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Voorwoord 
 

Institutionele- en capaciteitsversterking processen zijn zeer belangrijke aandachtspunten voor het 

versterken van organisaties in de publieke sector. Het is daarom toe te juichen dat het Ministerie 

van Regionale Ontwikkeling heel gericht in samenwerking met de Inter Amerikaanse 

Ontwikkelingsbank thans gericht aandacht vraagt voor institutionele en organisatorische 

versterking. Het identificeren van gebieden van institutionele zwaktes is geen eenvoudige opgave 

omdat dit stuit op de mate van subjectieve en objectieve meningen. De consultancy groep heeft 

gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden om een beeld te krijgen van de 

meningen, visies en inzichten die bestaan bij de medewerkers van het ministerie zelf en de wijze 

waarop externen naar het ministerie kijken.  

Het is niet altijd simpel om alles wat gezegd is ook letterlijk te beschrijven in de institutionele 

rapportage. Getracht is daarom in dit rapport te wijzen naar de toekomst en niet te lang te navel 

staren naar wat personen zouden hebben gezegd of waar de waarheid precies zit. Daarom achten 

wij het laatste deel van de rapportage van belang. Dat is de richting waar de verschillende 

interventies naar toe gaan. Gegeven de tijd en de beschikbaarheid van personeel en 

leidinggevenden is op hoofdlijnen een analyse opgeschreven dat kan meewerken om het 

ministerie in de toekomst te helpen aan een nieuwe inhoudelijke oriëntatie met andere accenten 

en prioriteiten van het management en de directie van het ministerie. Het was niet eenvoudig 

voor ons om aan data te komen. Met name een groot gemis ervaren wij bij de kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens voor de analyse van het personeelsbestand. Een goede administratie van 

stuur- en kengetallen is een randvoorwaarde voor institutionele verbeteringen. Goed opgeleide en 

gemotiveerd personeel en goed functionerende afdelingen zijn het hart van de organisatie van het 

ministerie. Daarom wordt het gemis en het tijdig beschikbaar stellen van informatie en ken- en 

stuurgetallen van het personele bestand van het ministerie van Regionale Ontwikkeling als een 

ernstige aderlating ervaren voor een goede doorlichting van de factor mens in het geheel van de 

institutionele doelstelling van het ministerie. Tot slot is betrokkenheid en committent van directie 

en staf van het ministerie van grote importantie voor het welslagen van een traject van 

vaststelling van de behoeften voor institutionele versterking en de formulering van interventies.    

Paramaribo, April 2010 

Team Suriname  International Partners, SIP 103 
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Algemene inleiding 
 

Waarom blijft in een departementale organisatie als het ministerie van Regionale Ontwikkeling 

(MRO), die er alles aan lijkt te doen om in te haken op maatschappelijke en organisatiekundige 

trends, uiteindelijk achter op organisatieontwikkeling? Het antwoord is niet eenvoudig te geven. 

Er zijn verschillende interne en externe factoren die invloed hebben op institutionele en 

organisatieontwikkeling van het ministerie. Voor vernieuwing van beleid en bestuur is een 

vernieuwing van organisatiecultuur nodig, in de zin van verandering van basis assumpties over 

gezag, waarheid, samenwerken, leidinggeven, verhouding tot de natuur en tijd, en juist 

organisatieculturen remmen die vernieuwing af. Ook de beoordeling is spanningsvol: 

departementale (sub)culturen moeten veranderen, maar ook conserveren. Essentieel in een 

professionele beleidsorganisatie is de afweging van eigen bevoegdheden versus gezamenlijk 

belang. Daaruit vloeit de meervoudige identificatie voort. Er is steeds een spanning tussen de 

professionele deskundigheid, inzet en autonomie aan de ene kant en de eisen vanuit de 

organisatie en samenleving aan de andere kant.  

Juist gelet op de cultuur van overheidsorganisaties zijn niet alleen een goede vakkennis, maar 

zeker ook de volgende eisen voor een (beleids) ambtenaar van belang: kunnen samenwerken, 

onder meer met vertegenwoordigers van andere disciplines; gevoel hebben voor de eigensoortige 

relatie tussen het ambtelijke circuit en de politieke omgeving; gevoel hebben voor de mogelijke 

spanning tussen professionele autonomie en organisatorische beheersing. Leidinggevenden 

dienen niet alleen op vakkennis te worden geselecteerd, maar evenzeer op hun capaciteiten als 

coach om medewerkers de spanningen en paradoxen bij te brengen die uit de cultuur bij de 

overheid kunnen voortvloeien. De publieke manager of coach opereert op het snijvlak van 

paradoxen, ambiguïteiten en externe factoren. En de organisatie kan alleen goed werken als bij 

zowel leidinggevende als medewerker de bereidheid bestaat deze spanningen en paradoxen te 

onderkennen. 

Zie in het bovenstaande de bijzondere opdracht tot het doen van voorstellen van institutionele en 

organisatorische versterking voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Geen eenvoudige 

opgave. Want om tot een goede analyse te komen en het doen van voorstellen voor interventies 

is openheid en gepaste betrokkenheid nodig. Het kader waaronder de institutionele analyse 

plaatsvindt, is aangegeven in de Terms of Reference (ToR) van het SIP 103 project.  

Verwachtingen zijn natuurlijk groot en het wensenpakket selectief, maar de begrenzing is 

duidelijk aangegeven in de ToR. Institutionele ontwikkeling gaat ook in fasen met het liefst in 

kleine stappen resultaten behalen. 
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De opdrachtformulering 

Vanuit de TOR SIP 103 zijn voor het institutioneel traject een aantal specifieke vragen gesteld. 

Deze vragen hebben betrekking op drie delen van doelgroepen. Er worden drie deelrapporten 

uitgebracht: Analyse en aanbevelingen Ministerie van RO, Analyse en aanbevelingen 

NGO/CBO’s en Analyse en aanbevelingen Traditioneel Gezag.  

Dit deelrapport bevat de rapportage betrekking hebbende op slechts het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling. Er zijn voor de institutionele analyse een zestal van clusters aangewezen  in de 

TOR waarbij aandacht is gevraagd. Deze hadden betrekking op de volgende clusters:  

 Organizational environment 

 Organizational structure and culture  

 Human capital 

 Financial and technical Resources  

 Performance 

 Inter-organizational Dynamics 

 

Wij hebben de verschillende clustervragen geoperationaliseerd naar een aantal specifieke vragen 

per cluster. 

1.Organization environment (omgeving MRO) 

- Welke stakeholders kent het ministerie ? 

- Welke ontwikkelingen vinden plaats rond regionaal bestuur en de ontwikkeling van het 

binnenland ? 

-  Welke producten en processen worden voortgebracht vanuit het primair proces van het 

Ministerie ? 

-  Hoe wordt de samenwerking ervaren ? 

2.Organization structure and culture (Organisatiestructuur en –cultuur) 

- Hoe ziet de organisatiestructuur en de organisatiecultuur eruit ? 

- Welke verbeteringen zijn nodig ? 

- Is de structuur en cultuur in dienst van de strategische doelen van het ministerie ?  

- Kan de sturingsrelatie SMART worden ingericht ? 

3.Human capital (Menselijke hulpbronnen) 

- Hoe ziet de kwantitatieve analyse van het bestand van personeel eruit ? 
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- Hoe ziet de kwalitatieve analyse van het personeelsbestand eruit ? 

- Hoe ziet het opleidingsbeleid er nu uit en wat moet er in de toekomst gebeuren? 

- Welke aanpassingen moeten worden gedaan ? 

4.Financial and technical resources 

- Welke financiële resources zijn beschikbaar ? 

- Welke technical resources zijn beschikbaar ?  

-  Wat is de kwaliteit van deze resources en zijn ze toereikend om de strategische doelen te 

ontwikkelen/behalen ? 

5. Performance 

- Welke producten worden geleverd door de MRO-organisatie en met welke kwaliteit ? 

- Worden de producten en afspraken nagekomen ? 

- Hoe presteert het personeel en is er sprake van een prestatiecultuur binnen MRO ? 

- Welke verbeteringen kunnen worden voorgesteld ? 

- Hoe verloopt de aansturing van strategische doelstellingen ? 

- Zijn de beoogde effecten van regionaal beleid bereikt en heeft het ministerie bijgedragen 

aan de beoogde effecten ? 

6. Inter-organizational dynamics (Hoe MRO samenwerkt met de stakeholders) 

- Hoe ervaren de stakeholders de samenwerking en communicatie met het ministerie ? 

- Hoe wordt de samenwerking met andere stakeholders ervaren ? 

- Welke prestaties worden er geleverd en is men tevreden over de kwaliteit van de 

dienstverlening ? 

- Wat kan er worden verbeterd aan samenwerking en communicatie met de stakeholders ?  

 

Onderzoeksaanpak en methodologische verantwoording 

Het institutioneel onderzoek heeft de volgende gefaseerde aanpak gehad: 

1. Oriëntatie. In de opstartfase van het onderzoek is een plan van aanpak gemaakt en 

doorgesproken met de opdrachtgever en PIU (Program Implementation Unit ) en tevens 
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zijn de gesprekpartners gedefinieerd. Er is een tussenpersoon aangewezen voor 

ondersteuning en communicatie tussen de consultants en de leiding van MRO.  

2. Desk study. Tijdens deze fase hebben wij de relevante documenten bestudeerd en 

geanalyseerd. Daarbij hebben wij een deel van de onderzoeksvragen kunnen 

beantwoorden. Voorts gaf de documentenstudie input voor de te houden interviews en het 

uitzetten van vragenlijsten. 

3. Interviews. Tijdens deze fase hebben wij interviews gehouden met sleutelpersonen bij het 

MRO, andere ministeries en een aantal externe partijen waarmee het MRO samenwerkt.  

4. Analyse. Tijdens deze fase hebben wij gekeken naar de interne organisatie van MRO in 

relaties tot de externe ontwikkelingen. 

5. Terugkoppeling. Op verschillende momenten zijn de bevindingen in een presentatie 

verwerkt en gepresenteerd in workshops dan wel meeting met de PIU en de directie van 

MRO.  

6. Rapportage. Tijdens deze laatste fase hebben wij de rapportage opgesteld. De rapportage 

zal na gesprekken met directie MRO en PIU en een workshop in het kader van een brede 

bespreking van de rapportage definitief worden gemaakt.  

Team SIP 103 heeft gebruik gemaakt van verschillende analyse methoden om de diagnose 

inzichtelijk te maken. Gestart is met een documentenanalyse van stukken die beschikbaar zijn 

gesteld. Daarna zijn er interviews gedaan met sleutelfiguren van het ministerie. De selectie van 

medewerkers is niet gedaan door de consultants, maar door de leiding van MRO zelf en deze 

namen zijn doorgegeven aan de consultants voor de planning van de gesprekken. In 

gemeenoverleg een additioneel onderzoek gedaan om op hoofdlijnen de organisatiecultuur te 

meten en zijn die afdelingen geselecteerd voor een vragenlijst om een nader onderzoek te doen 

naar de aspecten van de organisatiecultuur van MRO.  In de bijlage  Z is een overzicht van de 

namen en afdelingen waarmee een gesprek is geweest. Daarnaast is gesproken met de 

programmadirecteur (managing director), de heer B. Ahmadali en staf van het DLGP-

Projectbureau en vertegenwoordigers van ministeries die samenwerken met MRO.  

