaluatie en monitoring 
De projectgroep maakt op grond van het masterplan en de verschillende deelplannen een 

overzicht van de projecten en prestatie-indicatoren. In samenspraak met de verschillende 

projectleiders brengen zij maandelijks de voortgang in kaart, vervatten dit in een 

overzichtelijke rapportage en bespreken dit met de stuurgroep.  

 

Per project kan middels een simpele aanduiding in kaart worden gebracht of het project op 

schema ligt, of er knelpunten zijn of grote risico’s die de voortgang in gevaar brengen. Het 

is aan de projectleiders om de deelplannen tussentijds bij te stellen. De stuurgroep kan dit 

ook afdwingen.  

 

Naast monitoring wordt elk fase afzonderlijk geëvalueerd. Dit zijn jaarlijkse evaluaties, 

waarbij de voortgang in kaart wordt gebracht, zowel beleidsinhoudelijk van de strategische 

doelen als van de beoogde organisatieontwikkeling. 

 

Daarnaast vinden er op vier momenten tijdens de implementatie interne en externe 

evaluaties plaats van het gehele proces en de inhoudelijke resultaten tot dan toe. De 

planning van deze evaluatiemomenten ziet er als volgt uit: 

 

 
 Evaluatie 

 
 Planning 

Interne evaluatie (vooral procesmatig)  1 mei 2011 – 1 juni 2011 

Externe evaluatie (zowel procesmatig als inhoudelijk) 31 oktober 2011 – 31 december 2011 
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 Evaluatie 

 
 Planning 

Uitgebreide externe participatieve evaluatie �(zowel 

procesmatig als inhoudelijk) 
31 oktober 2013 – 31 december 2013 

Uitgebreide interne participatieve evaluatie �(zowel 

procesmatig als inhoudelijk) 
31 oktober 2013 – 31 december 2013 

 

In het kader van de implementatie van de businessplannen zijn vier evaluatiemomenten 

opgenomen. Alle evaluaties (inclusief de interne evaluaties) worden in principe geïnitieerd 

en gemonitored door de afdeling Organisatieontwikkeling van het Ministerie van BPD. Het is 

niet de bedoeling, dat evaluaties leiden tot bureaucratie, waarbij de normale 

bedrijfsvoering ernstig wordt belemmerd. In het kader van het programma Institutionele 

Versterking en Bestuurskracht (IVB) is het project “Evaluatie Bestuurskracht” geïnitieerd, 

dat door het bureau Program Management Office (PMO) wordt gecoördineerd. Het doel van 

het programma IVB is het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.  

 

De doelstelling van het project “Evaluatie Bestuurskracht” is het ontwikkelen en beheren 

van een instrument voor bestuurskrachtmeting en het uitvoeren van 

bestuurskrachtmetingen. Het openbaar bestuur zal hierdoor worden gestimuleerd om 

structureel aandacht te besteden aan de bestuurskracht, deze adequaat (door middel van 

metingen) te bepalen en daar consequenties aan te verbinden. Afstemming tussen de  

afdeling Organisatieontwikkeling van het Ministerie van BPD en dit project is van belang. Er 

zal er een zekere overlap in evaluatiepunten zijn tussen de evaluaties die het ministerie 

zelf uitvoert en het project” Evaluatie Bestuurskracht”. 

 

 

7.3  Aanbevelingen 
Hieronder treft u een opsomming aan van aanbevelingen die in de loop van het project zijn 

ontstaan, verzameld en nader uitgewerkt. Alle aanbevelingen hebben hun waarde voor een 

bijdrage aan de professionele ontwikkeling van het ministerie. Alle hier genoemde 

aanbevelingen zijn door het Bestuurscollege geaccordeerd. Het is aan de nieuwe 

ministeriële leiding om te bepalen hoe de aanbevelingen worden geïmplementeerd. De 

genoemde aanbevelingen hebben geen prioriteitsvolgorde. 

 

Als de opzet van de ministeries gereed is en de werving op de belangrijkste posities in gang 

wordt gezet kan overgegaan worden tot de integratiefase. De fusie begint nu pas. Er moet 

zowel een reorganisatie plaatsvinden in de praktijk  als het overdragen van de gewenste 

waarden op de medewerkers. Dit vraagt om een strategie waarin zowel de structuur wordt 

opgezet als de cultuur wordt geïntegreerd. Zoals reeds gesteld kan goed 

procesmanagement een bijdrage leveren aan het zo plezierig mogelijk verlopen van deze 

fase.  

 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven voor de reorganisatie en implementatie.  
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7.3.1  Continu leren 
Belangrijk is het scheppen van een leerklimaat. Het ontwikkelen van nieuwe waarden vergt 

een specifiek klimaat van ontwikkeling. Het is de taak van de leidinggevenden om een 

dergelijk leerklimaat te stimuleren. Hier moet het MT op berekend zijn. Curaçao kan het 

beste leidinggevenden inzetten die een bepaalde trekkracht kunnen organiseren. Er zijn 

twee succesvoorwaarden. Ten eerste moeten leidinggevenden zelf in de waarden geloven. 

Als gevolg hiervan zullen zij geloofwaardig zijn voor hun medewerkers. Hierbij hoort ook 

het navolging geven aan de gemaakte afspraken. Ook communicatie is essentieel en een 

voorwaarde voor succes. Een goede communicatie draagt bij aan een klimaat van 

duidelijkheid en vertrouwen. Onzekerheid wordt vaak gevoed door een gebrek aan 

informatie.  

 

Het is aan de leidinggevende om een vertaling te maken van de algemene strategie en visie 

naar een werkbare praktijk. Hieruit moet de meerwaarde van de nieuwe werkelijkheid 

blijken. De leidinggevende doet er goed aan veranderdoelen op te stellen in termen van 

integratie en vernieuwing. Dit kan door middel van ‘visioning’. Hoe willen we samenwerken 

en hoe bereiken we dat? Wat zijn de belemmeringen en heilige huisjes? Duidelijkheid is 

hierbij essentieel. Gesteld moet worden wat er binnen de organisatie gestalte moet krijgen 

om de doelen te bereiken en hoe groot is de kans van slagen. Dit is gebaseerd op een 

aantrekkelijk perspectief. Een praktische uitwerking kan zijn:  

• Het (gezamenlijk) formuleren van een aantrekkelijk perspectief (visioning).  

• Het (gezamenlijk) formuleren van belemmeringen.  

• Spelregels ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

• Projectmatig werken/duidelijkheid over resultaat en vereisten.  

• Voortgangsbewaking.  

 

Het integratieproces moet uitnodigend zijn voor deelname. Het werkt niet om een nieuwe 

werkelijkheid op te leggen. Mensen willen deelnemen. Er moet balans zijn tussen veiligheid 

en uitdaging. Hierin staan aspecten als zekerheid, duidelijkheid, perspectief en participatie 

centraal. De leidinggevende kan met de medewerker op zoek gaan hoe de nieuwe 

organisatie past bij de persoonlijke doelen van de medewerker. Tevens moeten 

belemmeringen en risico’s worden geïnventariseerd en besproken.  

 

Het is van belang ook oog te hebben voor het welbevinden van de medewerkers. Het 

welbevinden en de productiviteit gaan hand in hand. Een leidinggevende dient aandacht te 

hebben voor sfeer, collectieve elementen en informele activiteiten.  

 

Een praktische uitwerking kan zijn:  

• Management by speech/de leidinggevende moet fysiek nabij zijn om vragen te 

beantwoorden.  

• Initiëren, stimuleren en/of faciliteren van sociale activiteiten (Group building), hier 

dient budget voor te worden gereserveerd.  

• Loopbaanontwikkeling/wat zijn de interesses, mogelijkheden, ambities van 

medewerkers.  

• Assessments centers en talent development.  

• Coaching door de leidinggevende/performance feedback.  

• Mentoring.  
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Lerende organisatie 
Aan het Bestuurscollege (BC) is voorgesteld op korte termijn, dat wil zeggen in de komende 

6 maanden, trainingen te geven voor de nieuw geselecteerde leden van de negen MT’s. In 

het SEI project B23 zijn voorzieningen getroffen om deze trainingen uit te voeren. Alle 

aanstaande MT leden dienen gezamenlijk een leiderschapstraining te volgen van circa 2 

weken, bestaande uit onder meer de volgende ingrediënten: 

a. Team building. 

b. Change management. 

c. Learning organisation. 

d. Beleidsontwikkeling (vooral informatief). 

e. Collegiale consultatie met ervaren ambtenaren met een SG-vergelijkbare functie van 

Land NA, Aruba en NL inzake onderwerpen als: besluitvorming, vertaling van politieke 

prioriteiten in bestaand beleid, samenwerking met andere ministeries, integriteit, 

interne communicatie etc. 

f. Laatste stap: een persoonlijk actieplan, als basis voor een coaching traject dat op 

10/10/10 begint. 

 

Bovendien wordt voorgesteld om de nieuw aan te stellen Beleidsdirecteuren een aparte 

cursus beleidsontwikkeling te laten volgen, waarin met een concrete, reële casus zodat de 

cursus meteen de start betekent voor hun echte werkzaamheden. Geconstateerd is dat 

slechts weinig ambtenaren bekend zijn met de hedendaagse principes van 

beleidsontwikkeling. Deze zijn echter cruciaal voor het welslagen van de NBO. Ook voor alle 

potentiële beleidsmedewerkers is het aan te raden hun reeds nu een training te laten 

volgen in de beleidscyclus.  

 

7.3.2  Opleiding 
Opleiding is aanbevelingswaardig op de volgende terreinen:  

• Projectmanagement (met als doel het bevorderen van het resultaatgericht werken, het 

bevorderen van de transparantie, effectiviteit en efficiency).  

• Klantgerichtheid (met als doel om de burgers zo optimaal mogelijk te bedienen, het 

verplaatsen in de wat gewenst is in de dienstverlening, het omgaan met lastige 

klanten, onderhandelingsvaardigheden).  

• Netwerkmanagement (de beleidsmedewerkers zijn de spin in het web voor wat betreft 

het inventariseren van de verschillende belangen. Dit vraagt bijzondere competenties 

zoals het duidelijk maken van de spelregels, het kenbaar maken van de mate van 

invloed en het samenbrengen van belangen).  

 

7.3.3  Leiderschapsontwikkeling 
Leiderschapsontwikkeling dient zich te richten op het aanspreken op gedrag, het vervullen 

van een voorbeeldfunctie en het begeleiden van de cultuuromslag. Het MT dient in staat te 

zijn op een eenduidige en transparante wijze de regie te voeren en hierbij onderscheid te 

maken naar de verschillende organisatieonderdelen (uitvoeringsorganisaties, 

beleidsorganisatie en inspectie). Het is hierbij ook van belang medewerkers te inspireren 

(het schetsen van een aantrekkelijk perspectief).  

 

Het MT dient de samenwerking tussen alle medewerkers van het ministerie van GMN te 

bevorderen. Hiertoe dienen zij zelf ook goed samen te werken. Het MT is een buffer tussen 

de politiek en ambtelijke organisatie. Het is van belang dat het MT in staat is goede 

afspraken te maken met de politieke top over de mate van invloed in de uitvoering van de 

processen.  
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7.3.4  Weerstand 
Het is te verwachten dat het MT (en ook de taskforces) te maken krijgt met weerstand van 

medewerkers. Weerstand kan in elke fase van een verandertraject optreden. Dit kan gaan 

over de noodzaak voor de verandering, de strategie, de diagnose, de verdeling van taken. 

Maar ook omdat tegen bestaande tradities wordt aangelopen, de zogenaamde heilige 

huisjes. Het optreden van weerstand is ook noodzakelijk in het licht van de verandering. 

Zonder pijn geen verandering. 

  

Het is aan de kwartiermakers en straks aan de leidinggevenden van het Land Curaçao om 

weerstand het hoofd te bieden. Weerstand uit zich grofweg op drie manieren: politiek, 

rationeel en emotioneel.  

 

Participatie is de beste methode voor het omgaan met weerstand. Bij tweezijdige 

communicatie, het delen van informatie en raadpleging voelen werknemers zich meer 

verbonden aan de verandering. Deze participatie heeft in het voortraject een rol gekregen 

(totstandkoming van het businessplan) en kan een plaats krijgen bij de uitwerking van de 

verschillende deelprojecten.  

 

Ook communicatie is essentieel. Wanneer op een toereikende manier wordt 

gecommuniceerd over doelen, verwachtingen en (on)mogelijkheden, zien de werknemers 

eerder de logica en het belang van de verandering. Dit is met name van belang bij rationele 

weerstand.  

 

Een derde aspect dat van belang is om weerstand het hoofd te bieden is het geven van 

steun. Mensen zullen het altijd moeilijk vinden om hun draai te vinden in de nieuwe of 

veranderende situatie. De verandering zal eerder succesvol zijn als er een luisterend oor 

wordt geboden, zonder dat dit tot diepgravende klaagsessies leidt. Dit is met name van 

belang om ook emotionele weerstand het hoofd te bieden. Het is van belang dat er bij de 

selectie van het MT rekening wordt gehouden met deze competentie.  

 

7.3.5  Integriteit 
Het bevorderen van een integere werkcultuur is een bijzonder doel op zich. Het meest van 

invloed hierop zijn (1) voorbeeldgedrag en (2) ethisch leiderschap. Dit laatste houdt in dat 

er expliciet aandacht wordt geschonken aan integriteitsaspecten op de werkvloer 

(bijvoorbeeld in de vorm van dilemmasessies). Integriteit is als één van de kernwaarden 

onderdeel van het cultuurprogramma en het leiderschapstraject. 

 

Een integriteitschending kan nooit geheel voorkomen worden. Hiertoe is het van belang dat 

het ministerie een structuur inricht waarbij het melden van schendingen wordt bevorderd. 

Hiertoe dient een klokkenluidersregeling opgesteld te worden en een vertrouwenspersoon 

benoemd te worden (die daadwerkelijk het vertrouwen van het personeel geniet). Er moet 

voor het MT en de vertrouwenspersoon een procedure worden opgesteld waarlangs 

meldingen worden geleid (wijze van onderzoek en reactie).  
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7.4  Risico’s tijdens de implementatie 
In de eerdere hoofdstukken zijn risico’s aangegeven die van grote invloed zijn op het 

succesvol realiseren van de implementatie. Hieronder zijn deze opgenomen: 

• Een belangrijk aandachtspunt is dat structuur alleen niet genoeg is voor het welslagen 

van de organisatie. Een risico is dat de aandacht gericht is op organisatiestructuur en 

functies en als indicatoren voor succes worden benoemd. Structuur is belangrijk, maar 

de nieuwe werkwijze is minimaal even belangrijk. 

