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Strategisch Plan CBCS 2025 zet de 

richting voor de Centrale Bank van 

Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor 

de periode 2022-2025 uiteen. 

Centrale banken opereren in een speelveld dat 

volop in beweging is. Ontwikkelingen op het 

gebied van de technologie, klimaatverande

ring, maar ook ontwikkelingen gedreven 

door de wereldwijde COVID 19 pandemie en 

de gevolgen hiervan voor de economie en 

de financiële sector, leiden tot wijzigingen 

in de scope en complexiteit van centrale 

bank activiteiten, en nieuwe risico’s die in 

kaart moeten worden gebracht. Centrale 

banken staan hierdoor voor fundamentele 

veranderingen en worden uitgedaagd om 

aan te haken op een nieuwe realiteit om deze 

ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

voorwoord

Het blijvend kunnen inspelen op verande

ringen vergt een manier van werken waar bij 

de nadruk ligt op competenties en perma

nent leervermogen van medewerkers en 

organisatie. In onze visie staat daarom de 

manier waarop we ons werk willen doen 

centraal: daadkrachtig, digitaal en duurzaam. 

Het Strategisch Plan CBCS  2025 is het resul

taat van een uitgebreide analyse. Als voor

bereiding hierop is eind 2020 een diep gaand 

onderzoek gehouden onder diverse externe 

stakeholders. De CBCS organisatie als geheel 

is middels een consultatieve en participatieve 

benadering nauw betrokken geweest bij de 

formulering van het plan. 

SAMEN WERKEN AAN EEN 
DAADKRACHTIGE, DIGITALE EN 
DUURZAME BANK
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De CBCS is een zelfstandig bestuursorgaan 

met een onafhankelijke positie in het 

Koninkrijk, gevestigd in de landen van de 

mone taire unie van Curaçao en Sint Maarten. 

Onze missie wordt grotendeels inge geven 

door de aan ons toevertrouwde verant

woorde lijkheden zoals vastgelegd in het 

Centrale Bankstatuut 2010. Het reflec teert 

de belangrijke rol die de CBCS speelt in het 

waarborgen van de financiële stabiliteit en 

het zorgdragen dat het financieel systeem 

adequaat functioneert in het belang van het 

publiek en de economieën van Curaçao en 

Sint Maarten. 

1.

MISSIE

“  Het bevorderen en bewaken van de stabiliteit en 
integriteit van het monetair en financieel stelsel en de 
veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. 
Dit ten behoeve van een duurzame economische 
ontwikkeling in Curaçao en Sint Maarten.”
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De kernwaarden geven de overtuigingen 

van een organisatie weer. Het zijn de basis-

componenten van de organisatie cultuur 

en dienen als sturende richtlijnen voor de 

dagelijkse gedragingen van onze mede-

werkers en de manier waarop we onze ver-

antwoordelijkheden uitvoeren. 

De kernwaarden zorgen voor interne cohesie 

en vormen het beeld naar de buitenwereld. 

Met onze kernwaarden willen we uit dragen 

dat de CBCS, gedragen door haar mede  wer

kers, staat voor integriteit en onafhanke lijk 

heid. Onze maatschappelijke bijdrage berust 

op professionele deskundigheid gericht op 

het versterken van de economische veer

kracht van de Landen, in overeenstemming 

met duur  zame vooruitzichten. Onze daad

kracht komt voort uit een proactieve ‘mind

set’ en intensieve samenwerking.

KERNWAARDEN

2.
Integriteit

>>	 Wij zijn betrouwbaar

>>	 Wij zijn transparant 

>>	 Wij zijn onafhankelijk

Deskundigheid

>>	 Wij hebben kennis van zaken

>>	 Wij zijn professioneel

>>	 Wij hechten waarde aan continue persoonlijke ontwikkeling

>>	 Wij zijn doortastend

Samenwerken 

>>	 Wij acteren in teamgeest en eenheid en 
 vanuit een gemeenschappelijk belang 

>>	 Wij communiceren open en duidelijk 

>>	 Wij zijn oplossingsgericht 

Dynamisch 

>>	 Wij zijn proactief

>>	 Wij reageren tijdig

>>	 Wij zijn slagvaardig

Duurzaamheid

>>	 Wij zijn toekomstgericht

>>	 Wij gaan mee met veranderingen

>>	 Onze bedrijfsvoering is maatschappelijk verantwoord

>>	 Wij zijn veerkrachtig

5
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3.