Daarna zijn er vragenlijsten uitgezet en tot slot is er gesproken met verschillende geledingen en 

vertegenwoordigers van andere ministeries, bestuursdiensten en vertegenwoordigers van het 

traditioneel gezag.  

Het is niet altijd eenvoudig uit deze vele visies en inzichten lijnen te trekken en 

gemeenschappelijke conclusies te trekken. Beeldvorming en inkleuring van het geheel spelen 

ook een belangrijke rol. De meningen van de individuele respondenten moet met enige 

voorzichtigheid in ogenschouw worden genomen. Het is voor het consultancy team ook niet 

eenvoudig om zakelijke conclusies te trekken.  
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Wat wij als team wel voor hebben is het beste te adviseren voor het ministerie. Regionale 

Ontwikkeling is een speerpunt van overheidsbeleid met heel veel uitdagingen. Zeker de 

ontwikkeling en planning op het niveau van ressorten en dorpen waarbij de inheemsen en 

marrons zelfstandig hun ontwikkeling kunnen sturen via zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en in 

de drivers-seat  is een bijzondere uitgave en een speciale uitdaging.  

Leeswijzer 

De rapportage is opgedeeld in vier blokken. Gebruik is gemaakt van het IOM-model (zie pagina 

30) als analyse kader voor de institutionele analyse.  

Deel A gaat in op de huidige situatie op het ministerie gelet op de ontwikkelingen op regionaal 

gebied. In hoofdstuk 1 worden de bevindingen vanuit de context- en analyse kaders systematisch 

geordend en verwoord.  

Deze bevindingen zijn erg belangrijk omdat zij inzichtelijk maken hoe complex en tegelijk hoe 

uitdagend de beleidsgebieden zijn rond Regionale Ontwikkeling.  

Deel B gaat in op de specifieke gebieden waar in de TOR vragen zijn gesteld. In verschillende 

hoofdstukken wordt rapportage gedaan van de bevindingen. Er wordt  in hoofdstuk 2 concreet 

ingegaan op het functioneren van het Ministerie in algemene zin, in hoofdstuk 3 wordt ingegaan 

op de regionale ontwikkeling in nationaal perspectief. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 

technical resources op het ministerie en in de hoofdstukken 5 en 6 op respectievelijk het HRM-

beleid en het opleidingsbeleid.  

Deel C heeft betrekking op de oplossingsvoorstellen die worden gedaan in het kader van de 

interventieprogramma’s die nodig zijn om het ministerie institutioneel te versterken. Hier gaat 

het om de agenda voor het institutioneel versterkingstraject. Het gaat uiteindelijk om een 

synthese van het geheel van analyses die zijn gemaakt met de mogelijke oplossingen en de 

noodzakelijke interventieprogramma’s. In hoofdstuk 7 worden een synthese gemaakt van de 

problemen in de voorgaande hoofdstukken en de bijbehorende interventies. In hoofdstuk 8 wordt 

ingegaan op de specifieke interventieprogramma’s (de voorlopige 7 clusters). En dit deel bevat 

de informatie om te komen tot een eerste aanzet voor het schrijven van een institutioneel dossier 

per aparte cluster met specifieke doelstellingen, timeline, activiteiten, financiën, verbeteringen en 

resultaten die de institutionele en organisatorische ontwikkelingen moeten gaan ondersteunen.  

Tenslotte, in deel D worden de details van een extra onderzoek in de bijlagen verantwoord.  
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Deel A: Contextanalyse Regionale ontwikkeling 
 

1. Regionale ontwikkeling 

1. 1 Inleiding 
Deze samenvatting is een beknopte weergave van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

die zijn voortgevloeid uit de uitgevoerde literatuurstudie met betrekking tot de ontwikkeling van 

het binnenland van Suriname. Dit komt voort uit het SIP-project 101. De weergave is uiteengezet 

volgens het model “relationships within a traditional community” (relaties binnen een 

traditionele gemeenschap), welke is toegelicht in het inceptierapport.  

De contextanalyse is van belang om inzichtelijke te maken het complexe krachtenveld rond het 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MRO). Institutionele ontwikkeling moet in relatie 

worden gebracht met de interne en externe ontwikkelingen rond MRO.  

1.2 Bestuur 

1.2.1 Traditioneel Bestuur 

Tribale gemeenschappen in het binnenland worden nog steeds geleid volgens traditionele 

bestuurssystemen. De inheemse (indiaanse) gemeenschappen leven nog steeds volgens de oude 

gevestigde tradities van bestuur en gezag terwijl de marrons, nazaten van weggelopen slaven, 

een eigen bestuursysteem hebben ontwikkeld welke is gebaseerd op de Afrikaanse tribale 

structuren. In dit systeem bestaat er een hiërarchische structuur met het opperhoofd (granman) 

als hoogste gezagdrager en hoofdkapiteins, kapiteins en basjas daaronder.  

1.2.2 Regulier Bestuur 

Hoewel er een international druk wordt uitgeoefend op de overheid van Suriname om meer 

aandacht te schenken aan de rechten van de binnenlandbewoners, zijn de tribale autoriteiten niet 

volledig erkend door het regulier overheidsbestuur van Suriname. Suriname kent een sterk 

gecentraliseerde overheid die is onderverdeeld in 10 districten met elk een eigen ressort.  

De afgelopen 5 jaar is er in vijf districten een decentralisatie programma geïmplementeerd dat 

zich richt op een “bottom up” benadering voor regionaal bestuur in tegenstelling tot de “top 

down” benadering van de huidige gecentraliseerde overheid. In de nabije toekomst wordt 

verwacht dat het decentralisatie proces zich verder ontwikkelt en dat dit proces ook in de overige 

vijf districten zal worden geïmplementeerd.  
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1.2.3 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot het bestuur kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:  

1) Versterken van de capaciteit van het traditioneel bestuur zodat deze in staat is om op een 

adequate wijze om te gaan met alle ontwikkelingen (decentralisatie van de overheid, 

particuliere bedrijven die opereren in het binnenland, NGO’s); 

2) Afbakening van gebieden waar samenwerking noodzakelijk is tussen traditioneel gezag, 

overheid, lokale bewoners en NGO’s, teneinde zelfbestuur en gedecentraliseerd gezag te 

realiseren; 

3) Benutten van het DLGP-II programma (Decentralization and Local Government 

Strengthening Program) om bovenstaande aanbeveling te implementeren, en het 

ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie voor elk ressort en district waarbij niet alleen 

capaciteitsversterking centraal staat maar waarbij de belangen van de locale 

gemeenschappen eveneens worden geïncorporeerd. 

1.3 Economie 

1.3.1 Traditionele economie 

Van oudsher bestaan de traditionele economische activiteiten in het binnenland voornamelijk uit 

het bedrijven van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van het zogeheten “shifting 

cultivation” systeem. Hierbij wordt het bos open gekapt, verbrand, waarna het terrein wordt 

beplant en na de oogst wordt overgegaan tot het ontbossen en cultiveren van een ander gebied. 

Pogingen om dit systeem te veranderen hebben geleid tot uiteenlopende uitkomsten en naar het 

schijnt is het niet eenvoudig om dit systeem om te zetten in een duurzame vorm van het 

bedrijven van landbouw. 

1.3.2 Moderne economie 

Op dit moment zijn de volgende sectoren betrokken bij de economische ontwikkelingen in het 

binnenland: landbouw (vooralsnog voornamelijk de traditionele vorm van landbouw), houtkap, 

toerisme, handnijverheid en ambacht, mijnbouw en transport. 

Landbouw is een van de basisactiviteiten voor het voortbestaan van de tribale gemeenschappen. 

Houtkap is een van de belangrijkste sectoren in het binnenland en aan veel binnenlandbewoners 

wordt werkgelegenheid binnen deze branche verschaft. Hetzelfde geldt voor de mijnbouw 

industrie.  

 

Er zijn hoofdzakelijk 2 belangrijke mijnbouwbedrijven actief in het binnenland (Suralco en 

Billiton, waarvan de laatste zich terugtrekt vanwege mislukte onderhandelingen met de overheid) 

en ongeveer tien- tot twintigduizend kleinschalige mijnbouwers. Daarnaast zijn er enkele 

voorname goudmijn bedrijven zoals I Am Gold en Surgold actief in het binnenland van 

Suriname welke door hun aanwezigheid een vraag hebben gecreëerd naar locale producten en 
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diensten. Deze worden geleverd door de lokale bewoners en zorgen op die manier indirect voor 

werkgelegenheid.  

Hoewel het toerisme op nationaal niveau gestaag aan het groeien is, heeft deze sector slechts een 

marginale invloed op het verschaffen van werkgelegenheid voor de lokale bewoners. 

  

1.3.3 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot de economie kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) De factoren analyseren die de transformatie van de traditionele landbouwvormen naar 

duurzame landbouwvormen in de weg staan, en het ontwikkelen van pilot projecten die 

een dergelijke transformatie teweeg zouden kunnen brengen;  

2) Het exporteren van meerdere gewassen van het binnenland naar de kuststreek en het 

voorzien in ondersteuning waar mogelijk; 

3) Het bevorderen van de verkoop van agroculturele producten aan de toeristische lodges in 

het binnenland; 

4) Het bevorderen van de betrokkenheid van de binnenlandse inwoners bij de verdure 

ontwikkeling en professionalisering van de houtkap samen met de gevestigde autoriteiten 

(BOSNAS) en particuliere ondernemingen; 

5) Het betrekken van de locale gemeenschappen bij geplande ecotoeristische projecten en 

het waarborgen van samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en gemeenschappen;  

6) Het betrekken van de belangen van de locale gemeenschappen bij geplande mijnbouw 

activiteiten;  

7) Het garanderen van werkgelegenheid, welzijn en welvaart voor de plaatselijke bevolking 

bij het ontplooien van voorgenomen economische activiteiten in het binnenland. 
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1.4  Sociale Ontwikkelingen 

1.4.1 Traditionele sociale ontwikkeling 

Door missionarissen van diverse kerkgemeenschappen zijn er een aantal initiatieven ontplooid 

met betrekking tot onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsontwikkeling in het binnenland 

van Suriname. In de periode daarvoor waren de gemeenschappen afhankelijk van orale tradities, 

onderwijs via de ouders en het gebruik van medicinale planten.  

1.4.2 Moderne sociale ontwikkeling 

Tot de voornaamste elementen van moderne sociale ontwikkeling behoren formeel onderwijs, 

gemeenschapsontwikkeling, cultuur en religie, ontwikkeling van specifieke groepen zoals 

vrouwen en jongeren en ontwikkelingsfondsen.  