• Het businessplan is het startpunt voor de nieuwe organisatie. In de verschillende 

implementatiefasen is evaluatie en het terugkijken naar de eerdere uitgangspunten van 

groot belang. Inzichten zullen wijzigen en de vertaling daarvan in werkwijze, structuur 

en processen moet een vaste plaats krijgen. 

• De investering in menselijk kapitaal moet centraal blijven staan.  

• Voor de ministeries zijn de kernwaarden benoemd en gedefinieerd. In het functioneren 

van het ministerie moeten deze een vaste plaats krijgen en gedragen worden door het 

bestuur en het MT door middel van voorbeeldgedrag. 

• Een rode draad bij de ministeries is de externe gerichtheid en dienstverlening naar 

burgers, instellingen en bedrijven. Voor het welslagen van het functioneren is het 

betrekken van de stakeholders en het verlenen van adequate dienstverlening een 

belangrijk punt. Een risico is dat het ministerie in zichzelf gekeerd is en daarmee niet 

voldoet aan dit uitgangspunt. Aan de invulling van de samenwerkingsrelaties van het 

ministerie, zowel in de beleidsontwikkeling als de uitvoering, zal door het MT in de 

beginfase extra aandacht moeten worden besteed.  

• Een belangrijk risico is draagvlak bij de ambtelijke organisatie bij de implementatie. Er 

bestaan verschillen van inzicht betreffende de uitgangspunten van NBO. Het Business 

Plan heeft deze dilemma’s of verschillen van inzicht met de NBO zoveel mogelijk 

benoemd. Van belang is om oog te houden voor deze verschillen van inzichten, 

objectief de uitgangspunten te evalueren en waar nodig bij te stellen. Transparantie is 

hierbij van groot belang. 

• Eén van de belangrijkste fasen in de implementatie is zorgen dat de ‘basis’ op orde is. 

In het komen tot het businessplan is veel tijd besteed aan het inzichtelijk krijgen van 

het takenpakket en de daarvoor benodigde middelen (zowel personeel als financieel). 

In een transparante en professionele organisatie (kernwaarden) zijn dit voorwaarden 

die ingevuld moeten worden. Een risico is het niet bereiken van de gewenste 

transparantie met als gevolg dat evaluaties en functioneren moeilijk te beoordelen 

zijn.  

• Een risico is de afstemming tussen de ministeries. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat 

alle evaluaties worden geïnitieerd en gemonitord door de Organisatieontwikkeling van 

het ministerie van BPD, maar ook de aangeleverde inzet vanuit de Shared Service 

Organisatie (SSO) is bepalend. In de werkwijze betekent dit een sterke verzakelijking 

en het maken van outputafspraken. Buiten de interne verzakelijking treedt er ook 

verzakelijking op tussen ministeries. Een risico is dat één of meerdere ministeries 

afspraken niet nakomt of niet goed kan definiëren wat de behoefte is.  

• Er bestaat een aantal kritische succesfactoren waar rekening mee dient te worden 

gehouden namelijk: 

 Een goed functionerend ministerie. 

 Een up to date en vastgesteld wettelijk kader. 

 Allocatie van financiële middelen in de meerjarenbegroting. 

 Samenwerking en afstemming met stakeholders. 

 Effectieve aansturing beleidscyclus. 
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 Wetenschappelijk beleidsondersteunend onderzoek. 

 Goed opgebouwd internationaal netwerk. 

 Kwantitatief en kwalitatief personeel. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: SWOT-ANALYSE  
 
Sterke punten (Strengths): 

• Ingezette moderniseringsproces van wetgeving 

• Aanwezigheid van kwalitatieve expertise binnen huidig personeel 

• Good governance principes versterken het gezag van het ministerie 

• Duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden 

• Vanuit een entiteit aansturen van veranderingsprocessen 

• Wil om te veranderen met name om beleidspunten op te pakken die zijn blijven liggen 

Zwakke/ te ontwikkelen punten (Weaknesses): 

• Tekort aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel  en 

personeelsbestand raakt vergrijsd 

• Benodigde verbetering van dienstverlening aan klanten 

• Ontwikkeling van leiderschapspotentieel door onvoldoende investering in 

managementcapaciteiten 

• Ontwikkeling van modern personeelsbeleid ondermeer gericht op 

stimulering verandersgezindheid en ownership (Stakeholders werken niet 

vanzelfsprekend mee of stemmen voldoende af 

• Beleidsplannen en wetsvoorstellen tijdig behandelen en vast stellen 
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Kansen (Opportunities):  

• Aangrijpen moment om sterke organisatie neer te zetten - starting from almost scratch 

• Integrale samenwerking; 

• Ontwikkelen en uitvoeren van beleid vanuit 1 bestuurslaag  

• Mogelijkheid te werken aan integraal beleid 

• Nuttig gebruik van de financiële ruimte die is ontstaan door schuldsanering 

• Mogelijkheid te werken aan bewustwordingsproces bevolking op het gebied van 

gezondheid, milieu en natuur 

• Mogelijkheid tot beteugeling hoge kosten gezondheid 

• Participatie aan internationale fora draagt bij aan kennis en daarmee versterking positie 

• Groei milieubewustzijn draagt bij aan leefkwaliteit van de Curaçaose bevolking 

• Vergrijzing biedt mogelijkheid hoogopgeleide jonge vakexperts aan te trekken  

• Reorganisatie geeft ruimte tot aanscherping taakverdeling 

Bedreigingen (Threats):  

• De determinanten  van gezondheid vallen grotendeels buiten directe 

invloedsfeer van ministerie 

• Gebrek aan draagvlak bij en structurele samenwerking met de 

stakeholders 

• Tegenstrijdige belangen (van zowel ambtenaren als stakeholders) kunnen 

negatieve impact hebben op voortgang 

• Politieke invloed kan negatieve richting geven aan nastreven doelen GMN 

• Braindrain aan professionals naar buitenland 

• De transitie naar land Curaçao gebeurt enigszins chaotisch, ondermeer 

door tijdsdruk 
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Bijlage 2: Beleidsdomeinen, sub-beleidsdomeinen 
 

Beleidsdomein Sub-beleidsdomein Welk beleid 
(land en/of eiland) 

Welke beleidsinstrumenten 
worden ingezet? 

Gezondheid Gezondheid 

bevordering  

Directie 

Volksgezondheid(L) 

GGD (E) 

• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

 Publieke gezondheid GGD (E) 

Veterinaire Dienst (E) 
• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

• Dienstverlening 

 Veterinaire 

volksgezondheid 

Veterinaire Dienst (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

(slachthuizen?) 

• Dienstverlening 

 Dierengezondheids-

zorg en dierenwelzijn  

Veterinaire Dienst (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Dienstverlening 
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Beleidsdomein Sub-beleidsdomein Welk beleid 

(land en/of eiland) 
Welke beleidsinstrumenten 
worden ingezet? 

Landbouw, Veeteelt 

& Visserij 

LVV (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

• Dienstverlening 

Algemene 

preventieve & 

curatieve 

plantengezondheid 

LVV (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

LVV (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

Milieu, Natuur en 

Landschap, 

waaronder kust- 

(publieke stranden) 

en rifbeheer 

LVV (E)  

Milieudienst (E) 

Directie V (L) 

Directie EZ (L) 

• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

• Diensverlening 

Landbouw, Milieu 

& Natuur 

Watermanagement LVV (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 
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Beleidsdomein Sub-beleidsdomein Welk beleid 

(land en/of eiland) 
Welke beleidsinstrumenten 
worden ingezet? 

Geneesmiddelen-

voorziening 

Inspectie 

Volksgezondheid (L) 
• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

Gezondheidszorg Inspectie 

Volksgezondheid (L) 
• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

Gezondheids-

bescherming 

Inspectie 

Volksgezondheid (L) 
• Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen 

Inspectie 

Milieu en Natuur Milieudienst en LVV (E) • Wet- en regelgeving 

• Financiële interventies 

• Communicatie en informatie 

• Infrastructurele en 

institutionele arrangementen  
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Bijlage 3: Beleidsdomeinen, sub-beleidsdomeinen en 
haar stakeholders 

 

Beleids-
domein 

Sub-
beleidsdomein 

Welke 
belangrijkste 
actoren (I = intern, 
E = extern) 

Welke wijze van 
samenwerking? 

Gezondheids-

bevordering 

1. (Pluim)veehouders (E) 

2. Dierenartsen (E) 

3. Internationale 

organisaties (E) 

4. Korps politie/SKS (I) 

5. Ondernemers (E) 

6. Diverse 

maatschappelijke 

organisaties (E) 

7. Burgers (E) 

8. Alle ministeries (I) 

9. Beroepsverenigingen 

(E) 

10. Patienten- en 

belangenverenigingen 

(E) 

11. Schoolbesturen (E) 

12. Media (E) 

13. Onderwijsinstuten en 

instellingen (E) 

14. Gesubsidieerde en 

getarifeerde 

instellingen (E) 

15. Overheidstichtingen 

(E) 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Communicatie en 

informatie 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners  

• Financiële interventies 

Gezondheid 

 

Publieke gezondheid 1. NGO’S (E) 

2. Alle ministeries (I) 

3. Veterinaire dienst  (I) 

4. Internationale 

organisaties (E) 

5. Milieu, Natuur beheer 

(I) 

6. GZ(I) 

7. Korps politie/SKS (I) 

8. Diverse 

maatschappelijke 

organisaties (E) 

9. Burgers (E) 

 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

• Financiële Arrangementen  
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Beleids-
domein 

Sub-
beleidsdomein 

Welke 
belangrijkste 
actoren (I = intern, 
E = extern) 

Welke wijze van 
samenwerking? 

10. Beroeps-    

verenigingen (E) 

11. Patiënten- en 

belangenverenigingen 

(E) 

12. Media (E) 

13. Onderwijsinstituten en 

instellingen (E) 

14. Gesubsidieerde en 

getarifeerde 

instellingen (E) 

15. Overheidstichtingen 

(E) 

16. Instellingen t.b.v. 

Rampenbestrijding 

Veterinaire 

volksgezondheid 

1. GGZ (I) 

2. Inspectie (I) 

3. Andere ministeries(I)  

4. Douane (I) 

5. Ondernemers im- en 

exporteurs (E) 

6. Beroepsgroepen (E) 

7. Burgers ( E ) 

8. Int. organisaties (E) 

• Opstellen wet – en 

regelgeving 

• Uitvoering wet – en 

regelgeving. 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en  

• informatie 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

 

Dierengezondheidszor

g en dierenwelzijn  

1. Inspectie(I) 

2. Andere ministeries(I( 

3. Douane (I) 

4. Ondernemers ( E ) 

5. Beroepsgroepen (E) 

6. Belangen groepen (E) 

7. Int. organisaties (E  

• Opstellen wet - en 

regelgeving 

• Uitvoering wet – en 

regelgeving. 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en  

• informatie 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

Landbouw, Milieu 

& Natuur 

Landbouw, Veeteelt 

& Visserij 

1. Agrarisch 

Adviescollege (I) 

2. Min EO (I) 

3. Min. BPD (I) 

4. Stichting Veeteelt 

Curaçao (E) 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 
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Beleids-
domein 

Sub-
beleidsdomein 

Welke 
belangrijkste 
actoren (I = intern, 
E = extern) 

Welke wijze van 
samenwerking? 

5. Hygiënische Dienst (I) 

6. GGZ (I) 

7. Landbouwers 

8. Fundashon marcultura 

9. AKV 

10. Fundashon Marshe 

11. LNV Nederland 

12. Vissers 

• Communicatie en 

informatie 

Algemene 

preventieve & 

curatieve 

plantengezondheid 

1. Min EO (I) 

1. BBB (I) 

2. GGZ (I) 

3. Hygiënische Dienst (I) 

4. FAO, APIS, SASA, USDA 

(E) 

5. Overheidsinstanties (I) 

6. Advies organen (E) 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

1. Min. BPD (I) 

2. Douane (I) 

3. Ex- & importeurs (E) 

4. APHIS, USDA, SASA (E) 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

Milieu, Natuur en 

Landschap, 

waaronder kust- 

(publieke) stranden 

en rifbeheer 

1. Stichting Schoon 

Milieu Curaçao (SMOC) 

(E) 

2. Refineria ISLA (E) 

3. Bedrijfsleven SELIKOR, 

Aqualectra enz. (E) 

4. NGO’s (E) 

5. Onderwijs(E) 

6. Consultants- 

EcoVishion (E) 

7. DCMR Rotterdam (E) 

8. GGD Amsterdam (E) 

9. Nederlandse Overheid, 

Min. van VROM (E) 

10. Nederlandse Overheid, 

Min. van BZ (E) 

11. USONA (E) 

12. Ondernemers(E) 

13. Politie (E)  

• Advisering, diensten en 

info. 

• Informatie en 

communicatie 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Uitv. en naleving wet & 

regelgeving 

• Samenwerkingspartners 

• Projekt financiering 

• Personeelsinfo. 

• HR beleid en advies 

• Wetgeving en Juridische 

Zaken 

• Controle en Bewaking 
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Beleids-
domein 

Sub-
beleidsdomein 

Welke 
belangrijkste 
actoren (I = intern, 
E = extern) 

Welke wijze van 
samenwerking? 

14. GGZ (I) 

15. Milieuraad (I) 

16. Carmabi (E) 

17. Alle Ministeries (I) 

Watermanagement 1. Min VVRP (I) 

2. Meteo (I) 

3. Milieuraad (I) 

4. Boorbedrijven, 

particulieren (E) 

5. Ramsar (E) 

• Uitvoering van wet- en 

regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

Geneesmiddelen-

voorziening 

1. Douane (I) 

2. OM (I) 

3. Apotheken (E) 

4. Groothandel (E) 

5. Zorginstellingen (E) 

6. Commissie Toelating 

Apotheken (E) 

7. Geneesmiddelen-

registratiecommissie 

(E) 

8. Internationale 

organisaties (INCB, 

OPCW) (E) 

9. Ministerie EO (I) 

10. Ministerie AZ (I) 

11. Inspectie 

Gezondheidszorg 

Nederland (E) 

• Uitvoering/naleving van 

wet- en regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

• Advisering 

Inspectie 

Gezondheidszorg 1. OM (I) 

2. Medische 

beroepsbeoefenaren 

(E) 

3. Patiënten (E) 

4. Zorginstellingen (E) 

5. Ministerie AZ (I) 

6. Commissie 

beoordeling opleiding 

vakbekwaamheid 

medische 

beroepsbeoefenaren 

(E) 

• Uitvoering/naleving van 

wet- en regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 
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Beleids-
domein 

Sub-
beleidsdomein 

Welke 
belangrijkste 
actoren (I = intern, 
E = extern) 

Welke wijze van 
samenwerking? 