CONTEXT ANALYSE

Om de visie en strategische doelstellingen 

voor de CBCS vast te stellen zijn de be-

lang  rijkste trends in de externe omge ving 

geïdentificeerd die de komende jaren rele-

vant zijn voor het beleid en het handelen 

van de CBCS. 

Hervorming centrale banken

De omgeving waarin centrale banken opere

ren is de afgelopen 2 à 3 jaar ingrijpend 

gewijzigd. Wereldwijd wordt een ontwikkeling 

opgemerkt in de noodzaak voor hervorming 

van centrale banken. Tot 15 à 20 jaar ge

leden waren centrale banken doorgaans 

erg traditioneel, gesloten en terughoudend 

in het delen van informatie. Systemen en 

processen waren over het algemeen intern 

ontwikkeld en het toezicht werd voornamelijk 

via persoonlijke ontmoetingen, ter plekke en 

via handmatige datacollectie uitgevoerd. Wat 

we de afgelopen jaren zien, is een enorme 

ommezwaai in technologie. De basis van 

het centrale bank model wordt nu opnieuw 

bekeken: hoe houd je toezicht? waar houd 

je toezicht op, hoe gebruik je technologie 

en hoe wordt er naar data gekeken en waar 

wordt het vandaan gehaald. 

De wereld is meer data gedreven. Ontwikke

lingen zoals ‘big data’ en ‘machine learning’ 

zijn aan de orde van de dag en kunnen 

maatschappelijke veranderingen met zich 

meebrengen. Een hiermee gepaard gaande 

trend is dat centrale banken, financiële 

instel lingen, ondernemingen en organisaties 

steeds meer initiatieven ondernemen om 

de kwaliteit van data te verbeteren. Centrale 

banken gebruiken zowel gestructureerde als 

nietgestructureerde data om hun econo

mische, monetaire en financiële analyses 

en onderzoeken te verrichten en daarmee 

beleidsbeslissingen te nemen. 
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context analyse

Hierdoor is de volledigheid, betrouwbaarheid 

en kwaliteit van data van essentieel belang. De 

beveiliging van data en privacybescherming 

zijn hierbij cruciaal. Om dit te kunnen waar

borgen, moet zowel de inrichting als het 

beheer van de ITinfrastructuur en de daarbij 

behorende regelgeving, waaronder ook met 

betrekking tot dataprivacy, goed geregeld 

zijn. 

Nieuw betaalsysteem 

De intrede van nieuwe betaalsystemen is 

een ander onderwerp dat volop in ontwikke

ling is. Het vervangen van cheques en an

dere tra ditionele vormen van betaling voor 

nieuwe, digitale vormen eist hoogwaardige 

tech nologische oplossingen. Er moet goed 

worden nagedacht of, en zo ja hoe, nieuwe 

oplossingen veilig en gecontroleerd ge bruikt 

kunnen worden in de markt en hoe daar om

heen de betalingszekerheid en bescherming 

in te richten. 

Ook de vraag of het wenselijk is om een 

‘Central Bank Digital Currency’ te introdu

ceren dient onderzocht te worden. De 

ontwikkelingen hieromtrent gaan snel en 

hoewel de CBCS ervoor kiest om op dit 

moment niet het voortouw te nemen in het 

realiseren van een digitale munt, is dit wel een 

ontwikkeling om van dichtbij te monitoren 

zodat hierop direct geacteerd kan worden 

wanneer het moment opportuun wordt. 