Voor wat betreft het formeel onderwijs in het binnenland is dit redelijk goed aanwezig maar de 

kwaliteit is van mindere mate in vergelijking met de scholen in de kuststreek van Suriname. De 

initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling zijn verschillend en uiteenlopend van aard en zijn 

voornamelijk gericht op economische ontwikkeling (landbouw, toerisme) terwijl een totaal 

ontwikkelingsplan ontbreekt. Het cultureel erfgoed (inclusief traditionele religie) wordt door het 

toerisme gestimuleerd maar tegelijkertijd dient ervoor te worden gezorgd dat dit erfgoed 

behouden blijft. Ondanks het feit dat de positie van de vrouwen in het binnenland enige 

vooruitgang heeft geboekt, dient er toch gewerkt te worden aan een verbetering van de positie 

van deze specifieke groep. Voor jongeren geldt dat er ondersteuning nodig is voor het opdoen en 

verbetering van kennis en vaardigheden zodat de kans op een bevredigend bestaan vergroot 

wordt.  

 

1.4.3 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot de economie kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Onderwijs: investeren in meer schoolfaciliteiten en andere randvoorwaarden zoals 

huisvesting voor onderwijzers, verbetering van de verdiencapaciteit voor leerkrachten in 

het binnenland en training voor onderwijsgevend personeel in het omgaan met de 

bijzondere situatie van onderwijs geven in het binnenland; 

2) Gemeenschapsontwikkeling: het ontwerpen van een totaal plan voor de ontwikkeling van 

het binnenland en de implementatie hiervan koppelen aan het DLGP –II programma;  

3) Cultureel erfgoed (inclusief religie): het uitstippelen van beleid en de implementatie 

daarvan op het gebied van het behoud van cultureel erfgoed; 

4) Vrouwen en jongeren: ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op training en 

onderwijs voor vrouwen, beroepsgerichte trainingen voor jongeren en het verbeteren van 

onderwijssystemen; 

5) Voortzetten van een ontwikkelingsfonds voor het binnenland maar de  functie toevoegen 

die de vraag voor projecten koppelt aan de verschillende donorgelden (matchmaking van 
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organisaties en ondersteuning voor projectontwikkeling). De inspanningen van de 

verschillende kleine donoren kunnen hierdoor beter worden gecoördineerd.  

 

1.5 Infrastructuur 

1.5.1 Traditionele infrastructuur 

In het verleden was de koloniale orde gevestigd in de kuststreek van Suriname waardoor de 

binnenlandbewoners en kustbewoners relatief gescheiden leefden van elkaar, des te meer omdat 

er nagenoeg geen infrastructuur bestond die deze twee groepen met elkaar verbond. Voor de 

binnenlandbewoners was de voornaamste vorm van transport, transport over water.  

1.5.2 Moderne (nationale) infrastructuur 

Vandaag zijn waterwegen nog steeds een belangrijke vorm van transport in het binnenland. Het 

binnenland zelf is toegankelijk gemaakt door de aanleg van moderne infrastructuur zoals 

luchtvaart (landingsbanen in het binnenland), wegen en moderne telecommunicatie (inclusief 

mobiele telefonie). Daarnaast hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van 

energievoorziening (generatoren en waterkracht elektriciteit). De voornaamste drijfveer achter 

deze investeringen was de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in het binnenland (en niet de 

ontwikkeling van de inwoners van het binnenland). Verdere ontwikkeling van moderne 

infrastructuur is intussen geïnitieerd zoals verbetering van de wegverbinding in het kustgebied 

tussen Albina en Nickerie, en de verbetering van de verbinding met Guyana en Frans Guyana 

middels de bouw van 2 bruggen. Daarnaast zijn er nog andere initiatieven en investeringen 

gepland ten behoeve van energievoorziening in het binnenland van Suriname.  

  

1.5.3 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot infrastructuur kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Zorgvuldig afwegen wat de gevolgen van de aanleg van wegen, voor het ontginnen van 

hulpbronnen, naar het binnenland kunnen zijn. De aanleg van wegen zou mogelijkerwijs 

ongewenste illegale activiteiten en andere potentiële effecten op het binnenland met zich 

mee kunnen brengen; 

2) Verbetering van de infrastructuur moet gericht zijn op de bewoners van de binnenlandse 

gebieden (toelevering van producten waar de binnenlandbewoners behoefte aan hebben); 

het decentralisatieproces biedt weliswaar meerdere mogelijkheden voor het 

tegemoetkomen aan deze behoeften, echter het kapitaal om hieraan op een adequate wijze 

te voldoen ontbreekt. Investeringen voor het vrijmaken van het benodigd budget via 

coördinatie van donorgelden zou hier een oplossing in kunnen brengen; 

3) Investeringen in goed uitgeruste aanmeerfaciliteiten voor watertransport in elk dorp zou 

aan te raden zijn des te meer omdat watertransport nog altijd de voornaamste vorm van 

transport is; 
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4) Investeringen in onderhoud en brandstof faciliteiten om de duurzaamheid van 

gemotoriseerd watertransport in het binnenland te garanderen; 

5) Investeringen in een paar verharde of asfalt landingsbanen op strategische locaties; 

6) Het decentralisatie programma (DLPG-II) benutten om te voorzien in de locale behoefte 

aan transport en deze brengen binnen de bredere context van een geïntegreerd regionaal 

ontwikkelingsplan. 

 

1.6 Land gebruik, land rechten en het natuurlijk milieu 

1.6.1 Land gebruik 

Tijdens de koloniale periode werd het kustgebied getransformeerd van een natuurlijke omgeving 

tot een landbouwgebied (plantages). Delen van deze plantages worden nog steeds gebruikt voor 

landbouwdoeleinden zoals het telen van rijst in het district Nickerie.  

De rest van Suriname bestaat uit tropisch regenwoud. Een deel van dit regenwoud wordt 

aangewend voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen welke hebben geleid tot mijnbouw 

activiteiten (goud, bauxiet), waterkracht centrales en houtkap. Een ander deel van het binnenland 

wordt op een traditionele wijze (traditionele landbouw)door de binnenlandbewoners benut. 

Geplande activiteiten (die nog niet ten uitvoer zijn gebracht) met significante invloeden op 

landgebruik zijn: 

1) Verbetering van land beheer en registratie (GLIS project en het Suriname Land 

Management Project); 

2) Mijnbouw activiteiten in het Bakhuys gebied (afhankelijk van de overeenkomsten die 

worden gesloten met een mijnbouw bedrijf); 

3) Een gepland water- elektriciteitsproject betrekking hebbende op de Tapanahony rivier en 

Jai kreek; 

4) Uitbreiding van concessies voor goudwinning in het Brokopondo gebied. 

1.6.2 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot landgebruik kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Ontwikkelingsplannen voor het binnenland moeten uitgaan van een evenwichtige 

benadering van landgebruik, welke is gebaseerd op de rechten van de bewoners. Ook 

moet er een infrastructuur worden opgezet om deze benadering uit te voeren en welke 

kan worden geïncorporeerd in het decentralisatieproces (DLGP II programma).  

2) Ontwikkelingsplannen voor het binnenland moeten zich richten op drie overheidsdoelen 

voor landgebruik: het respecteren van landgebruik door de tribale volkeren, compensatie 

voor het beheer en handhaven van het regenwoud en het stimuleren van gecontroleerde 

en evenwichtige ontwikkeling van het binnenland; 

3) Het ontwikkelen van een acceptabele methode voor begrenzing van tribale territoria, 

jachtregulatie, regulatie van visvangst en de functie bepalen van begrensde en 

beschermingsgebieden voor de tribale volkeren. 
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1.6.3 Land rechten 

Voor de koloniale tijd was het recht op het gebruik van land (landrecht) gebaseerd op een 

traditionele landrechten systeem van de oorspronkelijke bewoners. Het huidige systeem is 

gebaseerd op een westers concept van landrechten welke geïntroduceerd werd door de koloniale 

bezetters. Dit systeem houdt formeel geen rekening met de landrechten van de inheemsen wat 

leidt tot conflicten bij economische activiteiten die door particuliere organisaties worden 

ontplooid zoals mijnbouwactiviteiten. Dank zij verschillende internationale overeenkomsten die 

door de Surinaamse overheid (mede) ondertekend zijn, wordt er op de Surinaamse overheid 

enige internationale druk uitgeoefend voor de erkenning van de landrechten van inheemse 

volkeren. Bij de huidige regering schijnt er een matige politieke bereidheid te leven om meer 

aandacht te schenken aan de landrechten kwesties van de inheemse volkeren van Suriname.  

 

1.6.4 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot land rechten kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Het in kaart brengen van de gebieden die traditioneel worden bezet en gecultiveerd door 

inheemse volkeren en marrons; 

2) Het vastleggen van beschermde grondtitels en landbezit voor de inheemsen en deze 

gebieden aanwenden voor behoud en beheer van natuur. 

 

1.6.5 Natuurlijk milieu 

Door de geschiedenis heen heeft Suriname de bescherming van haar natuurlijk milieu steeds 

voorop gesteld. Houtkap is relatief laag (tussen 1995 en 2005 was minder dan 1% van het 

regenwoud omgezet ten behoeve van andere vormen van landgebruik).  

 

Er bestaat geen wetgeving op milieu in Suriname maar in de praktijk worden internationale 

normen en standaarden gehanteerd. Suriname participeert in diverse internationale 

milieuconventies zoals het UNCB UNFCC, UNCCDD, CITES en RAMSAR. 13% van het 

landoppervlak van Suriname is beschermd. Illegale activiteiten in het binnenland die gerelateerd 

zijn aan mijnbouw, jacht, toerisme en huisvesting vormen echter een aanmerkelijke bedreiging 

voor het milieu.  

 

De aanleg van wegen en het bedrijven van landbouw in de nabijheid van de rivieren, vormt 

eveneens een risico voor het milieu. Er bestaat veel internationale interesse voor het behoud van 

het regenwoud. De klimaatsverandering is ook voor Suriname een uitdaging. Er zijn een aantal 

nieuwe initiatieven tot stand gekomen zoals herbebossing op plekken waar er mijnbouw 

plaatsgevonden heeft, maatregelen om rivier en kusterosie tegen te gaan, het uitbreiden van 

bestaande beschermde gebieden, het verklaren van nieuwe gebieden tot beschermde gebieden en 

capaciteitsversterking projecten van de Verenigde Naties. 
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1.6.6 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot natuurlijk milieu kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Verbetering van de informatie met betrekking tot de huidige stand van zaken over het 

regenwoud zodat deze informatie kan worden meegenomen bij geplande regionale 

ontwikkelingsplannen en projecten;  

2) Het verzekeren dat de overheidsplannen van het MOP 2006 – 2011 met betrekking tot het 

milieu ook gerealiseerd worden (bijvoorbeeld herbebossing van voormalige 

mijnbouwplekken, uitbreiding van beschermde gebieden, en het verbeteren van de 

kwaliteit op controle); 

3) Het incorporeren van internationale milieuconventies in een wetgeving op milieu. 

 

1.7  Externe relaties 

1.7.1 Huidige situatie 

In het binnenland van Suriname wonen verschillende inheemse stammen (Trio’s, Wajana’s en 

andere), alsook de marrons (nazaten van de gevluchte slaven uit de koloniale tijd). Het 

kustgebied wordt voornamelijk bewoond door twee inheemse groepen: de Arowakken en de 

Caraiben. Nagenoeg alle stammen in het binnenland hebben tegenwoordig contact met externe 

organisaties. 