7. Inspectie 

Gezondheidszorg 

Nederland (E)  

8. Medisch Tuchtcollege 

Gezondheids-

bescherming 

1. OM (I) 

2. Douane (I) 

3. Importeurs & 

exporteurs (E) 

4. Internationale 

organisaties (E) 

5. Eet- en drinkwaren 

fabrieken/vestigingen 

(bijv. Supermarkten 

etc.) (E) 

6. Drinkwater-

producenten (E) 

7. Pest-control bedrijven 

(E)\ 

8. Ministerie EO (I) 

• Uitvoering/naleving van 

wet- en regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 

Milieu en Natuur 1. OM (I) 

2. Douane (I) 

3. Bedrijven (E) 

4. SKS (I) (Controle en 

bewaking) 

5. Veiligheidsinspectie (I) 

6. Politie (I), 

7. Internationale 

organisaties (E),  

8. Ministerie Algemene 

Zaken (I)  

9. NGO’s 

10. Carmabi 

• Uitvoering /naleving van 

wet- en regelgeving 

• Betrokken bij 

beleidsvorming 

• Samenwerkingspartners 

• Communicatie en 

informatie 
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Bijlage 4: Sub-beleidsdomeinen en haar uitdagingen 

Sub-beleidsdomein Welke uitdaging Rol actoren / mate van 
draagvlak 

Gezondheidsbevordering 

 
• Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet 

aan internationale wet - en regelgeving;  

• Zorgdragen dat de invulling van gezondheid en gezondheids-bevordering conform nationale en 

internationale inzichten is 

• Integratie van gezondheid in andere beleidsvelden 

• Beschikbaarheid van actuele data  over mortaliteit, morbiditeit, gezondheidstoestand van de 

bevolking en sociaal - economische data 

• Bereidheid tot samenwerking is 

aanwezig  

• Deskundigheid moet verder 

ontwikkeld worden  

• Communicatie en informatie 

uitwisseling om te komen tot 

een gezamenlijke visie over  

o.a. de contouren en inrichting 

van het zorgstelsesl  

• Draagvlak moet ontwikkeld 

worden  

• Institutionalisering 

overlegvormen 

Publieke Gezondheid • Herziening zorgstelsel 

• Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet 

aan internationale wet - en regelgeving; 

• Zorg dragen dat de herziening van het zorgstelsel gedragen wordt door de stakeholders,  

• Continuïteit van de uitvoerende zorgtaken van het GMN waarborgen 

• Monitoring van de gezondheidstoestand van de bevolking 

• Bereidheid tot samenwerking is 

aanwezig  

• Sterk draagvlak voor 

ontwikkeling beleid en 

actualisatie wetgeving  

• Communicatie en informatie 

om tot een gezamnelijke visie 
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Sub-beleidsdomein Welke uitdaging Rol actoren / mate van 
draagvlak 

• Beschikbaarheid van actuele gegevens van het zorgstelsel en de financiële zorgdata te komen over contouren en 

inrichting van zorg 

• Bereidwilligheid om 

samenhang en afstemming te 

creëren ter verhoging van de 

kwaliteit,effectiveit, en 

doelmatigheid van zorg 

Veterinaire 

volksgezondheid 
• Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet 

aan internationale wet - en regelgeving 

 

• Introductie en handhaving  Hazardous Analysis Critical Control Points bij vleesverwerkende en 

verkoopplaatsen plaatsen 

• Beschikbaarheid van actuele data over zoönoses 

• Bereidheid om te veranderen 

sterk aanwezig 

• Sterk draagvlak voor het 

ontwikkelen van beleid 

Dierengezondheidszorg en 

dierenwelzijn  
• Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet 

aan internationale wet - en regelgeving  

• Beschikbaarheid van actuele data over dierziektes en vectoren  

• Zorg dragen dat de invulling van dierenwelzijn conform nationale en internationale inzichten is 

• Bewustwording 

• Bereidheid tot ontwikkelen van 

beleid  

• Sterk draagvlak voor het 

ontwikkelen en uitvoeren van 

beleid.  

Landbouw, Veeteelt & 

Visserij 
• Verduurzamen en diversificeren van de agrarische sector en visserij  

• Kennisvergroting, innovatie en modernisering van de sector  

• Bereidwilligheid tot 

samenwerking Ministerie van 
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Sub-beleidsdomein Welke uitdaging Rol actoren / mate van 
draagvlak 

• Verhogen van de agrarische - en visserij productie 

• Interesse van jongeren bevorderen om in de sector actief deel te nemen 

• Organisatie van het beheer van de Curacaose wateren (EEZ+territoriale wateren) voor wat betreft 

lokale en internationale visserij activiteiten  

• Samenwerking beheer Dutch Caribbean EEZ  

• Voldoen aan verdragsverplichtingen  

• Effectief aanwenden van het visserijfonds 

EO een VVRP 

• Sterk draagvlak voor 

ontwikkelen en uitvoeren van 

nieuw beleid 

• Sterk draagvlak voor 

gezamenlijk beheer EEZ 

Algemene preventieve & 

curatieve plantenzorg 
• Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet 

aan internationale wet - en regelgeving  

• Zorg dragen dat de invulling van plantengezondheid conform nationale en internationale inzichten 

is 

• Bewustwording 

• Internationale samenwerking. 

• Groot nationaal en 

internationaal draagvlak 

• Bereidwilligheid tot regionaal 

samenwerken 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 
• Wetgeving invasieve plant- en diersoorten  

• Invasieve plant- en diersoorten beleid  

• Programma om invasieve planten en dieren uit te roeien 

• Uitvoering regelgeving  

• Voorlichting, internationale samenwerking 

• Groot nationaal en 

internationaal draagvlak 

• Bereidwilligheid tot regionaal 

samenwerken 

Milieu, Natuur en • Wetgeving die beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en in voorkomende gevallen voldoet • Groot nationaal draagvlak 
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Sub-beleidsdomein Welke uitdaging Rol actoren / mate van 
draagvlak 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke stranden) 

en rifbeheer 

aan internationale wet - en regelgeving  

• Zorg dragen dat de invulling van conform nationale en internationale inzichten is 

• Bewustwording en 

• Inernationale samenwerking. 

• Integratie van zorg voor milieu en natuur in andere beleidsvelden,  

• MER procedure en Milieunormen,  

• Effectief milieu en natuurbeheer, waaronder het terugdringen van de bestaande verontreiniging,  

• Bewustwording milieu en natuur 

• Natuurbeheer dient aandacht 

te krijgen in andere 

beleidsveleden (o.a. toerisme) 

• Bekendheid wettelijke 

regelingen en 

verdragsbepalingen is gewenst 

• Er is draagvlak voor 

implementatie bestaande wet- 

en regelgeving 

Watermanagement • Beleidsplan watermanagement in goed overleg met stakeholders  

• Vaststellen van grondwaterverordening  

• Achterstand  inlopen van onderhoud van de grote dammen  

• Groot nationaal draagvlak 

• Watermanagement dient 

aandacht te krijgen in andere 

beleidsvelden (o.a. VVRP) 

• Wettelijk kader is gewenst 

• Er is noodzaak voor 

implementatie bestaande wet- 

en regelgeving 

Inspectie 

Geneesmiddelen-

voorziening 

• Prioriteitstelling op basis van een risico analyse om tot handhavingsbeleid te komen 

• Het uitwerken van het bestaande bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentaria teneinde 

sanctiebeleid te kunnen formuleren 

• Bereidheid tot samenwerking 

OM en Douane is aanwezig. 

• Er is draagvlak voor  meer 

transparantie over de wijze 
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Sub-beleidsdomein Welke uitdaging Rol actoren / mate van 
draagvlak 

• Voorlichting over wet- en regelgeving 

• Structurele samenwerking met OM en Douane om te komen tot effectieve handhaving 

van handhaven. 

• Bekendheid met wettelijke 

regelingen is gewenst.  Het 

gevolg zal zijn  dat de 

bereidheid om de wet na te 

leven  toeneemt. 

• Stakeholders gaan ervan uit 

dat medewerkers van de 

Inspectie over inhoudelijke 

kennis beschikken. 

Inspectie  

Gezondheidszorg 
• Zie bij geneesmiddelenvoorziening • Zie bij 

geneesmiddelenvoorziening 

Inspectie 

Gezondheidsbescherming 
• Zie bij geneesmiddelenvoorziening • Zie bij 

geneesmiddelenvoorziening 

Inspectie  Milieu en Natuur • Opzetten van een inspectie milieu en natuur  

• Prioriteitstelling op basis van een risico analyse om tot handhavingsbeleid te komen 

• Zie bij geneesmiddelenvoorziening. Ook tav dit subbeleidsdomein geldt dat geïnventariseerd moet 

worden welke wet- en regelgeving op dit gebied bestaat, wat precies de handhavingstaken zijn etc  

• Zie bij 

geneesmiddelenvoorziening 
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Bijlage 5: Strategische doelen, beleidsdoelen, beleidslijnen, prestatie-indicatoren, planning 
 

Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
1. Het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en ziektepreventie  

1.1 Het tot stand komen en 

uitvoeren van een integraal 

gezondheidsbeleid per 2013 

1. Het tot stand komen van een integraal 

gezondheidbeleidsplan in samenwerking 

met stakeholders 

2. Het tot stand komen van 

nationale/regionale en internationale 

netwerken/samenwerkingsverbanden 

3. Het uitvoeren van (beleidsgericht) 

onderzoek ter ondersteuning van het 

integraal gezondheidsbeleidsplan en het 

vaststellen van prioriteiten. 

4. Het bevorderen van een gezonde 

leefstijl en leefkwaliteit van de 

bevolking door het ontwikkelen van 

programma’s 

5. Wet publieke gezondheid 

1. Een integraal gezondheidsbeleidsplan is vastgesteld 

inclusief uitvoeringsplan 

2. Netwerken zijn opgebouwd en worden onderhouden, 

samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend  

3. Deelname van medewerkers aan  

nationale/internationale conferenties,  trainingen en 

workshops 

4. Onderzoeksrapporten zijn gereed en 

beleidsprioriteiten zijn vastgesteld. 

5. Programma’s zijn ontwikkeld en in uitvoering ter 

bewustwording van de bevolking 

6. Uitvoering van taken op het gebied van 

jeugdgezondheid, hygiënische zorg, 

infectieziektebestrijding, epidemiologische 

surveillance en onderzoek conform jaarplanning 

7. Wet publieke gezondheid is ingesteld 

Q3 2011 

 

Q1 2012 

 

 

 

Q4 2010 

 

 

Q1 2011  

 

Q4 2011 

 

 

Q3 2011 

 

Q1 2011 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

1.2 Ziekte preventie en 

reductie van 

gezondheidsbedreigingen 

1. Het tot stand komen en uitvoeren van een integraal 

preventiebeleidsnota  ter voorkoming van ziekten, 

ongevallen en gebreken gedurende  de levensloop van de 

burger en bescherming tegen besmettelijke ziekten en 

schadelijke omgevingsfactoren  

2. Het bevorderen van het bewustzijn van de bevolking met 

betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de eigen en 

andermans gezondheid 

3. Het opzetten van een International Health Regulations 

(IHR) focal point 

4. Het bewaken en monitoren van de gezondheidstoestand van 

de gehele bevolking 

5. Ziekte preventie en reductie van gezondheidsbedreigende 

situaties  

1. Een integraal preventiebeleidsnota is opgemaakt en 

vastgesteld 

2. Massa voorlichtingscampagnes en educatieve- en 

voorlichtingsprogramma gericht op scholen,  de 

werkplek en de wijk zijn opgezet en vastgesteld. 

3. Een IHR focal point binnen het Ministerie GMN is 

ingesteld en operationeel 

4. De jeugdgezondheidszorg en hygiënische controle zijn 

operationeel 

5. De registers voor morbiditeit en mortaliteit zijn 

operationeel 

6. Ziektepreventie taken worden uitgevoerd 

Q4 2012 

 

Q1 2013 

 

 

 

Q2 2011 

 

Q2 2011 

 

Q1 2011 

 

Q2 2011 

1.3 De voorbereiding op 

en de bestrijding van 

rampen 

1. Coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen 

en noodsituaties 

2. Redden van mensenlevens en het voorkomen en beperken 

van fysiek letsel ten tijde van een ramp 

3. Bevorderen van psychisch evenwicht (zelfcontrole) van de 

getroffenen, door slachtoffers direct op te vangen na een 

ramp en hulp aan te bieden 

4. Beschermen van volksgezondheid bij ongevallen of rampen 

waarbij er gevaar heerst voor mens en milieu, met als doel  

(extra) gewonden of verergering  van letsel te voorkomen 

1. Up to date draaiboek rampen is aanwezig en bekend bij 

alle actoren; alle actoren zijn geëquipeerd voor hun rol 

in het rampenplan 

2. Opzetten van samenwerkingsverbanden tussen de 

schakels  in de geneeskundige hulpverlening en andere 

partners betrokken  bij rampenbestrijding 

3. Opstellen c.q. uitwerken van onderdelen in 

rampenbestrijdingsplanne 

4. Verzorgen van opleidingen, rainingen en oefeningen aan 

hulpverleners die tijdens de ramp een rol uitoefenen. 

Q4 2010 

 

 

Q4 2010 

 

 

 

Q4 2010 

 

2x per jaar 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
2. Het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg 

2.1 Herstructurere n 

gezondheidszorg door het 

ontwikkelen van transparant 

beleid en instrumentaria 

 

1. Beleid ontwikkelen t.a.v. kwaliteit/niveau en kwantiteit van het 

zorgaanbod op basis van de reële behoefte van de bevolking 

2. Het totstandkomen van een integraal zorgketen 

3. Ontwikkeling van een (nieuw) financiële vergoedingenstructuur 

voor zorgverleners 

4. Fusie SVB/BZV 

5. Een integraal samenhangend ziektekostenpakket, met  speciale 

aandacht voor kwetsbare groepen  

6. Toepassen van de 11 “Essential Public Health Functions” 

7.  Garandering van betaalbaarheid en toegankelijkheid van 

gesubsidieerde zorg conform de subsidieverordening 

1. Nota integraal zorgbeleid (geactualiseerd) is 

vastgesteld 

2. De voorzieningen van gezondheidszorg 

(echelons) functioneren als een gesloten 

systeem (samenhang en samenwerking). 

3. Een nieuwe tariefstructuur is ‘in place’ 

4. De fondsen van SVB en BZV zijn 

geïntegreerd 

5. De zorgpakketten van de verschillende 

zorgverzekeraars/financiers zijn op elkaar 

afgestemd 

6. De 11 “Essential Public Health Functions” 

zijn door Ministerie GMN geadopteerd en 

worden toegepast 

7. vaststelling van beleid voor gesubsidieerde 

en getarifeerde zorg en de subsidie 

beschikkingen zijn uitgevaardigd. 

