PERSCOMMUNIQUE

Mondiale Think Tank opgezet vanuit Curaçao
De eerste onafhankelijke mondiale think tank in de westelijke Cariben is op 11 oktober 2018 op Curaçao
van start gegaan. Het Think To DO instituut is een onafhankelijke virtuele denktank, die gevestigd is op
Curaçao en opgezet is via een uniek netwerk van mondiale denktanks vanuit de hele wereld. Het zal zich
focussen op optimaal bevonden methoden van aanpak rondom het wezen van “weerbare
samenlevingen” en “de Vierde Industriële Revolutie”.
Bas Kooyman, die de initiële oprichter is van deze unieke mondiale denktank, zegt hierover: “Het is een
eer om deel uit te maken van dit prachtige initiatief, dat ondertussen de naam Think to DO Instituut
draagt. Ik maak mij al jaren zorgen over de ontwikkeling van ons land Curaçao en ik ben nu enthousiast
om aan dit project deel te nemen. Vooruitgang is niet alleen voorbehouden aan de meest bedeelden in
ons samenleving. Als leiders moeten wij de taak op ons nemen om ervoor te zorgen dat de samenleving
in zijn geheel voordeel trekt uit vooruitgang en een goede kwaliteit van leven krijgt. Maar om dit te
bereiken is verandering noodzakelijk. Veel mensen die wij zien als succesvol hebben hun succes bereikt
door “anders” te zijn. Niet zomaar door bijvoorbeeld het wiel uit te vinden, maar veel eerder door het
openstellen van nieuwe horizonnen en daarmee gepaard gaande door de ogen van onze natie te
openen. We moeten eens ophouden met alleen maar te praten en te praten. We moeten zoeken naar
geboekte successen vanuit de hele wereld en nagaan hoe wij die successen kunnen aanpassen en
overnemen, zulks door “anders” te denken en “anders” te doen.”
Wat zal het instituut gaan DOEN?
De onafhankelijke mondiale denktank zal, uitgaande van de tijdige uitvoering van onderzoeken via zijn
netwerk van mondiale partners, informatiebijeenkomsten organiseren, korte verslagen uitgeven over
voorgestelde wetgeving en mondiale trends en onderwerpen, seminars organiseren voor de
samenleving in algemene zin, beleidsmakers en de media, en –wanneer daartoe uitgenodigdverklaringen afleggen in het wetgevend orgaan over optimaal bevonden methoden van aanpak. De
onderwerpen die zullen worden onderzocht zijn gekozen op basis van mondiale trends, de economische
omstandigheden, regionale kwesties en ontwikkelingen, en zij zijn vervolgens getoetst aan onze eigen
lokale prioriteiten. Van even groot belang als met betrekking tot de keuze van onderwerpen zal er ook
aan worden gewerkt om mensen te leren inzien waarom feiten/data van belang zijn, en hoe
gebruikmaking van data een culturele omslag veroorzaakt weg van een besluitvormingsproces
gebaseerd op emotie en in de richting van besluitvorming gegrond op feiten.
Gedurende de laatste acht maanden zijn meer dan 130 mensen lokaal geïnterviewd over het concept
van een think tank met als doel om de samenleving in het algemeen alsook al diegenen die een functie
als leider hebben te helpen om de noodzaak om een weerbare samenleving te worden beter te
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begrijpen en om zich voor te bereiden op de Vierde Industriële Revolutie. Aan deze geïnterviewde
personen is ook gevraagd om de naar hun mening belangrijkste aandachts-/zorgpunten in onze lokale
samenleving te identificeren en in volgorde van belangrijkheid aan te
geven. Deze zorgpunten zijn vervolgens afgestemd tegen de 9 meest onderzochte mondiaal erkende
zorgpunten, en als gevolg daarvan zijn onze belangrijkste onderzoeksvragen en –punten tot stand
gekomen.
De vijf punten van onderzoek zullen zijn:
- Bestuur;
- Economische groei, werkgelegenheid, private sector;
- Ecologische duurzaamheid/energie;
- Onderwijs en vorming/mentaliteit en
- Corruptie;
Wie zal betrokken zijn in de denktank?
Omdat het eiland kleinschalig is en in beperkte mate beschikt over lokale expertise en
onderzoekstructuren, zal het Think To DO Instituut zijn onderzoeksteams structureren uit zowel lokale
als internationale onderzoekers uit andere erkende denktanks en onderzoeksinstellingen. Ieder team zal
dusdanig worden opgebouwd dat er een evenwicht en onafhankelijkheid bestaat ten opzichte van
lokale, regionale en mondiale invloeden vanuit de politieke en de private sectoren. Het instituut maakt
gebruik van een scala van statistieken om de bijdrage van het instituut aan de besluitvormingscultuur in
de samenleving te evalueren.
Lokale denkers/mondiale denkers
Vijftig procent van de denkers zal lokaal zijn en vijftig procent afkomstig uit diverse andere denk tanks,
die uitgekozen zijn op hun specifieke expertise in ieder aandachtspunt. Vijftig procent van de lokale
denkers zal tussen de 20 en 45 jaar zijn en de andere helft ouder dan 45 jaar. Het belang van de rol en
waarde van Global Shapers (dat zijn degenen tussen de 20 en de 45 jaar) is een essentieel onderdeel van
de visie over een weerbare samenleving van het Think To DO Instituut.
Alberto Romero, de voorzitter van het bestuur, zegt dat hij staat te popelen om op te komen voor het
Think To DO instituut omdat het de mogelijkheid geeft om te DENKEN en dingen anders te DOEN,
gesteund door onderzoek naar beste methoden van aanpak, weerbaarheid en bloeiende economieën.
Hoe zal het worden georganiseerd?
Er zijn verschillende partnershipovereenkomsten gesloten met andere onafhankelijke denktanks.
Onderzoeksprotocollen zijn vastgesteld. Onderzoekafspraken zijn opgesteld en te onderzoeken kwesties
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zijn bepaald. De partnerships zijn gebaseerd op apolitieke, onafhankelijke think tank criteria, zoals
vastgesteld bij de TTCSP aan de Universiteit van Pennsylvania, USA.

Het Think To DO Instituut zal functioneren in een virtuele omgeving, met mondiale werkgroepen, die
geleid worden door een facilitator met duidelijke opdrachten, tijdspaden en punten van onderzoek.
Binnen de komende maanden zal het zich richten op voorlichtingsactiviteiten om de samenleving meer
bewust te maken van de onderwerpen “Weerbare Samenleving” en “de Vierde Industriële Revolutie”,
alsook hoe de denk tank werkt.
Het bestuur heeft Dr. Bonnie Roberts Benesh aangesteld als Chief Executive Officer. Dr. Benesh is bij
diverse personen op het eiland al bekend in verband met haar werk op het gebied van de sociale dialoog
en master planning. Sinds zij het eiland in 2015 verlaten heeft, heeft zij gefunctioneerd als bestuurslid
van verschillende mondiale think tanks en zij is toegelaten tot de World Economic Forum Future of
Governance Expert Group.
Bestuurslid Lisbeth Hoefdraad zegt over dit initiatief tot slot: Het is mijn oprechte wens dat de
inspanningen van deze apolitieke think tank door positivisme vanuit alle kanten zullen worden
ontvangen. Het eiland waar wij als Curaçaoënaars allemaal intens van houden heeft behoefte aan een
positieve injectie om de neerwaartse spiraal waarin wij ons al veel te lang bevinden om te keren.
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