 

De meest belangrijke organisaties zijn de Surinaamse overheid, gouvernementele organisaties, 

particuliere bedrijven, NGO’s, Gemeenschapsorganisaties, internationale organisaties en 

religieuze organisaties.  

 

Over het algemeen zijn deze organisaties gericht op de ontwikkeling van het binnenland en het 

verlenen van hulp. Een uitzondering hierop vormen de particuliere bedrijven en de overheid die 

als doelstelling hebben het exploiteren van de binnenlandse natuurlijke hulpbronnen. Een 

uitgebreide studie naar de sociaal economische invloeden en de veranderingen op de plaatselijke 

gemeenschappen die deze met zich meebrengen, is helaas niet uitgevoerd. Uit andere 

vergelijkbare studies is echter gebleken dat externe relaties een aanzienlijke invloed kunnen 

hebben op de lokale gemeenschappen in het binnenland (zoals verandering van geloof, 

(trans)migratie van plaatselijke bewoners voor mijnbouwactiviteiten of voor het aanleggen van 

waterkrachtcentrales).  

  

1.7.2 Voornaamste aanbevelingen 

Met betrekking tot natuurlijk milieu kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Het analyseren van de fysieke (maximaal aantal contacten), sociale (contactfrequentie die 

een sociale verandering teweeg brengt) en natuurlijke capaciteit (de mate waarin het 
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natuurlijk milieu in staat is externe invloeden te tolereren) die een lokale gemeenschap 

heeft bij het omgaan met externe relaties en de invloeden die deze relaties kunnen 

uitoefenen; 

2) Het onderwijzen en trainen van dorpshoofden en dorpsvertegenwoordigers in het effectief 

omgaan met externe relaties die momenteel gaande zijn (en gebruik makende van de 

analyse genoemd onder punt 1) 

3) De informatie verzameld uit de analyses en evaluaties van onderwijs en trainingen 

gebruiken voor toepassingen bij andere gemeenschappen in het binnenland van 

Suriname. 

 

1.8 Ontwikkelingsprogramma’ en Projecten 

1.8.1 Huidige situatie 

In 2006 waren de grootste donor organisaties voor Suriname Nederland, China, de Inter 

American Development Bank (IDB) en de Europese Commissie. Samen voorzagen deze 

organisaties in meer dan 90% van alle ontwikkelingsfondsen en openbare 

ontwikkelingsleningen. In totaal was er een compleet project budget van € 676,0 miljoen (€ 

476,8 miljoen aan grants en € 199,2 miljoen aan leningen), waarvan slechts een deel bestemd 

was voor binnenlandse projecten. Fondsen van China en de EU waren minder binnenlands 

gericht. In de afgelopen jaren is ook Frankrijk een van de belangrijkste donoren geworden.  

De Nederlandse Treaty fondsen waren voornamelijk bestemd voor een aantal grootschalige 

sector programma’s 2005 – 2010, waarvan enkele betrekking hadden op het binnenland: 

Educatie € 37 miljoen, Gezondheidszorg € 11,9 miljoen, Landbouw € 18,2 miljoen, Milieu € 

18,2 miljoen (geschat), Justitie € 15,2 miljoen, en in mindere mate voor Huisvesting € 18,3 

miljoen.  

De implementatie van deze fondsen verloopt traag, en in 2008 was er slechts 20% van het 

beschikbare geld besteed. Indien niet alles was besteed, zouden sommige fondsen kunnen 

worden bestemd voor andere projecten (zoals de weg van Albina naar Meerzorg voor bijkans 25 

miljoen euro). Naast de sectorfondsen is er nog € 90,8 miljoen van het Nederlandse Treaty fonds 

over en dit zal worden besteed aan een aantal projecten in 2009 en 2010. Voor het binnenland 

zijn de volgende projecten van belang: rehabilitatie van de Saron brug (Para), FOB € 3,5 miljoen, 

school infrastructuur Katholieke en EBGS kerk € 2 miljoen, en investeringsprogramma 

drinkwater € 11 miljoen. Nederland financiert indirect ontwikkelingsprogramma’s zoals Cordaid, 

ICCO, ZZG en andere financieringsorganisaties. Onlangs heeft de Nederlandse overheid een 

subsidie beschikbaar gesteld van € 12 miljoen aan een Nederlands bedrijf om tussen 2008 en 

2011 een onafhankelijke Twinnings faciliteit tussen NGO’s in Nederland en Suriname tot stand 

te brengen. De meeste van deze NGO fondsen werden besteed in de sociale sector.  
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Het IDB portfolio voor het binnenland bedraagt U$ 94,8 miljoen en omvat vier belangrijke 

leningen waarvan drie betrekking hebben op het binnenland zoals de weg Albina-Meerzorg (U$ 

62,5 miljoen), het Decentralisatie en Lokale Overheidsversterkings Programma deel II (U$ 13,5 

miljoen), en een particuliere sector lening aan Kersten & Co voor toerisme (U$ 11 miljoen). 

Omdat de IDB een van de financierende organisaties is die het IIRSA project ondersteunt, zal de 

IDB hoogstwaarschijnlijk de grootste donor worden wanneer het IIRSA project wordt 

geïmplementeerd. 

Tussen 2009 en 2011 zal Frankrijk twee belangrijke projecten financieren: rehabilitatie van de 

weg Albina-Paramaribo (25 miljoen euro van het benodigde 95 miljoen) en het transformeren 

van het Gezondheidscentrum van Albina in een ziekenhuis (€ 16,1 miljoen). De AFD zal ook 

enkele onderdelen van het IIRSA project financieren.  

Als de IIRSA projecten worden geïmplementeerd (U$ 200 miljoen in wegen en bruggen en U$ 

700 miljoen in waterkracht) zullen de overige investeringen ruimschoots worden overtroffen. 

Twee programma’s voor de ontwikkeling van het binnenland zijn onlangs voltooid: het fonds 

voor de ontwikkeling van het binnenland (FOB 2002-2007, € 5 miljoen gefinancierd door 

Nederland) en het Community Development Fund Suriname (CDFS 2003-2008, U$ 17 miljoen 

gefinancierd door de IDB, de AFD en de Surinaamse overheid). 

Het United Nations portfolio voor 2008 – 2011 was ongeveer $24 miljoen en gericht op de 

MDG’s en armoedebestrijding, energie en milieu (U$ 14,8 miljoen) en bestuur (U$ 9,5 miljoen). 

Op z’n minst de helft van deze investeringen zullen hun bestemming naar het binnenland vinden. 

Uit het UNDP GEF Small Grants Programma worden voornamelijk economische projecten 

gefinancierd. 

Tussen 2005 en 2009 heeft de Islamic Development Bank voor U$ 6 miljoen geïnvesteerd in een 

Gezondheidszorg Infrastructuur project. De OAS en de IICA waren betrekkelijke fondsen die 

voornamelijk hebben geïnvesteerd in milieu- en economische projecten. 

 

Sommige bedrijven zoals de ALCOA en Rosebel Gold Mines verstrekken fondsen voor kleinere 

projecten in de economische en sociale sector. Er zijn vier internationale NGO’s die betrokken 

zijn bij projecten op het gebied van biodiversiteit (milieu) en de sociale sector.  

De Surinaamse overheid is een belangrijke speler met betrekking tot investeringen en 

bestedingen voor het binnenland. Via ressort- en districtsplannen worden investeringsprioriteiten 

gesteld door lokale en regionale organisaties.  

 

Particuliere financieringen en bestedingen in de goudwinning zijn hoogstwaarschijnlijk 

belangrijker en groter dan andere donorfondsen, echter worden deze vaak niet geïnvesteerd in 

duurzame lokale projecten.  
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1.8.2 Belangrijkste aanbevelingen 

De meest belangrijke aanbeveling die kan worden gedaan is een verbetering van de 

onderhandelingen tussen de lokale gemeenschappen en goudmijn bedrijven om ervoor te zorgen 

dat de plaatselijke gemeenschappen meer baat hebben bij de voorgenomen investeringen en 

exploitatieplannen. De rol van regionale en nationale autoriteiten is van groot belang bij het erop 

toezien dat goudmijnondernemers reguliere belasting betalen en zich houden aan milieu 

vriendelijke procedures en reguleringen. Uit de opbrengsten van goudwinning zou de nationale 

overheid een speciaal fonds kunnen oprichten voor het binnenland ten behoeve van bijvoorbeeld 

de uitvoering van ressort- en districtsplannen. 

 

Het overzicht in het hiernavolgend tabel laat zien dat er een dringende behoefte is aan een totaal 

Ontwikkelingsplan voor het binnenland evenals een betere coördinatie van de donoren. Dit om 

ervoor te zorgen dat er geen overlappingen plaatsvinden. Planning moet niet alleen top-down 

geschieden maar men dient planning ook vanuit het bottom-up concept te benaderen.  

In dit verband is het van belang dat lokale planning (zoals dorpsplanning) en regionale planning 

(ressort- en districtsplanning) wordt gestimuleerd. Dit moet uiteraard wel geschieden in 

overeenstemming met de sectorale en nationale planning. 
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Ruwe schatting van de bestedingen in het binnenland door de verschillende donoren, 

organisaties en fondsen 

 

 

 

Soort donor of fonds 

2005 

U$ x 1000 

2009 

U$ x 1000 

Belangrijkste 

sector 

Tweede 

sector 

Nederland 10000 10000 Sociaal Bestuur 

Frankrijk (AFD) 500 10000 Infrastructuur Sociaal 

IDB 2000 30000 Infrastructuur Sociaal 

VN organisaties 4000 6000 Sociaal Economisch 

OAS/IICA 250 250 Economisch Milieu 

NGO Fondsen en organisaties 2000 3500 Sociaal  

Internationale NGO’s 

(biodiversiteit) 

1000 1000 Milieu Sociaal 

Bedrijven 250 500 Economisch Sociaal 

Overige 2000 2000 Sociaal Infrastructuur 

          Totale investeringen 22000 63250  

 

 

District Plannen none 1000 Sociaal Infra/bestuur 

Overheid 15000 20000 Sociaal Infra/bestuur 

                                          

subtotaal 

 

37000 

 

84250 

  

IIRSA projecten (incl. IDB, 

AFD) 

none 130000 Infra (incl. 

energie) 

 

                                               

subtotaal 

 

37000 

 

214250 

  

Goudbedrijven (uitgaven en 

winst) 

50000 150000 Economisch  

Totale investeringen en 

uitgaven 

in het Binnenland 

 

87000 

 

364250 
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Deel B: Analyse van de huidige situatie 
 

2. Analyse van de huidige situatie 

2.1 Inleiding 
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MRO) is een complexe organisatie, met veel 

uiteenlopende kenmerken. Een aantal kenmerken heeft betrekking op de volgende zaken: MRO 

vervult de functie in een omgeving van belangen van verschillende actoren (belanghebbenden) 

zoals het leveren van producten en dienstverlening t.b.v. de regionale ontwikkeling, de zorg voor 

personeel en het heeft een bestaansrecht in de Surinaamse maatschappij, een organisatie die haar 

krachten heeft gebundeld waarmee doelen en concrete resultaten worden bereikt en een 

organisatie waar mensen samenwerken, daarbij gebruikmakend van diverse middelen. In het 

MRO hoort politieke en ambtelijke sturing plaats te vinden bij processen van beleidsinitiatie, 

beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie (proces en product). Dit is de taak 

van de managers (zowel politiek als ambtelijk). Zoals de organisatie van MRO complex is, geldt 

dit ook voor de rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de politieke en 

ambtelijke leiding van het MRO. In dit hoofdstuk gaan wij in op de institutionele beschrijving 

van het MRO in zijn verschillende facetten.  