Q 2 2013 

 

Q 4 2014 

 

 

Q4 2010 

Q4 2010 

 

Q1 2012 

 

 

Q3 2013 

 

 

Q2 2011 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
3. Het bevorderen van veterinaire volksgezondheid 

3.1. Het 

voedselveiligheidsbeleid voor 

producten van dierlijke 

oorsprong 

1. Uitvoeren van het rapport Organiek Traject VD 

2. Het vaststellen van een beleidsplan veterinaire 

volksgezondheid, rekening houdend met de lange termijn visie 

van het Ministerie GMN en de internationale ontwikkelingen op 

het gebied van de veterinaire volksgezondheid 

3. Modernisering veterinaire wetgeving op het gebied van de 

veterinaire volksgezondheid 

4. Het beheer van de slachthuizen van de overheid 

1. Rapport Organiek traject VD is uitgevoerd. 

2. Het beleidsplan veterinaire 

volksgezondheid is vastgesteld 

3. Vastgestelde wetgeving op het gebied van 

de veterinaire volksgezondheid 

4. Deelname aan nationale en internationale 

conferenties en trainingen en workshops 

Q4 2011 

Q2 2011 

 

Q4 2013 

 

3.2 De preventie en bestrijding 

van ( de uitbraak van ) 

zoönosen 

1. Het vaststellen van een beleidsplan ism de andere actoren in 

het Ministerie GMN 

2. Modernisering wetgeving tbv bestrijding van (de uitbraak) 

zoonosen 

 

1. Beleidsplan bestrijding zoönosen is 

vastgesteld 

2. Verzorgen van opleidingen en oefeningen 

3. Deelname aan nationale en internationale 

conferenties en trainingen en workshops 

Q2 2011 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
4. Het bevorderen van de dierengezondheidszorg en het dierenwelzijn 

4.1. De preventie en 

bestrijding van (de uitbraak) 

van besmettelijke dierziekten  

1. Opstellen van een beleidsplan diergezondheidszorg 

2. Het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van het beleid 

3. Modernisering veterinaire wetgeving op het gebied van de 

dierengezondheidszorg 

 

1. Beleidsplan dierengezondheidszorg is 

vastgesteld 

2. Onderzoeksrapporten zijn gereed. 

3. Vastgestelde wetgeving op het gebied van 

de dierengezondheidszorg 

4. Deelname aan nationale en internationale 

conferenties en trainingen en workshops 

Q2 2011 

Jaarlijks 

Q4 2013 

 

4.2 het introduceren van een 

dierenwelzijn beleid  
• Inventarisatie stakeholders 

• Opstellen van een beleidsplan op het gebied van dierenwelzijn 

• Het opstellen van wetten op het gebied van dierenwelzijn 

• Het opstellen van een rampenplan  

1. Inventarisatie stakeholders afgerond 

2. Beleidsplan vastgesteld 

3. Vastgestelde wetgeving op het gebeid van 

dierenwelzijn 

4. I.s.m. stakeholders voorlichting en 

handhavings campagnes houden 

5. Het opstellen van een draaiboek voor in 

geval van een natuur ramp 

6. Verzorgen van opleidingen en oefeningen 

7. Deelname aan nationale en internationale 

conferenties en trainingen en workshops 

Q3 2011 

Q2 2011 

Q3 2014 

 

Q4 2014 

 

Q4 2013 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
5. Het ontwikkelen, diversificeren en veiligstellen van de agrarische en visserij sector 

5.1 Het identificeren van kansen 

voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

1. Uitvoeren aquacultuurstudie en het opstellen van een 

aquacultuur ontwikkelingsplan inclusief stappenplan.  

2. Uitvoeren onderzoek naar nichemarkten, alternatieve 

teeltmethoden en potentiële innovaties, inclusief 

implementatieplan  

3. Onderzoek naar mogelijkheden ter vergroting van de markt 

voor agro-producten, inclusief evaluatie functioneren van 

lokale marketing van land- en tuinbouwproducten en 

implementatieplan  

1.  Het aquacultuur ontwikkelingsplan is 

opgesteld, inclusief stappenplan. 

2. Het onderzoek naar nichemarkten en 

alternatieve teeltmethoden en potentiële 

innovaties is uitgevoerd, inclusief 

stappenplan 

3. Het onderzoek naar de mogelijkheden ter 

vergroting van de markt voor agro-

producten, inclusief een evaluatie van het 

functioneren van lokale marketing van land- 

en tuinbouwproducten en 

implementatieplan is uitgevoerd 

Q3 2011 

 

Q4 2011 

 

 

 

Q4 2011 

 

 

5.2 Het tot stand brengen van 

een  nieuw agro- en 

visserijbeleid 

1. Nieuw Beleidsplan opstellen (incl planten- en bodembeleid) 

2. Moderniseren van de Bestrijdingsmiddelenwet 

3. Implementatie van de activiteiten volgend uit het beleidsplan  

4. Optimaliseren dienstverlening en leveringen  

5. Optimaliseren agro en visserijvoorlichting  

6. Het bevorderen en actief participeren aan internationale 

samenwerking 

7. Het aansturen en toezicht houden op de gesubsidieerde 

instellingen 

1. Het nieuwe beleidsplan is opgesteld  

2. De Bestrijdingsmiddelenwet is vastgesteld 

3. De activiteiten volgend uit het beleidsplan 

zijn geïmplementeerd 

4. De dienstverlening en leveringen zijn 

geoptimaliseerd 

5. De agro en visserijvoorlichting zijn 

geoptimaliseerd 

6. De internationale samenwerking en actieve 

Q4 2012 

Q4 2012 

Q1 2013 

 

Q3 2012 

 

Q1 2012 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 

8. Monitoren en evaluatie agro en visserijsector en agro en 

visserijbeleid. 

9. Bijdragen aan het aanbod van kwalitatieve, gediversificeerde 

agro en visserijproducten ten behoeve van een gezond en 

gebalanceerd dieet 

participatie hieraan zijn bevorderd 

 

7. De uitvoerende instellingen worden 

deugdelijk aangestuurd en hier wordt goed 

toezicht op uitgeoefend 

8. De agro en visserijsector en agro en 

visserijbeleid worden gemonitord en 

evaluatie hiervan is geschied 

9. Het aanbod van kwalitatieve, 

gediversificeerde agro en visserijproducten 

ten behoeve van een gezond en 

gebalanceerd dieet is toegenomen met  

 

 

 

 

5.3 Het bevorderen van 

preventieve en curatieve 

plantengezondheid 

1. Het vaststellen van fytosanitaire regelgeving. 

2. Internationale samenwerking op het gebied van 

plantengezondheid, bijvoorbeeld FAO 

3. Voorlichting 

1. De Fytosanitaire regelgeving is vastgesteld 

2. Er wordt internationaal samengewerkt 

3. Deugdelijke voorlichting is verstrekt 

Q4 2012 

Q4 2012 

Q1 2013 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 

6. Het bevorderen van het beheer en de bescherming van het milieu en de natuur volgens internationaal vastgestelde normen. 

6.1 Het vaststellen van 

milieubeleid 

1. In overleg met stakeholders formuleren en vaststellen van 

het beleidsplan milieu 

2. Het vaststellen van het wettelijke kader  

3. Het vaststellen en uitvoeren van de MER regeling 

4. Het bevorderen van het draagvlak voor milieu, bijvoorbeeld 

door het stimuleren van de NGO’s en het verankeren in 

onderwijsprogramma’s 

5. Voortzetten van de internationale milieusamenwerking  

6. Voorlichting 

1. Een vastgesteld milieubeleidsplan 

2. Vastgestelde wetgeving 

3. vastgestelde MER regeling en MER 

Commissie 

4. Er is een draagvlakprogramma vastgesteld 

5. Een actieve milieusamenwerking, deelname 

aan het regionale milieuprogramma  

Q4 2011 

Q4 2011 

Q2 2012 

 

Q2 2011 

 

Q1 2011 

 

6.2 Het terugdringen van de 

verontreiniging 

1. Het uitvoeren van een nulmeting om de actuele 

verontreiniging vast te stellen 

2. Het vaststellen en uitvoeren van een plan van aanpak 

1. De bestaande vervuiling is in kaart gebracht 

en gekwantificeerd 

2. een vastgesteld plan van aanpak 

3. sanering van tenminste 60% verontreinigde 

locaties of de aanpak van een bepaalde 

sector 

Q4 2012 

 

Q2 2013 

Q4 2014 

6.3 Vaststellen natuurbeleid en 

wettelijk kader 

1. In overleg met stakeholders opstellen/updaten 

natuurbeleidsplan  

2. Opstellen/updaten van de natuurverordening en 

bijbehorende besluiten  

1. Vastgesteld beleid 

2. Vastgestelde wetgeving 

 

Q4 2011 

Q4 2011 
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3. Inventarisatie, plan van aanpak en wetgeving (potentieel) 

invasieve soorten  

4. Het opstellen van een plan van aanpak ter bescherming van 

bedreigde soorten en ter voorkoming dat soorten bedreigd 

raken 

5. Het bevorderen van het draagvlak voor natuurbescherming, 

bijvoorbeeld door het stimuleren van de NGO’s en 

educatieve programma’s 

6. Het opbouwen en onderhouden van internationale netwerken 

en afspraken (waaronder CITES, SPAW,ICRI) 

7. Het definiëren van de biodiversiteitdoelen Exclusieve 

Exconomische Zone (EEZ) 

8. Het vormgeven van de samenwerking tussen entiteiten ten 

behoeve van het beheer van de EEZ 

6.4. Aanwijzen en instellen van 

natuurgebieden 

1. Het identificeren van de belangrijke natuurgebieden, 

2. Het aanwijzen en instellen van parkgebieden  

3. Het opstellen en uitvoeren beleidskaderbeheer en 

bescherming natuur   

4. Het aanwijzen van een beheersinstelling. 

5. Het toezicht houden op het uitvoeren van het beheer 

 

1. Minstens 1 landpark, 1 mariene park en 1 

Ramsarsite vastgesteld 

2. Kaderplan vastgesteld en wordt uitgevoerd 

3. Er is een beheersinstelling aangewezen voor 

een te beheren gebied en er zijn 

beheersafspraken gemaakt. 

4. Monitoringsrapportage 

Q4 2012 

 

Q4 2012 
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6.5 Behoud natuur buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

1. In overleg met stakeholders opstellen en uitvoeren van 

Integrated Coastal Zone Management Plan (onder meer kust 

en rif)  

2. Het bevorderen van de integratie van natuurbeheer en 

bescherming in andere beleidsvelden 

3. Een plan van aanpak opstellen ter voorkoming en bestrijding 

van vervuiling van de natuur 

4. Opstellen van een beheersplan kwetsbare gebieden buiten de 

parken 

1. Het Integrated Coastal Zone Management 

Plan is vastgesteld 

2. Het behoud en de bescherming van natuur is 

terug te vinden in het beleid van de andere 

Ministeries  

3. Het plan van aanpak is vastgesteld 

 

4. Het beheersplan kwetsbare gebieden buiten 

de parken is vastgesteld. 

Q4 2012 

 

Q4 2012 

 

 

Q4 2011 

 

Q4 2012 

Beheer Publieke Stranden  1. Opstellen van een beheersplan 

2. Uitvoeren BIP II 

3. Beheersplan ten uitvoer brengen 

1. Beheersplan vastgesteld 

2. BIP is uitgevoerd 

3. Beheersplan is uitgevoerd 

Q4 2011 

Q4 2011 

Q4 2013 

6.7 Het behoud en beheer van 

zoetwatervoorraden  

1. Het opstellen van een waterplan 

2. Het vaststellen van het wettelijke kader grondwater 

3. Het in stand houden van de infrastructuur voor het behoud 

van de infrastructuur voor het behoud van 

zoetwatervoorraden 

1. Het waterplan is opgesteld. 

2. Het wettelijke kader grondwater is 

vastgesteld 

3. Gedurende de looptijd van dit businessplan 

is bij 25% van de grote dammen het 

onderhoud uitgevoerd 

4. Het reguliere onderhoud aan de kleine 

dammen is uitgevoerd 

Q4 2011 

Q4 2012 

 

Q4 2014 

 

 

Q4 2014 
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Beleidsdoel Beleidslijnen Prestatie-indicatoren Wanneer 

 
7. Het beschermen van de volksgezondheid, milieu en natuur, door het effectief en efficiënt handhaven van de wettelijke regelingen op deze gebieden"` 

7.1 Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid 

1. Het inventariseren van de handhavingstaken voortvloeiende 

uit wet- en regelgeving 

2. Het verrichten van een risico-analyse om vast te stellen waar 

de grootste gezondheidsrisico’s zijn 

3. Het stellen van prioriteiten in de toezichtsactiviteiten  

4. Opstellen van een handhavingsplan 

1. De handhavingstaken zijn geïnventariseerd 

2. Risico-analyse is uitgevoerd en de 

gezondheidsrisico’s zijn geïdentificeerd 

3. Prioriteiten zijn vastgesteld 

4. Handhavingsplan is opgemaakt 

Q1 2011 

Q4 2011 

 

Q1 2012 

7.2 Het ontwikkelen van beleid ten 

aanzien van de bestuursrechtelijke 

dan wel de strafrechtelijke 

handhaving 

1. Het uitwerken van de bestuursrechtelijke 

handhavingsinstrumenten 

2. Het afstemmen met het Openbaar Ministerie ten aanzien van 

de strafrechtelijke handhaving 

3.  