Duurzaam bankieren

Duurzaamheid en hoe met de effecten en 

gevolgen van klimaatverandering om te gaan 

wordt een steeds belangrijker onderwerp 

voor centrale banken. Het financiële systeem 

is, hoe je er ook naar kijkt, direct hiermee 

verbonden. Of het nu klimaatrisico’s zijn 

voor banken en verzekeraars, klanten van 

banken aan wie geld wordt uitgeleend, of 

de directe gevolgen hiervan voor burgers en 

bedrijven. Wat zal het betekenen naarmate 
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context analyse

het begrijpen, meten, monitoren en managen 

van klimaatrisico’s steeds verder ontwikkeld 

wordt? Zullen investeerders bepaalde onder

nemingen gaan mijden? In hoeverre worden 

milieurisico’s meegenomen bij het uitlenen 

en beleggen van kapitaal? 

In regelgevende en toezichthoudende ver

ant woor de lijkheden zijn er overal raak punten 

met klimaatverandering en duurzaam heid. 

Het wordt voor centrale banken dan ook 

steeds belangrijker om een strategie te hebben 

om met de risico’s van klimaatver andering 

om te gaan. Hoe snel deze risico’s deel gaan 

uitmaken van de dagelijkse werkelijkheid en 

hoe de strategie om hiermee om te gaan 

eruit moet zien, zijn belangrijke vragen om 

over na te denken en voor Curaçao en Sint 

Maarten in kaart te brengen. 
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context analyse

Gevolgen pandemie

COVID19 tekent sinds 2020 het beeld 

van het dagelijks leven. De pandemie heeft 

niet alleen een enorm aantal slachtoffers 

gemaakt, maar ook wereldwijd economieën 

tot stilstand gebracht en bestaansmiddelen 

van veel mensen vernietigd. De economische 

en financiële gevolgen van de pandemie 

ontwikkelen zich snel en kunnen zich ver

talen in toenemende kwetsbaarheden in 

het financieel stelstel waaronder mogelijke 

insolventies in de private sector als gevolg 

van de diepe wereldwijde recessie, een lastig 

macroeconomisch klimaat voor banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen en een 

scherpe herbeprijzing van risico’s en het 

ontstaan van marktilliquiditeit. 

De pandemie heeft ook een enorme verande

ring teweeg gebracht in de manier waarop 

we werken. Door digitalisering en het op 

grote schaal thuiswerken is het risico op 

en de schade door cyberaanvallen vergroot. 

Een transformatie is nodig om een goede 

aansluiting te vinden op een digitale wereld. 

Dit gaat verder dan alleen het transformeren 

van het bedrijfsmodel. Met name voor 

centrale banken is ook een rol weggelegd in 

het toezien dat instellingen onder toezicht 

goed met deze ontwikkeling omgaan en in 

het aanjagen van de digitale transformatie 

van de financiële sector, om ervoor te 

zorgen dat de kansen die digitalisering biedt 

benut kunnen worden ten behoeve van een 

aantrekkelijke financiële dienstverlening. 
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Onze visie is de leidraad voor het toekomst-

beeld dat we als CBCS nastreven. Bij het 

uitvoeren van onze taken hebben we de 

ambitie om deze op een daadkrachtige, 

digitale en duurzame manier te doen. Om 

dit te bereiken toetsen wij ons handelen 

continue aan onze visie. 

Daadkrachtig

We volgen relevante ontwikkelingen die van 

invloed kunnen zijn op de stabiliteit van de 

economie en de financiële sector van dichtbij. 

We weten waar de discussie staat en acte ren 

hier tijdig op. In de uitvoering van onze kern

taken en de realisatie van onze strate gische 

ambities treden we daadkrachtig op. 

4.

VISIE

“  CBCS 2025: Daadkrachtig, 
 Digitaal, Duurzaam.”
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visie

Digitaal

In het uitvoeren van onze werkzaamhe

den zullen we ons constant afvragen of wat 

we doen ook digitaal kan. We benutten de 

moge lijkheden die digitalisering biedt opti

maal ten behoeve van efficiëntie, flexi biliteit 

en innovatie. Als Centrale Bank ver vullen we 

een aanjaagfunctie in het bevor de ren van de 

manier waarop de financiële sector met digi

talisering omgaat. 