2.2 Taakstelling ministerie 
De hoofdtaken van de politieke en het ambtelijke management taken voor de sturing en 

aansturing van MRO zijn in drie veel gehanteerde niveaus onder te brengen: 

- Strategisch niveau: richten van de organisatie op de omgeving en op toekomstige 

ontwikkelingen. Het bepalen dus van de strategische doelstellingen. 

- Tactisch niveau: inrichten van de organisatie en zo een instrument vormen waarmee de 

doelstellingen bereikt kunnen worden. 

- Operationeel niveau: dagelijks leiding geven en ervoor zorgen dat de werkzaamheden, 

die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen, uitgevoerd worden. 

Om goed grip te krijgen op het verschijnsel organisatie en om met anderen zinvol over te kunnen 

praten, zijn vele modellen ontwikkeld. Geen van deze modellen zijn volledig, omdat organisaties 

nu eenmaal complex zijn en nauwelijks te vatten zijn in een model. Toch is de waarde van een 

model dat er informatie over bijvoorbeeld de MRO-organisatie geordend kan worden.  

Dit leidt tot een grotere objectiviteit in het kijken naar die organisatie en het politiek en ambtelijk 

management helpen om de zaak te sturen. Bij het ontwerp van een passende organisatiestructuur 

zijn een aantal ontwerpvariabelen aan de orde.  
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Bedrijfsarchitectuur (van huidig naar toekomstig)

Missie
Waarom bestaan we?

Permanente opdracht

Visie
Wat willen we zijn?

Ambitieus gedeeld beeld van de toekomst

Kernwaarden intern
Waar geloven we in?

Waarden en normen van de organisatie. Ethisch kompas.

Strategie
Welke aanpak volgen we?

Weg waarlangs we onze missie en visie vorm geven.

Doelstellingen (op effecten en resultaten)
Wat willen we bereiken en wat zijn de kritische succes voorwaarden?

Maatregelen
Hoe willen we dat bereiken? Zijn er meerdere manieren?

Kernwaarden extern
Welke waarden en normen zijn essentieel vanuit de klant?

Verander-
doelstellingen

Huidige

effecten en

resultaten

Toekomstige

effecten en

resultaten

Product-
architectuur

Proces-en organisatie-
architectuur
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Cultuur, Mens
& Leiderschap

Wat Hoe (zacht)WaarmeeHoe (hard)
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* * *

De architectuurdriehoek is een waardevol communicatiemiddel om te kijken naar en te praten 

over de inrichting van de organisatie. Door de architectuurdriehoek te gebruiken praat je over de 

samenhang tussen de strategie, de doelen en de inrichting. 

De Architectuurdriehoek 
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In de eerste plaats het belang van het onderscheid tussen beleid, beheer en uitvoering is van 

belang en welke keuzes worden gemaakt voor staf- en lijndiensten. Een andere dimensie is welke 

stakeholders bedien je met welke producten en diensten.  

In de TOR behorende bij het institutioneel kader is heel duidelijk aangegeven aandacht te 

besteden aan zaken als: “organizational environment,  organizational structure and culture , 

human capital, financial and technical Resources, performance en inter-organizational dynamics. 

Wij hebben daarom gekozen om naast het architectenmodel het IOM- model te hanteren. Hierbij 

wordt vooral gelet op het deel in het midden waarbij zaken als visie, strategie, primair proces, 

structuur en cultuur de basis vormen in samenhang met factoren, ontwikkelingen en trends buiten 

de organisatie.  

Van belang zijn ook de verschillende stakeholders rond het MRO in relatie tot de input en output 

van de organisatie. Een goede richtingsbepaling (visie en strategie) en inrichting (primair proces, 

structuur en cultuur) van de organisatie maken het mogelijk om de dagelijkse werkzaamheden in 

de organisatie effectief en efficiënt te laten verlopen, zodat de doelstellingen gehaald kunnen 

worden. De operationele taken zijn sterk afhankelijk van een juiste richting en inrichting van de 

organisatie. De lastige werkelijkheid van de MRO-organisatie kunnen wij inzichtelijk maken 

door middel van het hiernavolgend IOM-model (Inception report SIP, Institutional Strengthening 

103, 2008). Natuurlijk blijft elk model een afspiegeling van de realiteit, maar zij kunnen helpen 

bij het ordenen van informatie. De factoren die van invloed zijn op de kerntaken zijn uitvoerig 

besproken in het rapport opgeleverd door SIP 101. Wij volstaan met de institutionele aspecten te 

beschrijven.  

Wanneer wij letten op de officiële taakstelling van het MRO (Staatsbesluit Ministeries) dan zien 

wij dat deze bestaat uit verschillende taken:  

- Regionaal bestuur: de ontwikkeling van de districten, regionale mogelijkheden en 

aspiraties inbedden in de regionale planning. 

- Betrekkingen tussen regionaal bestuur en centrale overheid onderhouden. 

- Samenhangend regionaal beleid waarbij de bevolkingsparticipatie als sleutelwoord wordt 

gehanteerd om de interactie tussen burgers en regering in goede banen te leiden.  

- Instant houden van vuilophaal- en reinigingsdiensten. 

- Instant houden van secundaire en tertiaire civil-technische diensten met uitzondering van 

het district Paramaribo. 

- Instant houden en onderhouden van markten in geheel Suriname 

Nu al zien wij dat de organisatie wel een aantal duidelijke strategische doelen heeft kunnen 

formuleren en uitgezet. Maar de wijze waarop het tactische en operationeel niveau van de 
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strategische doelen is uitgewerkt is onduidelijk. En precies daar wringt de schoen bij het MRO. 

Veel meer moet op tactisch en operationeel niveau een nadere uitwerking gaan plaatsvinden van 

de strategische doelen. De algemene indruk die wij hebben is dat een  kerntaken discussie 

gevoerd zal moeten worden om veel scherper in kaart te brengen die noodzakelijke kerntaken die 

MRO echt moet gaan uitvoeren. Daarbij zal de organisatiestructuur beter moeten worden 

uitgewerkt en moet op operationeel niveau meer instrumenten voor planning, monitoring en 

evaluatie van beleid op maat moeten worden ontwikkeld.  

Te weinig zijn in beleidsdocumenten deelvraagstukken uitgewerkt. Ook bij de analyse van onze 

documentenstudie is opgevallen dat er vele uitdagingen zijn om nadere uitwerking te geven van 

vraagstukken rond regionale ontwikkeling (zie de trends die zijn geschetst in het vorig 

hoofdstuk).  

Op de volgende pagina is modelmatig weergegeven hoe het spanningsveld is binnen en buiten 

een publieke organisatie als het MRO. Aan de bovenkant ziet u de verschillende factoren van 

sociaal tot ecologische aard die een rol spelen en aan de onderkant de verschillende groepen van 

actoren die een rol spelen. Daar tussenin zien we de vitale deelfuncties van de organisatie: 

strategie, een passende organisatiestructuur, benodigde systemen, de managementstijl, de 

benodige staff en lijn expertise, competenties van personeel en uiteindelijke de gezamenlijke 

normen en waarden (organisatiecultuur) om professioneel sturing te geven aan de organisatie om 

met de juiste imputs maximaal profijt te halen in termen van uitkomsten: beleid, ontwikkeling, 

oplossing van vraagstukken waarbij de gebruikers van de diensten en producten (users) tevreden 

over zijn.  
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Figuur 1: Het IOM model 

 

2.3  Organisatieomgeving 
Veel is aan de gang bij het MRO. Het decentralisatieproces is al een aantal jaren in gang gezet. 

Waarbij planning en ontwikkeling regionaal beter tot uiting moet komen in de versterking van de 

districtbesturen van de verschillende 10 districten in Suriname. Bij dit ingewikkeld proces zijn 

vele actoren betrokken: Het MRO, donoren, andere ministeries, CBO’s, NGO’s, burgers, etc. 

Heel veel wet- en regelgeving, opleiding en training, institutionele versterking van de 

bestuursdiensten in de districten, administratieve procedures en een nieuwe rolverdeling tussen 

centraal gezag in Paramaribo en decentraal gezag in de districten wordt tot stand gebracht. 

Daarbij is een nieuwe set van afspraken nodig tussen centraal en decentraal gezag in termen van 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

Het decentralisatieproces in Suriname is nog geen volledige decentralisatie, maar slecht een 

“fiscale decentralisatie” waarbij het districtsbestuur meer zeggenschap krijgt over een aantal 

beleidsgebieden met een lokaal budget. Het decentralisatieproces is noodzakelijk omdat er een 

aantal zaken naar boven zijn gekomen die voorwaarde scheppend zijn aan lokaal bestuur en 

lokale gemeenschapsontwikkeling.  
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De volgende zaken geven de hoofdlijnen in het programma voor hervorming en modernisering 

van de lokale overheid aan: 

 Het decentralisatieproces verbeteren. 

 Efficiency en effectiviteit van districtsautoriteiten, ambtenaren en werknemers, bij het 

uitvoeren van hun taken, verbeteren. 

 

 Institutionele versterking van het districtsoverheidsapparaat. 

 

 Een impuls geven aan carrièremogelijkheden van districtsambtenaren. 

 

 Een impuls geven aan transparantie van lokaal bestuur, door middel van het aannemen 

van ethische principes. 

 

Opmerkelijk is het gegeven dat het decentralisatieproces in de districten onvoldoende doorwerkt 

nog binnen de structuren van MRO. Veel gebeurd in de districten op de bestuurskantoren, maar 

nieuwe verhoudingen tussen centraal en decentraal zouden veel zichtbaarder moeten zijn op de 

aspecten van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures en afspraken. Ook zou 

MRO vele dienstbaarder moeten worden ingezet voor de ondersteuning van diensten en 

faciliteiten om bestuursdiensten echt veel zelfstandiger in taken te laten uitvoeren binnen de 

verschillende districten.  

 

2.4 Organisatiestructuur en –cultuur 
Als er iets verandert in visie, strategie of kerntaak, heeft dit vrijwel altijd gevolgen voor de 

structuur. De structuur van de organisatie is immers een instrument om de doelstellingen van de 

organisatie te verwezenlijken. Elke organisatie en ook het  MRO heeft een cultuur. Dit heeft te 

maken met een aantal typische elementen in de organisatie: het geheel van waarden, normen en 

betekenissen of symbolen, de geest (ziel) van de organisatie, collectieve geprogrammeerdheid 

van de geest van de organisatie en de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden en de 

belanghebbenden bij de organisatie.  