1. De verschillende bestuursrechtelijke 

handhavingsinstrumenten  zijn uitgewerkt 

en vastgesteld 

2. Afstemming met het Openbaar Ministerie 

heeft plaatsgevonden en een 

samenwerkingsconvenant is opgesteld 

Q1 2012 

 

 

Q2 2011 
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Bijlage 6: Taken- en productenmatrix 
 

Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

1.1 Het tot stand 

komen en uitvoeren 

van een integraal 

(publieke)gezondheid

sbeleid per 2012 

Zorgdragen voor de beleidscyclus 

betreffende een integraal (publieke) 

gezondheidsbeleid 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

 

Evaluatierapport 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Implementatieplan 

Samenwerkingsovereenkomsten 

Deelname aan nationale en 

internationale conferenties 

Bewustwordingsprogramma 

Surveillance 

Advies 

Beleidsorganisatie 

GGZ 

Gezondheids-

bevordering  

 

1.2 Ziektepreventie 

en reductie van 

gezondheids-

bedreigingen 

Zorgdragen voor de beleidscyclus 

betreffende ziektepreventie en reductie 

van gezondheidsbedreigingen 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

 

Evaluatierapport 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Implementatieplan 

Voorlichtingscampagnes 

IHR focal point 

Register voor morbiditeit en 

mortaliteit 

Advies 

Beleidsorganisatie 

GGZ 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

 Zorgdragen voor uitvoering van beleid door 

het verlenen van kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening 

Uitvoering van beleid 

Informatie & 

Communicatie 

 

Hoogwaardige dienstverlening GGZ 

1.3 Voorbereiding op 

bestrijding  en de 

bestrijding van 

rampen 

Zorgdragen voor voorbereiding op en 

bestrijding van rampen 

Geneeskundige 

hulpverlening bij 

rampen 

Informatie & 

Communicatie 

Up to date draaiboek 

Periodieke oefeningen & trainingen 

Advies 

GGZ 

Publieke Gezondheid 

2.1 Herstructureren 

gezondheiszorg door 

ontwikkelen 

transparant beleid en 

instrumentaria 

Zorgdragen voor de beleidscyclus 

betreffende herstructurering van de 

gezondheidszorg (zorgstelstel) incl. 

ontwikkeling van instrumentaria 

 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

 

Integraal zorgketen 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Analyse financiële gegevens 

Contourennota 

Herstructurering notas 

Adviesnota 

Subsidiebeschikkingen 

Beleidsorganisatie 

GGZ 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

3.1. Het 

voedselveiligheids-

beleid voor producten 

van dierlijke 

oorsprong 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

behoeve van het voedselveiligheidsbeleid 

voor producten van dierlijke oorsprong 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

Communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

 

Advies 

Handhaving 

Evaluatierapport 

Controle 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Vergunningen 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 

Veterinaire 

(volks)gezondheid 

3.2 De preventie en 

bestrijding van (de 

uitbraak van) 

zoönosen 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ter 

preventie en bestrijding van (de uitbraak) 

van besmettelijke dierziekten (incl wet- en 

regelgeving) 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

 

Surveillance 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 

Dierengezondheid en 

dierenwelzijn 

4.1. De preventie en 

bestrijding van (de 

uitbraak) van 

besmettelijke 

dierziekten  

Zorgdragen voor de beleidscyclus voor 

preventie en bestrijding van (de uitbraak) 

van besmettelijke dierziekten 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

Surveillance 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

4.2 het introduceren 

van een dierenwelzijn 

beleid  

Zorgdragen voor de beleidscyclus voor 

dierenwelzijn 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

Surveillance 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Handhaving 

Advies 

Vergunningen 

Sancties 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 

Landbouw, Veeteelt 

en Visserij 

5.1 Het identificeren 

van kansen voor 

duurzame agro/ 

visserij ontwikkelings-

mogelijkheden 

Zorgdragen voor identificatie van kansen 

voor duurzame agro/visserij 

ontwikkelingsmogelijkheden 

Onderzoek en 

Ontwikkeling 

Informatie en 

Communicatie 

 

Aquacultuurstudie 

Ontwikkelingsplan 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Advies 

Beleidsorganisatie 

Agrarisch en Visserijbeheer 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

5.2 Het tot stand 

brengen van nieuw 

agro- en visserijbeleid 

Zorgdragen voor beleidscyclus inzake 

agro/visserij (incl. planten- en 

bodembeleid) 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

 

 

Lbham 

Leveringen 

Adviezen 

Uitwisseling 

PvE 

Advies 

Evaluatierapport 

Samenwerking 

Markt-regulering 

Handhaving 

Samenwerking 

Beleidsorganisatie 

Agrarisch en Visserijbeheer 

Algemene 

preventieve & 

curatieve 

plantengezondheid 

5.3 Het bevorderen 

van preventieve en 

curatieve 

plantengezondheid 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ter 

bevordering van preventieve en curatieve 

plantengezondheid 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

 

Advies 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Vastgestelde fysiosanitaire 

regelgeving 

Publicatie regelgeving 

Evaluatierapport 

Voorlichting 

Controle/ Handhaving 

Vergunningen tot import 

Beleidsorganisatie 

Agrarisch en Visserijbeheer 



187 

 
. 

Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

 Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

behoeve van invasieve dier- en 

plantensoorten 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Informatie & 

Communicatie 

Advies 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Monitoring 

 Evaluatierapport 

Controle 

Voorlichting 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 

6.1 Vaststellen 

milieubeleid 

Zorgdragen voor de beleidscyclus 

betreffende milieu 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

MER regeling 

Draagvlakprogramma 

Actieve milieu samenwerking 

Rapportages 

Advies 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Controle 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 

 

 

Milieu, Natuur en 

Landschap, 

waaronder kust- 

(publieke stranden) 

en rifbeheer 

6.2 Terugdringen 

verontreiniging 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

aanzien van terugdringing van 

verontreiniging 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Nulmeting verontreiniging 

Plan van aanpak verontreiniging 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

6.3 Vaststellen 

natuurbeleid en 

wettelijk kader 

Zorgdragen voor de beleidscyclus 

betreffende natuur 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Advies 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Controle 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 

 

6.4 Aanwijzen en 

instellen van 

natuurgebieden 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

behoeve van instellen van natuurgebieden 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Aangewezen beheersinstelling 

Monitoringsrapportage 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 

6.5 Behoud natuur 

buiten ingestelde/ 

aangewezen 

parkgebieden 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

behoud van natuur buiten 

ingestelde/aangewezen parkgebieden 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Uitvoering van beleid 

Informatie en 

communicatie 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

ICZM 

Plan van aanpak vervuiling natuur 

Beheersplan kwetsbare gebieden 

(buiten de parken) 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur Beheer 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

6.6 Beheer Publieke 

stranden 

Zorgdragen voor beheer publieke stranden Uitvoering van beleid 

 

Strand beheer 

Onderhoud 

Exploitatie 

Schoonmaak 

Aanbestedingen 

Boeilijnen 

Renovaties 

Beleidsorganisatie Milieu & 

Natuur Beheer 

 

Watermanagement 6.7 Het behoud en 

beheer van 

zoetwatervoorraden 

Zorgdragen voor de beleidscyclus inzake 

beheer zoetwatervoorraden 

Beleidsnota 

Wet- en regelgeving 

Informatie en 

communicatie 

 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Analyse grondwater 

Beleidsnota  

Advies 

Handhaving 

Monitoring 

Evaluatierapport 

Pomptesten 

Beleidsorganisatie/  

Milieu & Natuur Beheer 
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Sub-
beleidsdomein 

Beleidsdoelen 
2011-2014 

Hoofdtaak Hoofd-product Neven-product Verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie 

7.1 Het ontwikkelen 

van handhavings-

beleid 

Zorgdragen voor de beleidscyclus in het 

kader van handhaving 

Toezicht op de 

volksgezondheid, 

milieu en natuur  

Handhaving van wet- 

en regelgeving. 

Behandelen en 

onderzoeken klachten 

Uitbrengen advies/ 

verstrekken 

inlichtingen 

Onderzoek en 

ontwikkeling 

Communicatie en 

informatie 

Beheer register medische 

beroepsbeoefenaren  

Secretariaat van de  

Geneesmiddelen-

registratiecommissie. 

Aanwijzing register 

geneesmiddelen 

Controle 

Publicaties en 

onderzoeksrapportages 

 

Inspectie 

 

Inspectie 

 

7.2 Het ontwikkelen 

van beleid ten 

aanzien van de 

bestuursrechtelijke 

dan wel de 

strafrechtelijke 

handhaving 

Zorgdragen voor de beleidscyclus ten 

aanzien van de bestuursrechtelijke dan wel 

de strafrechtelijke handhaving 

Samenwerkings-

protocollen 

 Inspectie 
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Bijlage 7: Informatiestromen 
 

Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

Gezondheidsbevordering 

 

Eiland  

(GGD) 

• Medisch archief JGZ 

hard copy  

• Registratie onderdelen 

electronisch  

• Agendering  clienten  

handmatig 

• Vakliteratuur hardcopy 

mailinglists instituten 

als CDC, RIVM, PAHO 

CAREC 

Eiland 

(GGD) 

• Intern info ad valvas 

uitgewisseld  in hard 

copy  

 

Eiland 

 

Eiland  

(GGD) 

• MS-Office 

• SPSS 

• EPI info 

Eiland  

(GGD) 

Implementeren van een 

electronisch dossier systeem dat 

de (kleine) access databases moet 

vervangen. Dit is al goedgekeurd 

door USONA maar de 

pakketselectie of leverancier 

selectie voor het ontwikkelen van 

een maatwerk systeem moet nog 

plaatsvinden. 

Publieke gezondheid Eiland  

(GGD) 

• Databases met bijv. 

surveillance gegevens 

zijn electronisch, 

rapportages zijn zowel 

electronisch als copy 

  Eiland 

• MS-Office 

• DHIS (Access) 

• CEA (Access) 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Adviezen gearchiveerd 

zowel hard copy als 

electronisch 

Veterinaire 

volksgezondheid 

Eiland  

(VET) 

• Wetgeving (hard copy) 

• Bestand 

(pluim)veehouders 

• Handboeken, 

naslagwerken en 

literatuur (hard copy) 

 

  Eiland 

(VET) 

• MS Office, 

Registratie 

Invoer 

Containers 

systeem 

• Import & 

Export dieren 

systeem 

(Access 

• Registratie 

Vleesproducte

n (Access),  

• Accountview 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

Dierengezondheidszorg 

en dierenwelzijn 

Eiland  

(VET) 

• Wetgeving (hard copy) 

• Bestand 

(pluim)veehouders 

 

Handboeken, naslagwerken 

en literatuur (hard copy) 

 

  Eiland 

(VET) 

• MS Office, 

Registratie 

Invoer 

Containers 

systeem 

• Import & 

Export dieren 

systeem 

(Access) 

• Registratie 

vlees-

producten 

(Access) 

• Accountview 

 

Landbouw, Veeteelt & 

Visserij 

Eiland LVV 

• Omslagen; o.a. 

beslisdocumenten die 

naar BC moeten (Race) 

 

 

Eiland LVV 

• Omslagen v. andere 

diensten en BC 

(hardcopy) 

• Wetgeving AJZ (eiland) 

of CBJAZ (land) 

Eiland LVV 

• Deskundig adviezen 

(guning  hardcopy) 

• Schaderapportages; 

calamiteiten (hardcopy) 

 

Eiland LVV 

• Ms Office 

• Dbase 

(Atvosta; 

productie geg. 

landbouw) 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Wetgeving (soft en 

hardcopy, opgeslagen 

bij Core) 

• Correspondentie (soft 

en hardcopy) 

• Productiegegevens (soft 

en hardcopy) 

• Bouwtekeningen (soft 

en hardcopy) 

• Voorlichtingsmateriaal; 

posters, folders,  

• boeken s&h 

• Ligplaatsverhuur met 

vissers 

 

• Klachten, verklaring 

douane, verzoeken, 

diagnostiek, gewassen 

• Adviezen 

• Productiegegevens 

(hardcopy) 

• Import documenten 

(hardcopy) 

• Handboeken van FAO 

(Food Agriculture 

Organisation van VN) 

en USD (US Department 

of Agriculture  

• Informatie van 

Natuurbeheer en 

voedselveiligheid  

 

• Bedrijfsplannen 

domeinbeheer die 

landbouw bedrijf 

oprichten (hardcopy) 

• Wetgevingsvoorstellen; 

beschikkingen opstellen; 

bij subsidie (s hardcopy) 

• Verklaringen douane 

(hardcopy) 

• Agro taxaties  

 

• Visserij db 

(Access; 

productie geg  

visserij.) 

• GIS (informatie  

putten en 

dammen) 

• Register 

kleinvee 

(Excel) 

• SPSS (CBS 

register  

bedrijfs-

gegevens) 

• Autocad; 

Coraldraw 

• Boeken; page 

maker 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Poster; coral 

draw/ 

photoshop, 

indesign; ms 

publisher 

• Toegepast 

Appl. In lotus 

voor admin 

processen   

Algemene preventieve & 

curatieve 

plantengezondheid 

Eiland LVV 

• Omslagen; 

beslisdocumenten die 

naar BC moeten (Race) 

•  Wetgeving (soft en 

hardcopy, opgeslagen 

bij Core) 

• Corespondentie (soft en 

hardcopy) 

• Informatie opslag 

gegevens plagen en 

plantenziekten (soft en 

hardcopy) 

Eiland LVV  

• Fytosanitaire 

verklaringen; 

stempelen & 

controleren 

• Plaag en 

plantenziekten 

Meldingen aan FAO 

(electronisch) 

• Voorstellen van 

wetgeving van AJZ of 

CBJAZ  

 

Eiland LVV  

• Fytosanitaire 

verklaringen; stempelen 

& controleren 

• Plaag en plantenziekten 

meldingen aan FAO 

(electronisch) 

• Deskundig adviezen 

(hardcopy) 

• Schaderapportages  

• Wetgevingsvoorstellen; 

beschikkingen 

 

Eiland 

• Ms Office 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Voorlichtings-materiaal; 

posters, folders, 

• Fytosanitaire 

verklaringen 

 

 

• Omslagen vn andere 

diensten en BC 

(hardcopy) 

• Klachten, verklaring 

douane, verzoeken, 

diagnostiek, planten 

• Adviezen (soft en 

hardcopy) 

• Handboeken van FAO 

(food agriculture 

organisation van VN) en 

US Department of 

agriculture (USD).  

• Verklaringen douane 

(hardcopy) 

 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

Eiland LVV 

• Wetgeving (soft en 

hardcopy) 

• Inspectierapporten (soft 

en hardcopy) 

• Handboeken (soft en 

hardcopy) 

 

 

Eiland LVV 

• Meldingen, klanten, 

adviesverzoeken 

(oavan douane ) (soft 

en hardcopy) 

• Importdoc (hardcopy  

 

 

 

Eiland LVV 

• Internationale 

organisaties van 

invasieve diersoorten oa 

USD 

• Inspectierapporten 

• Adviezen 

• Wetgeving concept 

Eiland LVV 

• Ms Office 

• Adobe 

 

 

 



197 

 
. 

Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Register van dier- en 

plantensoorten (soft en 

hardcopy) 

 

• Internationale org van 

invasieve diersoorten 

oa USD (electronisch, 

persoonlijk) 

• Correspondentie  

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke stranden) 

en rifbeheer 

Eiland LVV 

• Omslagen; 

beslisdocumenten die 

naar BC moeten (Race) 

• Wetgeving (soft en 

hardcopy, opgeslagen 

bij Core) 

• Correspondentie (soft 

copy en hardcopy) 

• Informatie opslag 

gegevens stranden, rif 

en kustbeheer (soft 

copy en hardcopy) 

• Voorlichtings-materiaal; 

posters, folders 

• Schade rapportages 

 

 

Eiland LVV 

• Advies rifbeheer 

• Voorstellen van 

wetgeving AJZ CBJAZ 

• Omslagen vn andere 

diensten en BC 

(hardcopy) 

• Klachten, verzoeken, 

planten 

• Adviezen (soft copy en 

hardcopy) 

 

• Handboeken kust en 

rifbeheer 

 

Eiland Milieudienst ???? 