Duurzaam

We verduurzamen onze eigen bedrijfsvoering 

en zijn hiermee een voorbeeld voor maat

schap pelijk verantwoord ondernemen. We 

richten ons beleid op het vergroten van de 

weerbaarheid en het verduurzamen van de 

financiële sector. 

VISIE

11
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5.

STRATEGISCHE DOELEN 
EN ACTIEPLAN
Voor de periode 2022-2025 heeft de CBCS 

zes strategische doelen vastgesteld die 

haar in staat moeten stellen om in 2025 

haar missie te vervullen en haar visie te 

verwezenlijken.

De macro-economisch ramingen van de 

CBCS vormen de basis voor de (meerjaren)

begroting van de Landen en de economische 

analyses zijn een referentiepunt voor beleid. 

De consequenties van klimaatverandering 

voor Curaçao en Sint Maarten zijn inzichtelijk 

gemaakt en de CBCS draagt bij aan verduur

zaming van de economie door maatschap-

pelijk verantwoord te ondernemen. 

Het financiële sector hervormings-pro-

gram  ma is geïmplementeerd waardoor een 

beslissende impuls is gegeven aan de duur

zame transformatie richting een gezonde en 

competitieve financiële sector. 

De Caribische gulden is ingevoerd en het be

talingsverkeer is voor iedereen toegankelijk.

De CBCS is grotendeels digitaal en het 

finan ciële dienstenpakket wordt binnen de 

muntunie volledig tijd en plaats onafhanke-

lijk aangeboden. 

De communicatie en samenwerking binnen 

de CBCS en naar buiten is open en transpa-

rant.

1. 4.

2.

5.

6.

3.
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De macro-economisch ramingen van de 

CBCS vormen de basis voor de (meerjaren)

begroting van de Landen en de economische 

analyses zijn een referentiepunt voor beleid. 

Betrouwbare data en statistieken en econo

mische ramingen zijn cruciaal voor het 

macroeconomisch beleid van Curaçao en 

Sint Maarten. De CBCS is een referentiepunt 

voor economische analyses en moet hierin 

blijven investeren. De beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van data en analyses wordt 

vergroot. 

1.

strategische doelen en actieplan

Door het intensiveren van het 

macro-economisch onderzoek, 

onder andere aan de hand van 

modellen waarmee concrete 

beleidsvoorstellen kunnen 

worden doorgerekend. Op 

grond hiervan kunnen we onze 

adviesrol richting de overheden 

van Curaçao en Sint Maarten 

versterken.

Door te investeren in ‘up to 

date’ en betrouwbare data en 

statistieken. In dit kader zal 

onder andere aandacht worden 

besteed aan het verbeteren van 

de datakwaliteit, het versterken 

en uitbreiden van het juridisch 

kader voor data en statistiek, 

het realiseren van een statistisch 

digitaal platform en verbetering 

van de datavisualisatie. 
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Hoe we dit doel 
gaan realiseren:



14

De consequenties van klimaatverandering 

voor Curaçao en Sint Maarten zijn inzich-

te lijk gemaakt en de CBCS draagt bij aan 

verduurzaming van de economie door 

maatschappelijk verantwoord te onder-

nemen. 

De invloed van klimaatverandering wordt 

over de hele wereld steeds sterker gevoeld. 

Voor kleine eilanden die voor hun energie

voorziening sterk afhankelijk zijn van impor

ten, en kwetsbaar zijn voor een toename 

in de intensiteit en frequentie van extreme 

weersomstandigheden geldt dit nog sterker. 

Het vergroten van de weerbaarheid van de 

landen en het managen van de risico’s door 

financiële instellingen zorgt voor nog groten

deels onbekende uitdagingen. De CBCS wil 

beter zicht krijgen op de consequenties en 

risico’s van klimaatverandering voor Cura çao 

en Sint Maarten.  

strategische doelen en actieplan

Door het inzichtelijk maken 

van de consequenties van 

klimaatverandering voor 

Curaçao en Sint Maarten. 