De cultuur in de MRO-organisatie is niet iets tastbaar, maar minstens zo belangrijk voor de 

voorspelbaarheid van het gedrag van de organisatieleden als structuur en procedures.  

Krachtig is een cultuur wanneer er sprake is van samenhang, interne consistentie en van 

omvattendheid, vele gebieden en vele aspecten van het handelen. Een sterke organisatiecultuur 

verschaft haar dragers op die manier een positieve sociale identiteit en leidt tot een relatief grote 

betrokkenheid op het wel en wee van de organisatie waarvan men deel uitmaakt. De 

ontwikkeling van een organisatiecultuur wordt door vier samenhangende gegevens bepaald: 

 De personele samenstelling van de organisatie en de specifieke culturele bagage die deze 

personen in de organisatie meebrengen. 
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  De interactieprocessen die zich binnen de organisatie afspelen. 

  De specifieke doelstelling/branche van de organisatie en haar organisatiestructuur. 

  De plaats van de organisatie in de bredere maatschappelijk context. 

 

De invloeden (direct en indirect) organisatiecultuur moeten wij daarom niet onderschatten, het is 

een stuurmiddel geworden waarmee de politieke en de ambtelijke leiding rekening moet houden, 

niet alleen bij de dagelijkse gang van zaken, maar ook bij veranderingen in de organisatie. Er 

moet meer onderzoek worden gedaan met betrekking tot de cultuurkenmerken in de MRO-

organisatie. Wat zijn de sterke en de zwakke kanten van de organisatiecultuur bij het MRO dat 

ontwikkeling en prestaties stimuleert danwel frustreert?  Wij hebben specifiek interne en externe 

stakeholders bevraagd op dit stuk en hebben kennis genomen van zaken die onder specifieke 

kenmerken zijn te brengen, die de organisatie niet vooruit zullen brengen: de naar binnen 

gerichtheid van de organisatie, gecentraliseerdheid van beleid, politisering van zaken, trage 

besluitvorming en risicomijdend gedrag van vele ambtenaren. Daar tegenover zijn er kansen in 

de sfeer de cultuur van de organisatie te sturen richting kenmerken als: externe oriëntering van 

de organisatie, empowerment van personeel, snelle besluitvorming, depolitisering van zaken, 

open en eerlijke communicatie en bereidheid tot het nemen van risico’s.  

Het gaat om tot diagnose te komen van een aantal kenmerken die bijvoorbeeld de organisatie in 

haar dienstverlening en ontwikkeling tegenhouden en uiteindelijk gaat het om tot voorstellen te 

komen voor de gewenste verandering van de organisatiecultuur. Wij volstaan hier met een aantal 

kenmerken die ons zijn opgevallen in gesprekken met verschillende medewerkers stakeholder 

van het MRO: 

- MRO moet meer een prestatiegerichtere cultuur stimuleren waarbij resultaten en het 

functioneren van medewerkers bespreekbaar worden gemaakt door de politieke en de 

ambtelijke leiding van het ministerie. Er is meer eerlijke en oprechte feedback nodig naar 

het personeel toe over geleverde prestaties; 

- MRO is een te veel naar ‘binnengerichte organisatie” en zal zich juist moeten richten naar 

buiten toe op haar stakeholders. Teveel staan de interne administratieve werkprocessen 

centraal, terwijl de directe omgeving klaagt over vele issue’s het het gebied van de 

Regionale ontwikkeling die onvoldoende aandacht krijgen;  

- De leidinggevende van het MRO moeten allen in een Management Development 

Programma, een op maat gesneden gemeenschappelijk programma volgen hoe beter en 

effectiever leiding te geven aan het ministerie op basis van een aantal 

gemeenschappelijke uitgangspunten; 

- De huidige vastgestelde organisatiestructuur van het MRO moet beter worden afgestemd 

op de visie, strategie en kerntaken en de organisatiecultuur van het MRO; 

- Procedures m.b.t. de interne en de externe werving en selectie van personeel moeten 

transparanter worden gemaakt voor de gehele organisatie; 
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- MRO moet duidelijke centrale normen en (kern)waarden stellen in haar cultuur van 

samenwerken met partners; 

- MRO moet haar wijze van samenwerken sterk afstemmen op het primair proces van de 

organisatie. Het gaat om een veel sterkere dienstbetoon en klantgerichte houding naar 

interne klanten, en de externe klanten: regionale organen, andere ministeries, 

dorpsgemeenschappen en doelgroepen in de regionale samenwerking: 

- MRO moet een sterke visie ontwikkelen op hoe zij lokale ontwikkeling in regionaal 

perspectief ziet. Op het niveau van de districtsbesturen zijn de contouren al redelijk 

zichtbaar. Nu moet het ook een niveau lager: hoe ziet men de rollen, de taken, de 

bevoegdheden, en de verantwoordelijkheden van de ressorten en dorpsbesturen zich 

ontwikkelen t.o.v. de districten? 

Er zijn twee mechanismen van cultuurbeïnvloeding voor het MRO: de primaire mechanismen en 

de secundaire mechanismen. De volgende beïnvloedingsmogelijkheden van cultuur op: 

Direct werkende mechanismen: 

  Belangrijkste aandachtspunten van de leiding (beleidsprioriteiten, richting, visie). 

  Reacties van de leiding op kritieke gebeurtenissen (bijv. milieuvervuiling in het 

binnenland). 

  Het verduidelijken van gewenst gedrag (verantwoordelijkheid leidinggevenden, 

nepotisme, toedekken van slecht functionerende medewerkers, etc.). 

  Criteria voor toekenning van beloningen en status. 

  Criteria met betrekking tot werving, selectie, promotie, uittreding en uitsluiting. 

 

Indirect werkende mechanismen: 

  Beter ontwerp en structuur passend bij visie en missie van de organisatie. 

  Systemen en procedures verhelderen voor de organisatie. 

  Vormgeving van gebouwen en interieur (werkklimaat factoren verbeteren). 

  Verhalen en mythen om personeel te binden en te inspireren. 

  Formele vastlegging van beginselverklaring (visie, missie en kernwaarden van de 

organisatie). 

De manier waarop cultuur ontstaat en de beïnvloedingsmogelijkheden geven zicht op de manier 

waarop cultuurverandering kan plaats vinden. Cultuur  van de organisatie is de belangrijkste 

barrière voor organisatieverandering. Tegelijkertijd is het een fundamentele voorwaarde voor 

verandering van de organisatie. Deze opvattingen en ervaringen zouden ervoor pleiten de cultuur 

te zien als een aspect van de verschillende elementen: strategie, structuur, procedures, systemen, 

vaardigheden, bekwaamheden, managementstijl.  

Deze kunnen object zijn van een programma van veranderingen, niet de cultuur als zodanig. 

Cultuurverandering kan worden benaderd vanuit verandering van praktijken. Waarden 
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veranderen wel, maar niet altijd volgens plan. Maar collectieve praktijken hangen af van 

organisatiekenmerken als structuren en systemen en kunnen op min of meer voorspelbare 

manieren worden beïnvloed door deze kenmerken te veranderen. 

Een te lichtzinnige aanpak van cultuurverandering bij MRO verdient geen aanbeveling. 

Trainingsprogramma's zonder ondersteuning door “harde” gedragveranderingen en normstelling 

leiden alleen tot lippendienst en zijn weggegooid geld. Je moet altijd achterdochtig zijn over 

voorstellen om iemand anders te trainen. Training en opleiding zijn alleen effectief als de 

betrokkene getraind wil worden. Bij pogingen om culturen  binnen organisaties te veranderen 

krijgen nieuwe symbolen vaak veel aandacht. Ze vallen op: een nieuwe naam, een nieuw logo, 

uniformen, slogankreten, procedures, handboeken, regels, en portretten aan de muur. Dit alles 

behoort tot het modieuze terrein van de 'corporate identity'.  

 

Maar symbolen zijn niet meer dan het oppervlakkigste niveau van een cultuur. Zonder 

ondersteuning door meer fundamentele veranderingen op het niveau van helden, rituelen en de 

normen en waarden van belangrijke leiders in de organisatie van het MRO zijn nieuwe symbolen 

alleen maar een hoop lawaai, dat snel verklinkt. 

 

2.5 Bestuurlijke organisatie 
Wij stellen vast dat de huidige organisatiestructuur van het MRO onvoldoende garanties biedt 

voor het huidig beschreven strategisch beleid gelet op het ambitieniveau geuit in verschillende 

beleidsnota’s en met namen het MOP 2006 – 2010. De nieuw vastgestelde organisatiestructuur 

vastgesteld door de RvM in 2008 ( zie bijlage 7) dient op verschillende gebieden in 

heroverweging moeten worden genomen. Wij noemen een paar aspecten: 

- Moet je een directoraat Agrarische ontwikkeling in het leven roepen die je tot de dag van 

vandaag onvoldoende kunt bemensen? Moet je je bezighouden met infrastructuur en het 

onderhoud van wegen? Moet je je bezighouden met water en sanitair? Zijn dit geen 

oneigenlijke kerntaken voor het MRO? Een kerntakendiscussie is dringend nodig, ook 

gelet op de uitvoering van het DLGP-programma. Verwachtbaar is dat juist door 

decentralisatie een aantal taken en formatie op het ministerie moet verminderen. Uit de 

cijfers van de laatste 5 jaren zien wij juist een groei van aanname van personeel op het 

ministerie; 

- Het gemis van een soort Planbureau voor het binnenland is voelbaar. Het beleidscentrum 

mist gedegen data en kengetallen over de regionale gebieden waar ontwikkeling moet 

komen. Het gaat om de sociale, demografische, economische en ecologische foto’s van 

de verschillende districten; 

- Nodig is een strategische unit als stafdienst dicht bij de politiek en ambtelijke leiding van 

het ministerie die zich bezig gaat houden met de Planning, Monitoring en Evaluatie van 
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beleid. De planningfunctie dient in handen te komen van een projectenbureau die project- 

en programmamanagement stimuleert voor de hele organisatie; 

- Er moet kwaliteitsbeleid worden ontwikkeld op het Ministerie gelet op de soort producten 

en dienstverlening die wordt geproduceerd door de organisatie. Wat voor soort producten 

en dienstverlening leveren de verschillende directoraten, onderdirectoraten en afdelingen 

van het MRO, voor wie en tegen welke kwaliteit (criteria); 

-  Het is aan te bevelen service managementcontracten te ontwikkelen tussen het MRO en 

met ondersteunende ministeries over de mate van productontwikkeling en dienstverlening 

in termen van trekkersrol dan wel inspanningsverplichtingen;  

- Het MRO moet de methodiek van programma management en projectmatig werken meer 

gaan promoten als middel omdat dit ministerie bij uitstek reguliere taken en 

ontwikkelingstaken heeft in haar kerntakenpakket. Veel projectmatige opdrachten moeten 

worden ontwikkeld in een projectmatige omgeving (tijdelijke omgeving) en op zeker 

moment worden overgedragen naar de reguliere afdelingen voor duurzaam onderhoud en 

duurzaam beheer;  

- MRO moet naar een plattere organisatiestructuur door het aantal lagen in de formele 

hiërarchie te verminderen ten dienste van het communicatieproces; 

- Meer moet de nadruk worden gelegd op de noodzaak van ondernemerschap binnen het 

ministerie. De verschillende directoraten en afdelingen worden geacht een goed 

werkklimaat te zijn voor dit intern ondernemerschap. Dit impliceert tevens dat meer 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten worden gedelegeerd naar lagere 

functies of aan hen die de verantwoordelijkheid hebben voor bepaalde ‘ondernemende’ 

beslissingen; 

- Inspanningen dienen steeds sterker te worden gericht op zowel de interne als de externe 

klant. Samenwerking tussen verschillende disciplines, respectievelijk functiegebieden is 

daarbij vereist; 

- De hoge snelheid van technologische ontwikkelingen leidt tot meer specialisatie en een 

stijging in de vraag naar hoger opgeleiden. Verhoudingsgewijs heeft het ministerie meer 

Hoger – en Middenkader nodig dan uitvoeringspersoneel. Men heeft een volstrekt 

verkeerde wijze van werving en selectie profiel voor ogen. Bijblijven stelt hoge eisen aan 

het kennis- en aanpassingsvermogen van organisatie en individu.  