Eiland LVV 

• Richtlijnen beheer kust 

en rif 

• Deskundig adviezen   

(hardcopy) 

• Schaderapportages 

• Wetgevingsvoor-stellen; 

beschikkingen  

• Verklaringen  

 

Eiland Milieudienst ??? 

Eiland LVV 

• Ms Office  

• Photoshop 

• Eiland 

Milieudienst 

• Aermod 

• AQ Web 

Publisher 

• Report & 

Weblogger  

• SPSS 

• AutoCad 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Info over 

aanbestedingen, 

guningen 

• Beheersovereenkomste

n en huurcontracten 

van strandnacks 

• Onderhoudscontracten  

met aannemers voor 

opschonen standen  

 

Eiland Milieudienst ??? 

Watermanagement Eiland LVV  

• Informatie 

waterconserveringsdata 

(softcopy) 

• Wetgevingsvoorstellen 

oa grondwaterwetB 

• Bestek (hardcopy) 

• Correspondentie  

• Adviezen 

 

 

Eiland LVV 

• Klachten, meldingen en 

adviesverzoeken 

• Wetgevingen van AJZ  

of CBJAZ 

• Omslagen hardcopy 

• Handboeken  

bodemkunde, 

hydrologie 

 

 

Eiland LVV 

• Inspectierapporten 

(softcopy en hardcopy) 

• Concept 

wetgevingsvoorstellen 

• Correspondentie 

• Lijst dammen en putten 

• Informatie over 

stroomgebieden  

 

 

• Eiland LVV 

• Ms Office 

• Microstation 

• GIS 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

• Adviezen o.a.  gebruik 

van water 

• Verklaringen 

bewateringsmateriaal 

• Bedrijfsplannen 

Inspectie 

Geneesmiddelen-

voorziening 

Land 

• Wetgeving (soft & hard 

copy) 

• Inspectie-rapporten  

(soft & hard copy) 

• Klachtdossiers 

(Hardcopy) 

• Handboeken (Hardcopy) 

• Correspondentie  (soft 

& hard copy) 

• Register 

Geneesmiddelen 

(digitaal) 

 

Land 

• Klachten, meldingen, 

Adviesverzoeken 

• Registratieverzoeken(di

gitaal/hardcopy) 

• Importdocumenten 

(hardcopy) 

Land 

• Inspectierapporten, 

processen-verbaal, 

Advies, Wetgeving,  

Correspondentie (bv 

sancties) 

• Lijst geregistreerde 

geneesmiddelen 

(hardcopy/digitaal) 

Land 

• MS  Office 

• DRAMS 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

Inspectie 

Gezondheidszorg 

Land 

• Wetgeving (soft & hard 

copy) 

• Inspectie-rapporten  

(soft & hard copy) 

• Klachtdossiers 

(Hardcopy) 

• Handboeken (Hardcopy) 

• Correspondentie 

(digitaal), 

Land 

• Klachten, meldingen, 

Adviesverzoeken 

• Registratieverzoeken 

(soft & hard copy) 

Land 

• Inspectierapporten 

• processen-verbaal 

•  Advies 

• Wetgeving 

•  Correspondentie (bv 

sancties) 

Land 

• MS-Office 

 

 

 

 

Voor Beleidsdomein Inspectie 

moet een systeem voor het 

registeren van 

beroepsbeoefenaren worden 

ontwikkeld 
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Sub-beleidsdomein Informatie opslag Informatie uitwisseling 
(ontvangen) 

Informatie uitwisseling 
(leveren) 

Manual, 
supported, 
automated 

Gewenste situatie 

Inspectie 

Gezondheidsbescherming 

Land 

• Wetgeving  (soft & hard 

copy) 

• Inspectie-rapporten  

(soft & hard copy) 

• Klachtdossiers 

(Hardcopy) 

• Handboeken (Hardcopy) 

• Correspondentie 

(digitaal) 

• Register 

Bestrijdingsmiddelen 

(digitiaal) 

Land 

• Klachten & meldingen 

• Adviesverzoeken 

• Aanmeldingen 

(digitaal/hardcopy) 

• Importdocumenten 

(hardcopy) 

• Adviesverzoeken 

Land 

• Inspectierapporten 

• processen-verbaal 

• Advies, Wetgeving,  

Correspondentie (bv 

sancties) 

• Gezondheidscertificaten 

Land 

• MS-Office 

 

Inspectie Milieu en 

Natuur 
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Bijlage 8: Organogrammen 

Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur

Kabinet van de 
Minister
3 FTE

Secretaris 
Generaal

1 FTE

Sector Directeur 
Landbouw, 

Milieu en Natuur
1 FTE

Medewerker Mgt. 
Ondersteuning 

4 FTE

HR Medewerker
1 FTE

ICT Medewerker
1 FTE

Financieel 
Medewerker

1.5 FTE 

Inspectie GMN
24 FTE

Sector Directeur 
Gezondheid

1 FTE

Ministeriele Staf
9.5 FTE

Communicatie 
Medewerker

1 FTE 

Secretariaat Raad 
voor de 

Volksgezondheid
4 FTE

Beleidsdirecteur
1 FTE

Beleidsorganisatie
31 FTE

Behandelend 
Medewerker

1 FTE 

Geneeskundige en 
Gezondheidzaken

85 FTE

Veterinaire Zaken
23 FTE

Agrarisch en Visserij 
Beheer
17 FTE

Milieu en Natuur 
Beheer
32 FTE
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Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur

Beleids-
medewerker

1 FTE 

Kabinet van de Minister
3 FTE

Communicatie 
medewerker

1 FTE

Medewerker Mgt. 
Ondersteuning

1 FTE
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Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur

Beleids-
medewerker

1 FTE 

Kabinet van de Minister
3 FTE

Communicatie 
medewerker

1 FTE

Medewerker Mgt. 
Ondersteuning

1 FTE
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Beleidsorganisatie
22 FTE

Wetenschappelijk 
Medewerker

4 FTE

Beleidsdomeinen:
Gezondheid
Veterinaire Zaken
Agrarisch & Visserij Beheer
Milieu & Natuur Beheer

Secretaris 
Generaal

Beleidsdirecteur
1 FTE

Epidemiologie, Onderzoek en 
Infectieziekten

9 FTE

Jurist
2 FTE

Afdelingshoofd EO&I/ 
Epidemioloog

1 FTE

Beleidsmedewerker/ 
Arts-Epidemioloog

2 FTE

Beleids-
medewerker

16 FTE

Wetenschappelijk 
Medewerker

4 FTE

Medewerker 
Management 

Ondersteuning
2 FTE
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Sector Directeur 
Gezondheid 

Hoofd Geneeskundige 
en Gezondheidszaken

1 FTE

Hoofd Veterinaire 
Zaken*
1 FTE

Medewerker 
Communicatie

1 FTE

Afdeling Technisch 
Hygienische Zorg

Hoofd Afdeling 
Voedselveiligheid*

1 FTE

Hoofd Afdeling 
Dierengezondheid en 

-Welzijn**
1 FTE 

45 FTE

* = Dierenarts
** = Dierenarts tvs. Wnd. Hoofd Veterinaire Zaken 

Medewerker ITH&C 3 FTE 

Medewerker Veterinair 1 FTE 

17 FTE

Analist VET 0.5 FTE

Medewerker Abattoir 3 FTE 

Medewerker Alg. Ondersteuning 9.5 FTE

Medewerker Mgt. 
Ondersteuning

1 FTE
Medewerker Mgt. 

Ondersteuning
1 FTE

Analist VET 0.5 FTE  

Medewerker Alg. Ondersteuning 0.5 FTE

Afdelingshoofd 1 FTE
Afdelingshoofd 3 FTE
Medewerker Mgt. Onderst. 1 FTE
Arts 8 FTE
Orthopedagoog 3 FTE
Senior Opvoedingsondersteuner 1 FTE
Junior Opvoedingsondersteuner 1 FTE
Verpleegkundige/verzorgende 17 FTE
Dietist 1 FTE
Behandelend Medewerker 1 FTE
Medewerker Beleidsuitvoering 2 FTE
Medewerker Processturing 1 FTE
ICT Medewerker 0.75 FTE
Medewerker Admin. Onderst. 5 FTE

2 FTE

Afdeling Bestrijding 
Infectieziekten

Afdeling Jeugd-
gezondheidszorg

Afdeling 
Zorginkoop

3 FTE

Arts 1 FTE
Verpleegkundige/ 
verzorgende 2 FTE

5 FTE

Contactambtenaar 
5 FTE 29 FTE

Afdelingshoofd 2 FTE
Medewerker 
Beleidsuitvoering 1 FTE
Medewerker ITH&C 16 FTE
Verpleegkundige/ 
verzorgende 2 FTE
Vectorcontroleur 8 FTE
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Sector Directeur 
Landbouw, Mileu en 

Natuur

Hoofd Agrarisch en 
Visserij Beheer (AVB)

1 FTE 

Hoofd Mileu en Natuur 
Beheer (MNB)

1 FTE

Afdeling 
Agrarisch Beheer

Afdeling 
Visserij Beheer

Afdeling 
Milieubeheer

Afdeling 
Natuurbeheer

Afdelingshoofd (Trekkerdienst) 1 
FTE
Medewerker Communicatie 2 FTE
Trekkerbestuurder 4 FTE
Medewerker Veeverzorging 2 FTE
Technisch Medewerker 1 FTE
Medewerker Groenvoorziening 1 
FTE 

Medewerker 
Management 

Ondersteuning 
1 FTE

Technisch Medewerker 2 FTE
Hovenier 1 FTE
Medewerker Groenvoorziening 3 
FTE

Technisch Medewerker 4 FTE 

Medewerker Mgt. 
Ondersteuning

1 FTE

Medewerker Communicatie 1 FTE
Medewerker ITH&C 22 FTE

4 FTE

11 FTE

Programma-
manager/

Projectleider
1 FTE

23 FTE
6 FTE
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Adjunct Inspecteur (1)

Inspectiemedewerker (1)

Technisch medewerker (1)

Adjunct Inspecteur (1)

Inspectiemedewerker (1)

Technisch medewerker (3)

Adjunct Inspecteur (1)

Inspectiemedewerker (1)

Technisch medewerker (1)

Adjunct Inspecteur (1)

Inspectiemedewerker (1)

Technisch medewerker (1)

Secretaris GRC (1)

Inspecteur Generaal
1 FTE

Inspecteur Geneesmiddelen
1 FTE

Inspecteur Gezondheidszorg
1 FTE

Inspecteur 
Gezondheidsbescherming

1 FTE 
Inspecteur Milieu

1 FTE

Inspecteur Jurist
1 FTE

Minister van Gezondheid, 
Mileu en Natuur

Register Medische 
Beroepsbeoefenaars

3 FTE
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Bijlage 9: Gewenste formatie 

1. FORMATIEOVERZICHT OP FUNCTIENIVEAU

GMN Kabinet van de Minister Beleidsmedewerker C (13) 1 125.000
GMN Kabinet van de Minister Medewerker Communicatie E (11) 1 98.000
GMN Kabinet van de Minister Medewerker Mgt. Ondersteuning E (8) 1 72.000
GMN Staf Kabinet van de Minister 3 295.000
GMN Secretaris Generaal Secretaris Generaal 1 200.000
GMN Secretaris Generaal Sector Directeur 2 364.000
GMN Staf Secretaris Generaal 3 564.000
GMN Ministeriële Staf Medewerker Mgt. Ondersteuning E (8) 4 288.000
GMN Ministeriële Staf HRM Medewerker F (10) 1 88.000
GMN Ministeriële Staf ICT Medewerker E (10) 1 88.000
GMN Ministeriële Staf Financieel Medewerker F (10) 1,5 132.000
GMN Ministeriële Staf Behandelend Medewerker G (10) 1,0 88.000
GMN Ministeriële Staf Medewerker Communicatie D (10) 1 88.000
GMN Staf Ministeriële Staf 9,5 772.000
GMN Beleidsorganisatie Beleidsdirecteur 1 182.000
GMN Beleidsorganisatie Hoofd EO&I / Epidemioloog 1 182.000
GMN Beleidsorganisatie Beleidsmedewerker C (13) 5 625.000
GMN Beleidsorganisatie Beleidsmedewerker B (12) 7 763.000
GMN Beleidsorganisatie Beleidsmedewerker A (11) (streef 6fte) 5 490.000
GMN Beleidsorganisatie Medewerker Mgt. Ondersteuning E (8) 2 144.000
GMN Beleidsorganisatie Wetenschappelijk medewerker (11) 8 784.000
GMN Beleidsorganisatie Jurist (13) 2 250.000
GMN Staf Beleidsorganisatie 31 3.420.000
GMN Raad voor de Volksgezondheid Secretaris (14) 1 139.000
GMN Raad voor de Volksgezondheid Medewerker Beleidsuitvoering B (9) 1 79.000
GMN Raad voor de Volksgezondheid Medewerker Mgt. Ondersteuning D (7) 1 63.000
GMN Raad voor de Volksgezondheid Medewerker Admin. Ondersteuning E (6) 1 57.000