Aandacht zal worden besteed 

aan het identificeren en 

beoordelen van de (financiële) 

risico’s waaraan instellingen 

onder toezicht van de CBCS 

en de financiële sectoren 

van Curaçao en Sint Maarten 

als gevolg hiervan worden 

blootgesteld en het formuleren 

van een visie voor de CBCS hoe 

om te gaan met de risico’s van 

klimaatverandering.

Door het vervullen van een 

voorbeeldfunctie met het 

verduurzamen van onze 

bedrijfsvoering. Dit doen wij 

door bewust om te gaan met 

hoe onze operaties worden 

ingericht. Initiatieven worden 

ondernomen opdat de eigen 

voertuigen van de CBCS in 

2023 uitstootvrij zijn, om de 

capaciteit van het zonnepanelen 

park te verhogen van 700Kw 

naar 1Mw en om bewust om te 

gaan met afvalscheiding. Ook 

worden ‘paperless’ initiatieven 

geïmplementeerd als onderdeel 

van ons digitaliseringsplan (zie 

strategisch doel 5). 

2.

Hoe we dit doel 
gaan realiseren:

14
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Het financieel sector hervormings pro-

gram  ma is geïmplementeerd waardoor 

een beslissende impuls is gegeven aan 

de duurzame transformatie richting een 

gezonde en competitieve financiële sector. 

In 2020 is een start gemaakt met een in

grijpende hervorming van de financiële sector. 

De analyse van risico’s voor de finan  ciële 

stabiliteit wordt geïntensiveerd, het crisis

management raamwerk versterkt, probleem

instellingen aangepakt, het toezicht gefocust, 

indringend en risico gebaseerd en wetgeving 

en governance gemoderniseerd. 

Doel is een gezonde financiële sector die 

Curaçao en Sint Maarten internationaal weer 

op de kaart zet als ‘destination of choice’ 

voor gespecialiseerde financieel juridische 

dienstverlening. 

Door het versterken van 

gefocust, indringend en risico-

gebaseerd toezicht door de 

implementatie van ‘Toezicht 

nieuwe stijl’. De kern hiervan is 

gericht op het tijdig identificeren 

van risico’s bij onder toezicht 

staande instellingen zodat, 

als nodig, hierop kan worden 

geacteerd. 

Door het versterken van onze 

risicoanalyse en beoordeling 

van de financiële stabiliteit. 

Door het versterken van 

de risico-mitigatie en 

crisismanagement ten aanzien 

van de financiële sector. Een 

belangrijk onderdeel hiervan 

is het upgraden van het 

strategische doelen en actieplan

crisismanagement raamwerk 

door invoering van onder andere 

het Depositogarantiestelstel, 

het ‘Lender of Last Resort’ 

raamwerk en het installeren 

van een financiële stabiliteit 

comité, door middel waarvan 

de CBCS structureel de dialoog 

met de Ministers van Financiën 

van Curaçao en Sint Maarten 

aangaat.

Door het versterken van 

het resolutieraamwerk. 

Tekortkomingen en wenselijke 

aanpassingen in de wetgeving 

ten behoeve van resolutie 

werkzaamheden worden 

geïnventariseerd en uitgewerkt 

en zullen de basis vormen voor 

de verdere invulling van het 

resolutieraamwerk. 

15

3.

Hoe we dit doel 
gaan realiseren:
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De Caribische gulden is ingevoerd en het 

betalingsverkeer is voor iedereen toe gan-

kelijk.

De NederlandsAntilliaanse gulden is ver 

voorbij haar houdbaarheidsdatum. De eigen

schappen van deze munten en bankbiljetten 

zijn verouderd. Hoewel het betalingsverkeer 

steeds meer elektronisch plaatsvindt, blijft 

er de komende jaren vraag naar munten en 

bankbiljetten voor het betalen van goederen 

en diensten. De Caribische gulden vervangt 

de NederlandsAntilliaanse gulden. 