 

2.6 Het personeel (kwantitatief en kwalitatief) 
Een zwakke schakel voor het MRO vormt de zwakte van de personele- en de HRM functie  voor 

de gehele organisatie maar ook voor het districtsapparaat en het niveau van de dorpsbesturen. 

Daartoe moet een kwantitatieve en een kwalitatieve personeelsanalyse worden gedaan. De 

kwantitatieve analyse verloopt heel moeizaam. Er is nog geen geautomatiseerde 

personeelsinformatiesysteem aanwezig. Een overzicht aan kengetallen en kerngegevens is 

aangevraagd, maar de terugkoppeling heeft tot de dag van vandaag onvoldoende plaatsgevonden. 

Ondertussen is wel uitgekeken naar een middel voor de personeelsautomatisering om alvast deze 
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beperking in te dammen. Het automatiseringsbureau BSD in Suriname is gevraagd om voor 

MRO een demonstratie te geven voor de staf van MRO van een bruikbare software tool. Deze 

tool is reeds ingezet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het contact  heeft inmiddels 

plaats gehad met BSD  zonder gerapporteerde vervolgstappen.  

Door de gebrekkige kwantitatieve personeelsgegevens is het op het ogenblik lastig een adequate 

kwalitatieve analyse te maken. Wel vallen een aantal zaken op. De verhouding top en 

middenkader en de basis (uitvoering) loopt erg uit elkaar. Ook de verhouding hoger opgeleiden 

en MBO en LBO is een zeer scheve verhouding. Er zijn wel goede analyses voorhanden met 

betrekking tot personeel van de bestuursdiensten. Dit is belangrijk om te vermelden omdat het 

ontbreken van een centraal geregisseerde HRM beleid voor MRO doorwerkt naar het 

districtsbestuur toe.  

De belangrijkste problemen die van invloed zijn op ‘human resources’ bij het ambtelijk apparaat 

zijn o.a. Overigens de onderliggende lijst is breed herkenbaar op de andere ministeries en hebben 

de maken met een paar zeer herkenbare problemen in de totale publieke sector: 

 Weinig ontwikkelde cultuur in bestuurlijk samendenken en handelen (politiek, 

ambtelijk). 

 Het bestaan van een onvoldoende ontwikkelt, en verouderd wettelijk kader. 

 Laag technisch en professioneel niveau van de ambtenaren en instabiliteit van de 

arbeidsplaatsen (verloop, aantrekken van kundig personeel, politieke benoemingen, etc.). 

 Slecht gedefinieerde arbeidsplaatsen en werkzaamheden, waardoor verwarring ontstaat 

(velen weten niet wat hun taakomschrijving is en men wordt ook weinig op 

aangesproken). 

 Gebrekkig HRM-instrumentarium (opleidingsbeleid, beoordeling, loopbaanbeleid, 

management development, verzuimbeleid, arbo-beleid, etc.). 

 Gebrek aan homogeniteit van organisatie structuren en administratie systemen. 

 Onlogisch salaris systeem dat geen recht doet aan de werkzaamheden van de ambtenaren 

(incentives, prestatiebeloning, etc.). 

 Tekortschieten van de dienstverlening aan het publiek (klachtenopvang, communicatie, 

response tijd op brieven en handelingen, etc.). 

 Afwezigheid van een systeem voor ‘human resource management’ op het niveau van 

dorpbesturen. 

 

2.7  Personeelsdossier ontwikkelen en beheren 
Een goed HRM-beleid staat of valt met de beschikbaarheid van basis gegevens en registratie van 

je menselijke hulpbronnen en het volgen van je personeel. En, als dit niet op orde is dan kan geen 

sturing worden gegeven aan HRM-beleid. De wetgeving over dit onderwerp in Suriname is 

beperkt en er staat heel weinig in de bestaande personeelswet? Wij stellen voor om het 

personeelsdossier van het ministerie van RO zodanig gestandaardiseerd in te delen. Het 

ministerie blinkt ook niet uit op het stuk van arbeidsrechterlijke geschillen die steeds in het 

nadeel vallen van het ministerie.  
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Gebrek aan de adequate personeels- en arbeidswetgeving op de HRM-functie kan een verklaring 

zijn of het niet tijdig adviseren van een jurist op dit vraagstuk alvorens beslissingen te nemen 

over personeel. Exemplarisch zijn de disputen over de arbeidsovereenkomsten.  

Bewaren en bewaken van arbeidsovereenkomsten 

In de arbeidsovereenkomst staat onder andere de positie van de werknemer binnen het Ministerie 

beschreven. MRO kent verschillende soorten arbeidovereenkomsten (vast en tijdelijk). Deze 

moeten worden bewaakt op fatale termijnen. Ook moeten de dossiers goed toegankelijk worden 

en de actualiteit van gegevens en ontwikkelen op tijd beschikbaar worden gesteld.             

Andere gegevens (zoals naam, adres, bankrekeningnummer) zijn nodig om het salaris juist uit te 

betalen. Het bewaren en bewaken van een personeeldossier moet professioneler. 

Wat moet een personeelsdossier bevatten? 

Een personeelsdossier bestaat over het algemeen uit meerdere dossiers. 

Wij onderscheiden drie soorten dossiers namelijk het : 

- Individueel dossier 

- Salarisdossier 

- Collectief dossier (of ordner systeem) 

 

a. Het individuele personeelsdossier 

Ieder personeelsdossier wordt als volgt opgebouwd:  

Het eerste vel is de stamkaart waarop de personele gegevens, functiehistorie binnen de 

organisatie en de beoordelingsresultaten van de medewerker staan. 

Achter de stamkaart volgen tabbladen waarop de achterliggende stukken vermeld staan.  

Tabbladen zijn: 

- Arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden 

- Functie, Loopbaan en opleidingen 

- Beoordelingsgesprekken 

- Financiële gegevens 

- Privacygevoelige informatie 

- Burgerlijke staat 

 

b. Het salarisdossier 

Het salarisdossier, dat over het algemeen in het personeelsinformatiesysteem is opgeslagen, kan 

onder andere de volgende gegevens bevatten: 

- Gegevens met betrekking tot salaris, toeslagen, subsidies, uitkeringen e.d. 
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- Werknemersverklaring, loonbelasting 

- Loonbeslagen (eventueel) 

- Inhoudingen 

- Leningen en/of voorschotten 

- Pensioengegevens 

- Verzekeringen 

- Kopieën salarisstroken, jaaropgaven 

 

c. Collectief personeelsdossier 

Bij het collectieve personeelsdossier zijn gegevens van alle werknemers opgeslagen in ordners. 

Hierbij gaat het om: 

- Ziek- en herstelmeldingen 

- Correspondentie over de zieke met de medewerker zelf voor zover het geen 

privacygevoelige informatie betreft, want die hoort thuis in het individuele personeelsdossier 

- Kopie stamkaarten 

- Vakantiekaarten per medewerker 

 

Bewaren van een personeelsdossier 

Personeelsdossiers zijn privacygevoelig. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te treffen 

waardoor onbevoegden geen toegang tot de informatie kunnen krijgen. Papieren dossiers moeten 

in een afgesloten ruimte bewaard worden en computerbestanden moeten worden beveiligd met 

een wachtwoord. 

 

Dossiervervuiling 

Hoe goed u een individueel personeelsdossier ook opgezet heeft, op een gegeven moment treedt 

er vervuiling op. Zaken als adreswijzigingen, verlofbriefjes, briefconcepten e.d., maar ook zaken 

als psychologische tests en verslagen verliezen hun waarde. Op dat moment is het goed om ze uit 

het dossier te verwijderen.  

 

Het is handig om één keer per jaar, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, de dossiers te schonen. 

Dit kunt u doen aan de hand van de checklist bewaartermijnen. Zie ook checklist 

personeelsdossier in bijlage 3. 

 

2.8 Organisatiescan 
Om te meten in hoeverre de MRO-organisatie op koers is, kunnen we kijken naar een stukje 

zelfdiagnose met aandacht voor een aantal gebieden. Dit zelfdiagnostische model belicht alle 

relevante managementaspecten, die in meer of mindere mate een rol spelen bij de toekomstige 
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ontwikkelingen van een organisatie (organisatie, strategie, juridische zaken, financieel 

management, resultaten en ratio's). Per deelgebied worden er meerdere vragen, die de prestaties 

van de organisatie op de verschillende aspecten meten. Bij het beantwoorden van de vragen zijn 

slechts drie antwoorden mogelijk (wel geregeld, weet niet en niet geregeld). Wij hebben ook 

voor MRO deze quickscan gedaan en het resultaat is niet goed te noemen als we letten op wat 

onze ervaring zelf is en hoe MRO uit de interviews is gekomen met de stakeholders.  Het 

resultaat is opgenomen in de bijlage 6: organisatiescan MRO. Niet op alle aspecten is deze 

zelfdiagnose van toepassing. Wel is het opmerkelijk dat er geen enkele (+, positief) score gunstig 

klinkt. De n is bedoeld om aan te geven dat bedoelde item niet van toepassing is.  

Wij hebben in het navolgende een SWOT-analyse gemaakt met de inhoudelijke bevindingen uit 

eerdere analyses en documenten van het DLGP Projectbureau, de workshops en de resultaten uit 

gesprekken met personeel van het MRO.  