salariskostenmin sector afdeling fte
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GMN Staf Raad voor de Volksgezondheid 4 338.000
GMN Inspectie Inspecteur Generaal (16) 1 168.000
GMN Inspectie Inspecteur Geneesmiddelen (14) 1 139.000
GMN Inspectie Inspecteur Gezondheidszorg (14) 1 139.000
GMN Inspectie Inspecteur Gezondheidsbescherming (14) 1 139.000
GMN Inspectie Inspecteur Milieu (14) 1 139.000
GMN Inspectie Beleidsadviseur / Inspecteur Jurist (13) 1 125.000
GMN Inspectie Adjunct-Inspecteur Geneesmiddelen (13) 1 125.000
GMN Inspectie Adjunct-Inspecteur Gezondheidsbescherming (13) 1 125.000
GMN Inspectie Adjunct-Inspecteur Gezondheidszorg (13) 1 125.000
GMN Inspectie Secretaris GRC/DI/Adjunct-inspecteur IGM (13) 1 125.000
GMN Inspectie Adjunct-Inspecteur Milieu (13) 1 125.000
GMN Inspectie Medewerker Inspectie en Controle Volksgezondheid B (9) 4 316.000
GMN Inspectie Medewerker Inspectie en Controle Volksgezondheid A (7) 6 378.000
GMN Inspectie Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaren HBO (8) (streef 1fte) 0 0
GMN Inspectie Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaren MBO (6) (Streef 2fte) 0 0
GMN Staf Inspectie 21 2.168.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Hoofd Gezondheidszorg (15) 1 155.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker Mgt. Ondersteuning E (8) 2 144.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker Communicatie D (10) 1 88.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken ICT Medewerker E (10) 1 88.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker Admin. Ondersteuning E (6) 5 285.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Afdelingshoofd I (14) 1 139.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Afdelingshoofd G (12) 1 109.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Afdelingshoofd C (8) 3 216.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Arts B (12) 3 327.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Arts A (11) 6 588.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Orthopedagoog (11) 3 294.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Senior Opvoedingsondersteuner (9) 1 79.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Junior Opvoedingsondersteuner (8) 1 72.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Dietiste (9) 1 79.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Verpleegkundige/verzorgende C (8) 18 1.296.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Verpleegkundige/verzorgende A (6) 3 171.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Vectorcontroler B (7) 1 63.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Vectorcontroler A (6) 7 399.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Kontaktambtenaar (12) 5 545.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Behandelend Medewerker G (10) 1 88.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker Beleidsuitvoering B (9) 3 237.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker Processturing C (9) 1 79.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker ITH&C C (7) 14 882.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken stelpost vermindering SEI projecten financiering (16 fte) gem sal schaal 8 -16 -1.152.000
GMN Geneeskundig & Gezondheidszaken Medewerker ITH&C D (8) 2 144.000  
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GMN Sector Gezondheid Geneeskundig & Gezondheidszaken 69 5.415.000
GMN Vete rinaire Zaken Hoofd Veterinaire Zaken (13) 1 125.000
GMN Vete rinaire Zaken Dierenarts 2 218.000
GMN Vete rinaire Zaken Afdelingshoofd E (10) 1 88.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker Mgt. Ondersteuning C (6) 1 57.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker ITH&C E (9) 1 79.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker ITH&C D (8) 2 144.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker veterinair (8) 1 72.000
GMN Vete rinaire Zaken Analist VET (7 --> moet zijn 8) 1 72.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker abattoir (5) 3 147.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker Algemene Ondersteuning E (6) 1 57.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker Algemene Ondersteuning D (5) 1 49.000
GMN Vete rinaire Zaken Medewerker Algemene Ondersteuning B  (3) 8 280.000
GMN Sector Gezondheid Veterinaire Zaken 23 1.388.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Hoofd Agrarisch en Visserij Beheer (13) 1 125.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Projectleider D (12) 1 109.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Afdelingshoofd A (6) 1 57.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Medewerker Communicatie B  (8) 2 144.000
GMN Technische Medewerker E (9) (streef 3 fte) 1 79.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Technische Medewerker C (7) (streef 2 fte) 1 63.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Trekkerbestuurder A (3) 4 140.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Medewerker Veeverzorging (3) 2 70.000
GMN Agrarisch en Visse ri j Beheer Medewerker Groenvoorziening B (5) 1 49.000
GMN Sector Landbouw, Milieu en Natuur Agrarisch en Visserij Beheer 14 836.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Hoofd Milieu en Natuur Beheer (14) 1 139.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Medewerker Mgt. Ondersteuning C (6) 1 57.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Medewerker Communicatie D (10) 1 88.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Medewerker ITH&C D (8) 22 1.584.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Hovenier (7) 1 63.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Medewerker Groenvoorziening B (5) 1 49.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Medewerker Groenvoorziening A (3) 2 70.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Projectleider D (12) 1 109.000
GMN Mil ieu en Na tuur Behee r Technisch Medewerker A (5) 2 98.000
GMN Sector Landbouw, Milieu en Natuur Milieu en Natuur Beheer 32 2.257.000

GMN TOTAAL Ministerie Land Curacao 209,5 17.453.000  
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Bijlage 10: Beleidsdoelen, hoofdtaken en gewenste formatie 
 

Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

1.1 Het tot stand 

komen en uitvoeren van 

een integraal 

(publieke)gezondheids-

beleid per 2012 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus betreffende 

een integraal (publieke) 

gezondheidsbeleid 

Beleidsorganisatie 

GGZ 

 

17 Beleidsmedewerkers (10 Gezondheidszorg / 6 Onderzoek/ 1 

verloskundige-prenatale zorg) 

4 Wetenschappelijk medewerkers 

2 Juristen  

(voor invulling GGZ zie Publieke Gezondheid) 

23 Gezondheidsbevordering  

 

1.2 Ziektepreventie en 

reductie van 

gezondheids-

bedreigingen 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus betreffende 

ziektepreventie en 

reductie van 

gezondheidsbedreigingen 

Beleidsorganisatie 

IHR en Epi &O Unit 

2 Arts/epidemiologen (Beleidsmedewerkers) 

1 Epidemioloog (Hoofd IHR/Epi&O) 

1 Sociaal wetenschapper (Wetenschappelijk Medewerker) 

1 Gezondheidseconoom (Wetenschappelijk Medewerker),  

1 Methodoloog/statisticus (Wetenschappelijk Medewerker) 

1 Medisch Milieudeskundige (Wetenschappelijk Medewerker) 

2 Medewerkers Management Ondersteuning 

 

9 

Publieke Gezondheid  Zorgdragen voor 

uitvoering van beleid 

door het verlenen van 

kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening 

GGZ 

 

1 Hoofd Geneeskundige en Gezondheidszaken 

1 Medewerker Management Ondersteuning 

4 Medewerkers Communicatie 

4 SOA-verpleegkundigen (Verpleegkundige/Verzorgende) 

1 Arts (Arts) 

125  
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

 

 

1.3 Voorbereiding op 

bestrijding  en de 

bestrijding van rampen 

 

 

Zorgdragen voor 

voorbereiding op en 

bestrijding van rampen 

1 Hoofd Jeugdgezondheidszorg 

1 Medewerker Management Ondersteuning 

4 Medische specialisten (Arts) 

14.6 Artsen JGZ (Artsen) 

2 Verpleegkundigen WO (Verpleegkundige/Verzorgende) 

14.9 Verpleegkundigen HBO (Verpleegkundige/Verzorgende) 

7 Verpleegkundigen MBO (Verpleegkundige/Verzorgende) 

7 Pedagogen HBO (Arts) 

6.8 Pedagogen WO (Arts) 

 0,75 ICT Medewerker 

2 Logopedist (geen generieke functie) 

2 Voedingsdeskundige (Dietiste) 

2 Mondhygiënistes (Verpleegkundige/Verzorgende) 

3 Gezondheid adm, manager zorgcluster (HBO/WO) 

(Afdelingshoofd) 

2 Case manager (HBO) zorg op maat (Behandelend Medewerker) 

1 Hoofd bedrijfsbureau (Afdelingshoofd) 

4 Administratieve medewerkers zorg (Medewerker 

Administtratieve Ondersteuning) 

1 Coördinator medisch administratie (Afdelingshoofd) 

1 Arts Verloskundige en perinatale zorg (Arts) 

1 Adm. Medewerker Verloskundige en perinatale zorg 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

(Medewerker Administratieve Ondersteuning) 

6 Contactambtenaren (Contactambtenaar) 

13 Controleurs (Medewerker ITH&C) 

2 Verpleegkundigen (Verpleegkundige/Verzorgende) 

15 Vector controleurs (Vectorcontroleur) 

 

2.1 Herstructureren 

gezondheiszorg door 

ontwikkelen 

transparant beleid en 

instrumentaria 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus betreffende 

herstructurering van de 

gezondheidszorg 

(zorgstelstel) incl. 

ontwikkeling van 

instrumentaria 

 

Beleidsorganisatie 

GGZ 

 

Beleidsmedewerker (zie Gezondheidsbevordering) 

 

 

Veterinaire 

(volks)gezondheid 

3.1. Het 

voedselveiligheidsbeleid 

voor producten van 

dierlijke oorsprong 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ten 

behoeve van het 

voedselveiligheidsbeleid 

voor producten van 

dierlijke oorsprong 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 

 

1 Beleidsmedewerker 

1 Hoofd Veterinaire Zaken (tevens dierenarts) 

1 Medewerker Management Ondersteuning 

1 Analist VET 

1 Afdelingshoofd Voedselveiligheid (tevens dierenarts) 

1 Afdelingshoofd keuring & inspectie,  

1 

 

23 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

3.2 De preventie en 

bestrijding van (de 

uitbraak van) zoönosen 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ter 

preventie en bestrijding 

van (de uitbraak) van 

besmettelijke dierziekten 

(incl wet- en regelgeving) 

4.1. De preventie en 

bestrijding van (de 

uitbraak van) 

besmettelijke 

dierziekten.  

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus voor 

preventie en bestrijding 

van (de uitbraak) van 

besmettelijke dierziekten 

Dierengezondheid en 

dierenwelzijn 

4.2 Het introduceren 

van een dierenwelzijn 

beleid  

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus  voor 

dierenwelzijn 

Beleidsorganisatie 

Veterinaire Zaken 

 

3 Medewerkers ITH&C,  

3 Medewerkers abattoir,  

10 Medewerkers algemene ondersteuning  

1 Hoofd Dierengezondheid en Dierenwelzijn (tevens 

dierenarts),  

1 Medewerker veterinaire zaken 

 

Landbouw, Veeteelt en 

Visserij 

5.1 Het identificeren 

van kansen voor 

duurzame agro/visserij 

ontwikkelings-

mogelijkheden 

Zorgdragen voor 

identificatie van kansen 

voor duurzame 

agro/visserij 

ontwikkelings-

Beleidsorganisatie 

Agrarisch en 

Visserijbeheer 

6 Beleidsmedewerkers 

 

1 Hoofd Agrarisch en Visserij Beheer 

1 Programmamanager HBO-niveau  

1 Hoofd onderafdeling Agrarisch Beheer (Technisch Medewerker 

6 

 

25 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

mogelijkheden 

5.2 Het tot stand 

brengen van nieuw 

agro- en visserijbeleid 

Zorgdragen voor 

beleidscyclus inzake 

agro/visserij (incl. 

planten- en bodembeleid) 

HBO) 

1 Hoofd trekkerdienst 

5 Trekkerbestuurders 

1 Voorman veeverzorging 

4 Medewerkers veeverzorging 

4 Technisch Medewerkers Adviesdienst 

2 Technisch Medewerkers Algemene Preventieve en Curatieve 

Plantengezondheid 

1 Algemeen technisch Medewerker LVV 

1 Hoofd onderafdeling Visserij Beheer (Technisch Medewerker 

HBO) 

3 Technisch medewerkers (Bouwkundige, 

Werktuigbouwkundige, expert visserij) 

Algemene preventieve & 

curatieve 

plantengezondheid 

5.3 Het bevorderen van 

preventieve en 

curatieve 

plantengezondheid 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ter 

bevordering van 

preventieve en curatieve 

plantengezondheid  

Beleidsorganisatie 

Agrarisch en 

Visserijbeheer 

2 Beleidsmedewerkers 

(voor invulling AVB zie Landbouw Veeteelt en Visserij) 

2 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

Invasieve dier- en 

plantensoorten 

 Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ten 

behoeve van invasieve 

dier- en plantensoorten 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur 

Beheer 

1 Beleidsmedewerker 

(voor invulling MNB zie bij Milieu, Natuur en Landschap) 

1 

 

 

6.1 Vaststellen 

milieubeleid 

 

 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus betreffende 

milieu 

6.2Terugdringen 

verontreiniging 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ten aanzien 

van terugdringing van 

verontreiniging 

6.3 Vaststellen 

natuurbeleid en 

wettelijk kader 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus betreffende 

natuur 

 

 

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke 

stranden) en rifbeheer 

6.4 Aanwijzen en 

instellen van 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ten 

 

 

Beleidsorganisatie 

Milieu & Natuur 

Beheer 

 

 

 

8 Beleidsmedewerkers 

1 Jurist 

 

3 Technisch Medewerkers HBO (Milieu Onderzoek en 

Ontwikkeling) 

2 Medewerkers Communicatie (Milieu) 

2 Technisch Medewerkers HBO (MER taakstelling) 

2 Technisch Medewerkers HBO (uitvoering milieuverordeningen) 

15 Technisch Medewerkers MBO (uitvoering 

milieuverordeningen) 

1 jurist (taakstelling milieu) 

1 Medewerker Communicatie (Natuur) 

3 Technisch Medewerkers HBO (uitvoering Natuurbeleid) 

2 hoverniers (landschapsbeheer) 

4 Technisch Medewerkers MBO (Landschapsbeheer) 

2 Technisch Medewerkers HBO (Civiel technicus en bioloog) 

 

 

9 

41 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

natuurgebieden behoeve van instellen van 

natuurgebieden 

6.5 Behoud natuur 

buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus ten behoud 

van natuur buiten 

ingestelde/aangewezen 

parkgebieden 

Milieu, Natuur en 

Landschap, waaronder 

kust- (publieke 

stranden) en rifbeheer 

6.6 Beheer Publieke 

stranden 

Zorgdragen voor beheer 

publieke stranden 

2 Technisch Medewerkers MBO (Strandbeheer) 

 

Watermanagement 6.7 Het behoud en 

beheer van zoetwater-

voorraden 

Zorgdragen voor de 

beleidscyclus inzake 

beheer 

zoetwatervoorraden 

Beleidsorganisatie/  

Milieu & Natuur 

Beheer 

2 beleidsmedewerkers 

(voor invulling MNB zie bij Milieu, Natuur en Landschap) 

2 

Inspectie 

Geneesmiddelen 

Gezondheidszorg 

7.1 Het ontwikkelen van 

handhavingsbeleid 

Zorgdragen  voor de 

beleidscyclus in het kader 

van handhaving 

Inspectie 

 

1 Inspecteur Generaal  

Medewerker Management Ondersteuning 

1 HRM Medewerker 

36 

s 
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Sub-beleidsdomein Beleidsdoelen  
2011-2014 

Hoofdtaak Verant-
woordelijk 
organisatie 
onderdeel 

Benodigde functionarissen Aantal 
FTE’s 

Gezondheids-

bescherming 

Milieu en Natuur 

7.2 Het ontwikkelen van 
beleid ten aanzien van 
de bestuursrechtelijke 
dan wel de 
strafrechtelijke 
handhaving 

Zorgdragen voor de 
beleidscyclus ten aanzien 
van de 
bestuursrechtelijke dan 
wel de strafrechtelijke 
handhaving 

Inspectie 1 Financieel Medewerker 

1 Medewerker Algemene Ondersteuning 

1 Inspecteur Jurist 

1 Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaars( HBO) 