Toegang tot financiële dienstverlening is van 

belang voor burgers en bedrijven. Het heb

ben van een betaalrekening is een eerste 

voorwaarde. Financiële basiskennis is een 

andere belangrijke voorwaarde voor partici

patie in een inclusieve samenleving. 

Door het continueren van 

de implementatie van de 

Caribische gulden. Dit traject 

behelst onder andere de 

selectie van de leverancier voor 

oplevering van het ontwerp en 

de productie van de nieuwe 

munt, tot aan het logistiek 

plan, het testen en aanpassen 

van betalingssystemen en 

automaten beheerd door de 

commerciële banken en andere 

partijen. Parallel aan dit traject

zal een communicatieplan 

lopen ter ondersteuning van en 

voor het creëren van draagvlak 

voor alle fasen van het traject.

Door het verhogen van de toe-

gankelijkheid van het betalings-

verkeer. De CBCS zal zich met 

name inzetten voor de verhoging 

van de toegankelijk  heid van 

elektronisch betalen in Curaçao 

en Sint Maarten door het nemen 

van de nodige stap pen om een 

basisbetaalrekening voor consu

menten en bedrijven mogelijk te 

maken. Tevens zal er nader on

derzoek worden uitgevoerd naar 

de Central Bank Digital Currency 

om beter inzicht te krijgen in de 

gevolgen hiervan voor financië  

le inclusie, geldcirculatie en het 

monetair beleid in Curaçao en 

Sint Maarten. Het doel hiervan is 

om de CBCS in staat te stellen 

een goede afweging te maken. 

 

strategische doelen en actieplan

4.

Hoe we dit doel 
gaan realiseren:
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De CBCS is grotendeels digitaal en het 

financiële dienstenpakket wordt binnen de 

muntunie volledig tijd en plaats onafhanke-

lijk aangeboden. 

De digitalisering zorgt voor kansen en risico’s 

in de financiële sector. De verdediging tegen 

cyberaanvallen is een vast onderdeel van 

de bedrijfsvoering van een centrale bank 

en is continue in beweging. De CBCS wil 

door het zoveel mogelijk digitaal maken 

van de interne bedrijfsvoering ‘leading by 

example’ zijn. Het aanjagen van innovatie in 

financiële dienstverlening via technologische 

vernieuwing en het mitigeren van cyber 

risico’s in de sector vergt de komende jaren 

veel tijd en aandacht. 

Door het moderniseren en 

updaten van geautomatiseerde 

hulpmiddelen voor efficiëntere 

en effectievere supervisie. Onder 

andere staan op de planning 

de oplevering van digitale 

surveys ter beoordeling van de 

adequaatheid van het risico

management bij onder toezicht 

staande instellingen en de 

oplevering van een Anti Money 

Laundering monitoring tool. 

Door het investeren in tools 

die de productiviteit verhogen 

en de samenwerking verbete-

ren. Een digitaliseringsplan voor 

CBCS wordt opgesteld en de 

komende jaren uitgevoerd in 

combinatie met bank brede trai

ningen gericht op de verho ging 

van de efficiëntie van gebruikte 

tools. 

Door het verhogen van de 

weerbaarheid van de in-

formatiebeveiliging voor 

de CBCS. Een nulmeting op 

het informatie beveiligings

programma van de CBCS zal 

worden uitgevoerd, aan de hand 

waarvan een roadmap wordt 

opgesteld voor het doorvoeren 

van eventuele verbeteringen. 

Door het verhogen van de 

efficiëntie van betalings-

systemen ter onder steuning van 

de economische ontwikkeling 

van Curaçao en Sint Maarten. 

Om dit te bereiken zal het 

instant payments clearing & 

settlement mechanisme verder 

worden uitgebreid om instant 

payment transacties tussen 

Curaçao, Sint Maarten (NL) en 

Bonaire mogelijk te maken, 
17

strategische doelen en actieplan

5.