2 Medewerker Register Medische Beroepsbeoefenaars (MBO) 

1 Inspecteur Geneesmiddelen 

1 Adjunct Inspecteur Geneesmiddelen 

1 Inspectie-medewerker Geneesmiddelen 

6 Technisch medewerker Geneesmiddelen 

1 Secretaresse Geneesmiddelenregistratiecommissie  

1 Inspecteur Gezondheidszorg 

1 Adjunct Inspecteur Gezondheidszorg 

4 Inspectie-medewerkers Gezondheidszorg 

1 Technisch medewerker Gezondheidszorg 

1 Inspecteur Gezondheidsbescherming 

1 Adjunct Inspecteur Gezondheidsbescherming 

1 Inspectie medewerker Gezondheidsbescherming 

1 Technisch medemedewerker Gezondheidsbescherming 

1 Inspecteur Milieu & Natuur 

1 Adjunct Inspecteur Milieu & Natuur 

2 Inspectie medewerker Milieu en Natuur 

2 Technisch medewerker Milieu en Natuur 
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Bijlage 11: Huidige formatie 

sector afdeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 afz
GMN L Minister Volksgez./  soc. ontw. Zie Transfers uit 2 239,441 1 1
GMN L Staatssecr. Volksgezondheid Staf Beleidsorganisatie 1 108,503 1
GMN E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. Landbouw, Milieu en Natuur Agrarisch en Visserij Beheer 10 827,274 2 5 1 1 1
GMN E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. Landbouw, Milieu en Natuur Milieu en Natuur Beheer 6 384,000 1 2 1 1 1
GMN E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. Staf Beleidsorganisatie 8 846,000 3 1 1 3
GMN E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. Staf Ministeriële Staf 1 88,000 1
GMN E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. Zie Transfers uit 5 328,000 2 1 2
GMN E L,W,V,V arbeiders Landbouw, Milieu en Natuur Agrarisch en Visserij Beheer 4 206,748 2 2
GMN E L,W,V,V arbeiders Landbouw, Milieu en Natuur Milieu en Natuur Beheer 2 70,000 2
GMN L Directie Volksgezondheid Staf Beleidsorganisatie 8 1,329,798 2 1 3 1 1
GMN L Directie Volksgezondheid Zie Transfers uit 1 35,000 1
GMN E Algemene leiding GGD Gezondheid Geneeskundige en Gezondheidszaken 69 - 698,075 0 1 12 16 8 11 8 4 6 0 1 2
GMN E Algemene leiding GGD Staf Beleidsorganisatie 13 1,477,000 1 1 9 2
GMN E Algemene leiding GGD Staf Raad voor de Volksgezondheid 4 344,000 2 1 1
GMN E Algemene leiding GGD Zie Transfers uit 28 2,039,000 3 5 4 3 4 5 2 2
GMN E Algemene leiding GGD Zie Transfers uit 3 175,000 1 2
GMN E Algemene leiding GGD Zie Transfers uit 3 290,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GMN E Secr. Raad Volksgezondheid Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 338,774 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN L Inspectie voor Volksgezondheid Inspectie Inspectie 21 1,810,820 1 1 2 6 2 1 2 2 1 1 1 1
GMN E Jeugdgezondheidszorg Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 2,844,764 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN E Verloskundige zorg Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 250,086 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN E Voork./bestrijding ziekten alg. Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 374,672 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN E Epidemiologie & Onderzoek Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 559,148 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN E Dietiek Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 183,523 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN E Milieudienst Landbouw, Milieu en Natuur Milieu en Natuur Beheer 24 1,823,056 2 8 2 2 5 4 1
GMN E Milieudienst Staf Beleidsorganisatie 1 98,000 1
GMN E Milieudienst Zie Transfers uit 4 257,000 1 1 1 1
GMN E Hygienisch toezicht Geneeskundige en Gezondheidszaken 0 2,728,053 inbegrepen in algemene leiding GGD
GMN L Onderst. Bur. Min. Volk./Soc. Zie Transfers uit 6 392,772 1 1 1 1 1 1
GMN L Dr. Caprileskliniek Zie Transfers uit 2 121,410 2
GMN E Veterinaire Dienst Gezondheid Veterinaire Zaken 14 996,335 4 3 3 2 1 1
GMN E Veterinaire Dienst Zie Transfers uit 4 259,000 3 1
GMN E Veterinaire Dienst Zie Transfers uit 1 88,000 1
GMN E Vet.dienst, arbeiders Gezondheid Veterinaire Zaken 9 355,724 3 2 3 1
GMN E Vet.dienst, arbeiders Zie Transfers uit 8 259,000 7 1

TOTAAL INKOMENDE FORMATIE BEGROTING 2010 262 21,829,825 1 10 8 10 14 25 30 37 28 29 13 21 15 7 6 4 2 2

van: Transfers in (delen van organisaties die grotendeels naar andere ministeries gaan of niet in de aangeleverde bestanden voorkomen)

GEEN TRANSFERS IN 0

TOTAAL TRANSFERS IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

naar: Transfers uit (delen van organisaties voor dit nieuwe ministerie die ergens anders worden ondergebracht) NB. Voor transfers uit negatieve aantallen invoeren

OWCS L Minister Volksgez./  soc. ontw. naar Ministerie van OWCS OWCS - 2 - 239,441 - 1 - 1
BPD L Directie Volksgezondheid SSO BPD - 1 - 35,000 - 1

E Algemene leiding GGD Onbekend (niet bij GGD) BM - 3 - 175,000 - 1 - 2
BPD E Algemene leiding GGD SSO BPD - 28 - 2,039,000 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 2 - 2
BPD E Landbouw, Watercons., Veeteelt, Viss. SSO BPD - 5 - 328,000 - 2 - 1 - 2
BPD E Milieudienst SSO BPD - 4 - 257,000 - 1 - 1 - 1 - 1

L Dr. Caprileskliniek Niet op payroll per feb 2010 BM - 2 - 121,410 - 2
BPD E Veterinaire Dienst SSO BPD - 4 - 259,000 - 3 - 1

E Veterinaire Dienst Deze FTE was dubbelgeteld BM - 1 - 88,000 - 1
BPD E Vet.dienst, arbeiders SSO BPD - 8 - 259,000 - 7 - 1
BPD L Onderst. Bur. Min. Volk./Soc. SSO BPD - 6 - 392,772 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
SOW L Hygienisch toezicht naar Ministerie van SOW SOW - 3 - 290,000 - 1 - 1 - 1

TOTAAL TRANSFERS UIT - 67 - 4,483,623 - 1 - 7 - 1 - 4 - 9 - 9 - 3 - 8 - 9 - 7 0 - 3 - 2 - 2 0 0 0 - 2

TOTAAL INKOMENDE FORMATIE 195 17,346,202 0 3 7 6 5 16 27 29 19 22 13 18 13 5 6 4 2 0

fte salariskosten
schaal

min L/E afdeling
Matching naar nieuwe organisatieonderdelen
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Bijlage 12: Meerjarenbegroting 

MINISTERIE VAN GEZONDHEID, M ILIEU en NATUUR

Kabinet van de Minister
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 295.000       295.000       295.000       295.000       
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 6.490           6.490           6.490           6.490           
3.4 opleidingskosten 1.770           1.770           1.770           1.770           
3.4 reis- en verblijfkosten 295              295              295              295              
3.4 huisvestingskosten 29.500         29.500         29.500         29.500         
3.4 bureaukosten 13.570         13.570         13.570         13.570         
3.4 consultants  en onderzoek 24.780         24.780         24.780         24.780         
3.4 ICT kosten 2.360           2.360           2.360           2.360           
Totaal 373.765       373.765       373.765       373.765       

Secretaris Generaal
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 564.000       564.000       564.000       564.000       
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 12.408         12.408         12.408         12.408         
3.4 opleidingskosten 3.384           3.384           3.384           3.384           
3.4 reis- en verblijfkosten 564              564              564              564              
3.4 huisvestingskosten 56.400         56.400         56.400         56.400         
3.4 bureaukosten 25.944         25.944         25.944         25.944         
3.4 consultants  en onderzoek 47.376         47.376         47.376         47.376         
3.4 ICT kosten 4.512           4.512           4.512           4.512           
Totaal 714.588       714.588       714.588       714.588       

Ministeriële Staf
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 772.000       772.000       772.000       772.000       
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 16.984         16.984         16.984         16.984         
3.4 opleidingskosten 4.632           4.632           4.632           4.632           
3.4 reis- en verblijfkosten 772              772              772              772              
3.4 huisvestingskosten 77.200         77.200         77.200         77.200         
3.4 bureaukosten 35.512         35.512         35.512         35.512         
3.4 consultants  en onderzoek 64.848         64.848         64.848         64.848         
3.4 ICT kosten 6.176           6.176           6.176           6.176           
Totaal 978.124       978.124       978.124       978.124       

Beleidsorganisatie
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 3.420.000    3.420.000    3.420.000    3.420.000    
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 75.240         75.240         75.240         75.240         
3.4 opleidingskosten 20.520         20.520         20.520         20.520         
3.4 reis- en verblijfkosten 3.420           3.420           3.420           3.420           
3.4 huisvestingskosten 342.000       342.000       342.000       342.000       
3.4 bureaukosten 157.320       157.320       157.320       157.320       
3.4 consultants  en onderzoek 287.280       287.280       287.280       287.280       
3.4 ICT kosten 27.360         27.360         27.360         27.360         
Totaal 4.333.140    4.333.140    4.333.140    4.333.140    

Raad voor de Volksgezondheid
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 338.000       338.000       338.000       338.000       
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 7.436           7.436           7.436           7.436           
3.4 opleidingskosten 2.028           2.028           2.028           2.028           
3.4 reis- en verblijfkosten 338              338              338              338              
3.4 huisvestingskosten 33.800         33.800         33.800         33.800         
3.4 bureaukosten 15.548         15.548         15.548         15.548         
3.4 consultants  en onderzoek 28.392         28.392         28.392         28.392         
3.4 ICT kosten 2.704           2.704           2.704           2.704           
Totaal 428.246       428.246       428.246       428.246       
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Inspectie
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 2.168.000    2.168.000    2.168.000    2.168.000    
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 47.696         47.696         47.696         47.696         
3.4 opleidingskosten 13.008         13.008         13.008         13.008         
3.4 reis- en verblijfkosten 2.168           2.168           2.168           2.168           
3.4 huisvestingskosten 216.800       216.800       216.800       216.800       
3.4 bureaukosten 99.728         99.728         99.728         99.728         
3.4 consultants en onderzoek 182.112       182.112       182.112       182.112       
3.4 ICT kosten 17.344         17.344         17.344         17.344         
Totaal 2.746.856    2.746.856    2.746.856    2.746.856    

Geneeskundig & Gezondheidszaken
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 5.415.000    5.415.000    5.415.000    5.415.000    
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 119.130       119.130       119.130       119.130       
3.4 opleidingskosten 32.490         32.490         32.490         32.490         
3.4 reis- en verblijfkosten 5.415           5.415           5.415           5.415           
3.4 huisvestingskosten 541.500       541.500       541.500       541.500       
3.4 bureaukosten 249.090       249.090       249.090       249.090       
3.4 consultants en onderzoek 454.860       454.860       454.860       454.860       
3.4 ICT kosten 43.320         43.320         43.320         43.320         
Totaal 6.860.805    6.860.805    6.860.805    6.860.805    

Veterinaire Zaken
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 1.388.000    1.388.000    1.388.000    1.388.000    
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 30.536         30.536         30.536         30.536         
3.4 opleidingskosten 8.328           8.328           8.328           8.328           
3.4 reis- en verblijfkosten 1.388           1.388           1.388           1.388           
3.4 huisvestingskosten 138.800       138.800       138.800       138.800       
3.4 bureaukosten 63.848         63.848         63.848         63.848         
3.4 consultants en onderzoek 116.592       116.592       116.592       116.592       
3.4 ICT kosten 11.104         11.104         11.104         11.104         
Totaal 1.758.596    1.758.596    1.758.596    1.758.596    

Agrarisch en Visserij Beheer
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 836.000       836.000       836.000       836.000       
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 18.392         18.392         18.392         18.392         
3.4 opleidingskosten 5.016           5.016           5.016           5.016           
3.4 reis- en verblijfkosten 836              836              836              836              
3.4 huisvestingskosten 83.600         83.600         83.600         83.600         
3.4 bureaukosten 38.456         38.456         38.456         38.456         
3.4 consultants en onderzoek 70.224         70.224         70.224         70.224         
3.4 ICT kosten 6.688           6.688           6.688           6.688           
Totaal 1.059.212    1.059.212    1.059.212    1.059.212    

Milieu en Natuur Beheer
Kostensoort Kosten 2011 Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 2.257.000    2.257.000    2.257.000    2.257.000    
3.0 inhuur personeel
3.1 energiekosten
3.4 overige pers. kosten 49.654         49.654         49.654         49.654         
3.4 opleidingskosten 13.542         13.542         13.542         13.542         
3.4 reis- en verblijfkosten 2.257           2.257           2.257           2.257           
3.4 huisvestingskosten 225.700       225.700       225.700       225.700       
3.4 bureaukosten 103.822       103.822       103.822       103.822       
3.4 consultants en onderzoek 189.588       189.588       189.588       189.588       
3.4 ICT kosten 18.056         18.056         18.056         18.056         
Totaal 2.859.619    2.859.619    2.859.619    2.859.619    



223 

 
. 

Ministerie van Gezondheid Milieu Natuur | Business Plan 

 
MINISTERIE GMN

Kostensoort Kosten 2011 Kader 2010 Verschil Kosten 2012 Kosten 2013 Kosten 2014
1.0 personeelskosten 17.453.000  17.346.202  106.798-       17.453.000  17.453.000  17.453.000  
3.0 inhuur personeel 1.632.731    1.632.731    -                   1.632.731    1.632.731    1.632.731    
3.1 energiekosten 1.201.300    1.201.300    -                   1.201.300    1.201.300    1.201.300    
3.4 overige pers. kosten 383.966       381.616       2.350-           383.966       383.966       383.966       
3.4 opleidingskosten 104.718       104.077       641-              104.718       104.718       104.718       
3.4 reis- en verblijfkosten 17.453         17.346         107-              17.453         17.453         17.453         
3.4 huisvestingskosten 1.745.300    1.734.620    10.680-         1.745.300    1.745.300    1.745.300    
3.4 bureaukosten 802.838       797.925       4.913-           802.838       802.838       802.838       
3.4 consultants en onderzoek 1.466.052    1.457.081    8.971-           1.466.052    1.466.052    1.466.052    
3.4 ICT kosten 139.624       138.770       854-              139.624       139.624       139.624       
Totaal 24.946.982  24.811.669  135.313-       24.946.982  24.946.982  24.946.982   

 


	 
	 