Hoe we dit doel 
gaan realiseren:
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en zullen domestic use cases 

voor mobiel betalen en cross 

border use cases met SXM (FR), 

Aruba en Nederland worden 

geïmplementeerd. Dit traject 

zal worden ondersteund door 

een branding en marketing

campagne voor Instant 

Payments System use cases. 

Verder wordt ook aandacht 

besteed aan het optimaliseren 

van de interoperability van 

lokale en internationale 

betaalsystemen. 

“ De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 gaat de komende jaren investeren in digitalisering.”

18



18

De communicatie en samenwerking binnen 

de CBCS en naar buiten is open en trans-

parant.

De CBCS is onafhankelijk in de uitvoering 

van haar taken. De CBCS opereert midden 

in de samenleving en heeft belangrijke 

publieke taken waarover verantwoording 

wordt afgelegd naar het publiek via een open 

communicatie. Strikte geheimhouding van 

informatie over instellingen en personen staat 

niet in de weg van het achteraf toelichten 

van gemaakte beleidskeuzes. 

De CBCS luistert naar haar stakeholders 

en reageert tijdig op vragen en verzoeken. 

De CBCS functioneert als één centrale 

bank in twee landen. Samenwerking en 

communicatie tussen alle onderdelen is een 

tweede natuur.

Door het bevorderen van 

een veilige en gezonde 

werkomgeving. Hiertoe zal 

onder andere een traject 

worden doorlopen om tot 

internalisatie van de nieuwe 

CBCS kernwaarden te komen. 

Door het versterken van de 

dialoog met onze externe sta-

keholders. (Focus)groep sessies 

over de kerntaken van de CBCS 

zullen worden georganiseerd 

door middel waarvan we over 

inhoudelijk specifieke onder

werpen met onze stakeholders 

in gesprek treden. 

Door het positioneren van een 

open, toegankelijk en modern 

imago van de CBCS. In 2021 

is het traject doorlopen om te 

komen tot een nieuw branding 

en logo voor de CBCS. De 

lancering in 2022 is de ideale 

gelegenheid om de CBCS in 

een nieuw daglicht te plaatsen. 
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strategische doelen en actieplan Hoe we dit doel 
gaan realiseren:

6.

18
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6.

de uitvoering, en de implementatie van miti

gerende maatregelen zijn cruciaal voor 

een succesvolle uitvoering. Van de trekkers 

wordt verwacht dat ze bij het rapporteren 

van de voortgang inzicht verschaffen in de 

geconstateerde belemmeringen en hoe 

deze worden aangepakt. 

Aan de hand van de gerapporteerde voort

gang wordt periodiek een rapportage opge

steld voor de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen, en wordt de organisatie op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Ten slotte wordt het actieplan jaarlijks geë

valueerd en herijkt om ervoor te zorgen dat 

de prioriteiten, planningen en te onderne

men acties actueel blijven. Aan de hand van 

de evaluatie wordt jaarlijks het jaarplan met 

geprioriteerde actiepunten voor oplevering 

in het volgende jaar opgesteld.

IMPLEMENTATIE EN 
MONITORING 
De implementatie van de strategie CBCS 

2025 vindt plaats middels de uitvoering 

van een actieplan, waarin de strategische 

doelen en subdoelen worden opgebroken 

tot actiepunten. Een trekker wordt aan ge -

wezen voor elk actiepunt en is verant woor-

delijk voor het coördineren, aan sturen en 

uitvoeren/ implementeren hiervan. Samen -

werking vanuit de verschillen de divisies 

binnen de CBCS is een rand voor waarde 

voor het realiseren van het strategisch plan. 

De leden van de Raad van Bestuur zullen, ge

zien hun eindverantwoordelijkheid voor het 

behalen van de strategische ambities, de drij

vende kracht zijn achter het plan.

Ter monitoring van de executie wordt de 

voort gang maandelijks door de trekkers 

gerapporteerd. Het tijdig identificeren van 

eventuele risico’s en belemmeringen voor 
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