 

 

2.9 SWOT-analyse MRO 
 

Sterktes  Zwaktes 

 Bewustwording voor regionale 

ontwikkeling en ontwikkeling van het 

binnenland 

 Culturele diversiteit in regionale 

ontwikkeling 

 Decentralisatie proces ingang gezet 

 Zwakke relatie strategie en organisatiestructuur 

 Niet functionerend HRM-beleid en gemis van HRM-

deskundigheid en -instrumentarium 

 Regionale ontwikkeling voor alle 10 districten is niet 

evenwichtig 

 Database gegevens van districten en dorpen 

ontbreken 

 Gebrekkige beheersinstrumenten om de  

beheerstaken goed uit te kunnen voeren 

 Communicatie, coördinatie en overlegsystemen 

aanpassen op stakeholders 

 Gebrekkige integrale beleidscyclus en zwakke 

organisatieonderdelen 

 Zwakke prestatiecultuur (ken- en prestatiegetallen) 
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Kansen  Bedreigingen  

 Management development programma 

voor leidinggevenden 

 Institutionele versterkingsprogramma 

uitvoeren met ‘ownership’ 

 Verschillende planningsniveaus in 

verband met elkaar brengen (land, 

district, ressort, dorp) 

 Partnerschap tussen MRO, NGO’s en 

Traditioneel Gezag 

 Beleid- en publieksvoorlichting 

 Ontwikkeling aan de basis en 

empowerment van de lokale bevolking 

 Opleiding en training van traditioneel 

gezag 

 ICT toepassingen voor communicatie 

met het binnenland 

 Kerntaken MRO relateren aan 

decentralisatieproces 

 Patronage politiek 

 Depolitisering van het regionaal beleid 

 Investeringsklimaat voor regionale ontwikkeling 

 Grondenrechten vraagstuk 

 

 Regionaal beleid onvoldoende inbedden in nationaal, 

duurzaam en integraal 

 Financiën beschikbaar voor opleiding en training van 

regionaal bestuur 
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3.  Regionale ontwikkeling nationaal perspectief  

3.1 Inleiding 

Al sinds vele decennia kan wereldwijd worden geconstateerd dat er een migratie gaande is van 

de rurale gebieden naar de steden. Deze ontwikkeling leidt er toe dat de steden steeds groter 

worden en de rurale gebieden steeds meer ontvolkt raken. Deze ontwikkeling vindt wereldwijd 

zowel in de hoog ontwikkelde gebieden als in de minder ontwikkelde delen van de wereld plaats. 

Inmiddels zijn er al een aantal stedelijke agglomeraties die meer dan 20 miljoen inwoners 

hebben. Deze mega steden met nieuwe problemen die er vroeger niet waren en die samenhangen 

met de enorme omvang van de agglomeraties; voedselvoorziening, lucht, water en oppervlakte 

vervuiling, criminaliteit, werkeloosheid, verkrotting enz.  

De trek naar de steden van de rurale bevolking heeft als belangrijkste oorzaak economische 

redenen. De mogelijkheden voor het individu om zich economisch te ontwikkelen zijn in het 

algemeen in de steden groter dan in de rurale gebieden. Echter om zich goed te kunnen 

ontwikkelen is het echter ook nodig dat men voldoende bagage met zich meebrengt.                

Het belangrijkste onderdeel van deze bagage is echter een goede opleiding. Meestal zijn de 

migranten uit de rurale gebieden slecht of helemaal niet opgeleid en zullen dan in de steden 

slechts een marginaal bestaan kunnen verwerven met alle gevolgen van dien. Hierdoor zien we 

dat vooral in de grote steden in de derde wereld, er een zeer groot deel van de bevolking een 

marginaal bestaan heeft, dat vaak heel dicht tegen de criminaliteit aan zit. 

Ook Suriname is geen uitzondering op deze wereldwijde trend. Gezien de omvang van het land 

en de relatief kleine bevolking is de omvang van de problematiek relatief nog klein. Maar toch 

zijn er ontwikkelingen gerelateerd aan de problematiek van het binnenland die snel tot een groter 

nationaal probleem kunnen uitgroeien.  

Statistisch blijkt dat de criminaliteit onder de bevolking in de steden, afkomstig uit het 

binnenland hoger is dan het Surinaamse gemiddelde. Hoogstwaarschijnlijk hangt dit samen met 

aanpassingsmoeilijkheden die de migranten uit het binnenland in de stedelijke gebieden 

ondervinden. Deze aanpassingsproblemen zullen ongetwijfeld samenhangen met de relatief 

slechtere scholingsmogelijkheden in het binnenland en het gebrek aan werkgelegenheid in het 

binnenland.  

Beide factoren hebben tot gevolg dat de migranten uit het binnenland bij aankomst in de 

stedelijke agglomeraties een achterstand hebben in ervaring en ontwikkeling waardoor ze 

moeilijk een zinvolle plaats in de stedelijke samenleving kunnen verwerven en daardoor een 

grotere kans hebben om af te zakken naar een marginaal bestaan. 

 

 



40 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

3.2 De actoren bij regionale ontwikkeling 
De actoren bij regionale ontwikkeling kunnen verdeeld worden in:  

a. overheidsorganisaties,  

b. commerciële organisaties en  

c. private, niet commerciële organisaties die goede doelen nastreven (NGO’s en CBO’s) 

Wat de overheidsorganisaties betreft is verreweg de belangrijkste organisatie het ministerie van 

Regionale Ontwikkeling samen met de 10 districts kantoren onder leiding van de 

districtscommissaris. Deze organisatiestructuur is in alle districten aanwezig en zou de 

aangewezen eenheid moeten zijn om het ontwikkelingsbeleid voor het binnenland te initiëren, te 

sturen en te coördineren. Het een en ander zou moeten zijn gebaseerd op een consistent 

meerjaren beleidsplan waarin de scenario’s  voor de ontwikkeling  van het binnenland 

gedetailleerd zijn beschreven met daarbij de noodzakelijke uitvoeringsplannen. 

De commerciële organisaties die in het binnenland actief zijn, kunnen worden onderscheiden in 

een tweetal groepen. Op de eerste plaats zijn daar de grotere bedrijven die commerciële 

gecontroleerde winning van grondstoffen uit voeren, dit betreft aardolie, bauxiet, goud en hout. 

Voor zover de condities (afdracht van royalties aan de Staat, goede milieu beschermende 

maatregelen, herplanten bij houtkap, enz) waaronder deze werkzaamheden worden uitgevoerd 

goed zijn vastgelegd en ook volgens deze afspraken tussen de bedrijven en de overheid worden 

uitgevoerd zijn deze activiteiten een positieve ontwikkeling voor het binnenland, door de 

werkgelegenheid en de mogelijkheden van ontwikkeling van de bevolking. 

Helaas zijn er ook private commerciële activiteiten over het algemeen door personen of 

bedrijven die geheel of gedeeltelijk illegaal grondstoffen uit het binnenland halen, voornamelijk 

goud en hout. Deze activiteiten hebben voor het grootste deel een crimineel karakter. Ook zijn de 

milieu vervuilende aspecten schrikbarend.  

Bij het illegaal delven van goud wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kwik, dat vervolgens 

weer terugkomt in het milieu; rivierwater, vissen en uiteindelijk weer bij de mensen.           

Helaas wordt tegen deze activiteiten niet of nauwelijks opgetreden. Deze illegale activiteiten zijn 

de grootste bedreigingen voor mens en milieu in het binnenland. 

 

3.3 Overheidsbeleid betreffende regionale ontwikkeling 
Het overheidsbeleid betreffende het binnenland zou moeten zijn geïnstitutionaliseerd in een 

actief ontwikkelingsbeleid vastgelegd in een consistent beleidsplan. Jaarlijks wordt de begroting 

voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling opgesteld en door het parlement geaccordeerd. 

De begroting is een uitstekende jaarlijkse mogelijkheid om het gevoerde beleid te evalueren en 



41 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

op grond daarvan in de nieuwe begroting aan te geven welk beleid verder wordt gevoerd met 

daarbij uiteraard de financiële consequenties.  

Het beleidsdoel voor het binnenland is in de huidige begroting (2009) weergegeven als een 

streven waar het ministerie van R.O. zich op richt: Het bewerkstelligen van sociale, culturele en 

economische ontwikkeling van de geografisch en sociaal-maatschappelijk afgebakende gebieden 

op basis van gelijkheid van een ieder met optimale benutting van de natuurlijke en menselijke 

ontwikkelingspotenties van de regio’s ter verbetering van het welvaart- en welzijnsniveau in 

zowel individueel als collectief opzicht. 

Als beleidsprioriteiten worden aangegeven: 

- Verder ontwikkelen van het regionaal bestuur door middel van het decentralisatieprogramma. 

Het DLGP-2 programma zal verder de basis zijn voor de decentralisatie activiteiten.                 

De districtsoverheden van de districten Coronie, Saramacca en Brokopondo zullen in het kader 

van het DLGP-2 programma verder worden versterkt. De districten Paramaribo en Sipaliwini 

zullen middels dit programma het certificeringproces voltooien. 

De districten Nickerie, Marowijne, Wanica, Para en Commewijne zijn al in het kader van het 

DLGP-1 programma gecertificeerd. 

Het DLGP-2 programma wordt gefinancierd door een lening van de Inter-American 

Development Bank. 

De versterking van de nationale raden op ressort- en districtsniveau vormt ook een onderdeel van 

het DLGP-2 programma 

Tevens zal het ministerie inhoud geven aan het participatief proces ingevolge de Wet op 

Regionale Organen om te geraken tot planning en begrotingsopstelling op ressort en 

districtsniveau. Tevens wordt aandacht besteed aan de accommodaties van de regionale raden. 

- Het vraagstuk van erkenning van tribale rechten van de in stamverband wonende groepen 

in het land (Gronden rechten vraagstuk). 

- Support for the Sustainable planning of the Interior (SSDI.) Dit project wordt extern 

gefinancierd. Het project voorziet in ontwikkeling van de wet- en regelgeving met 

betrekking tot traditioneel gezag en het definiëren van condities/criteria voor het 

begrenzen van woongebieden van tribale groepen. 

- Het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de dorpsgemeenschappen. Een en ander 

zal gestalte moeten krijgen binnen het kader van de dorpsontwikkelingsprogramma’s. 

Thema’s zoals veiligheid en criminaliteitsbestrijding, milieu en gezondheid, ruimtelijke 
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ordening en infrastructuur, economie en werkgelegenheid zullen daarin de hoofdrol 

spelen. 

- Het verhogen van de bestuurbaarheid door in Sipaliwini een verdergaande decentralisatie 

naar bestuursressorten te realiseren en in andere districten meer bestuurscentra te 

realiseren. 

- Het stimuleren van micro-ondernemerschap in het binnenland. Ondersteuning zal worden 

gegeven bij de ontwikkeling van kleine bedrijven (fondsenwerving, oprichting/vestiging 

van kleine bedrijven, management). In het bijzonder wordt gedacht aan activiteiten in 

houtkap/verwerking, kunst- en huisnijverheid, toerisme. 

- De wederopbouw van het binnenland. Na de binnenlandse oorlog en ook de 

overstromingen van 2006/2008 zijn er nog steeds structurele maatregelen nodig in delen 

van het binnenland. 

- De SFOB (Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland) wordt gecontinueerd middels een 

projectdossier FOB3. 

 

3.4 Meerjarenperspectief 
Een meerjaren perspectief voor het binnenland  ziet er ondanks alle inspanningen die er worden 

gedaan om de situatie te verbeteren niet bijzonder rooskleurig uit. Een analyse van  de 

belangrijkste omgevingsfactoren zoals die zich in de komende jaren zullen ontwikkelen zien er 

als volgt uit: 

- De ontsluiting en bereikbaarheid. De omvang van de totale bevolking in het binnenland 

wordt geschat op ongeveer 60.000 personen. Het deel van deze 60.000 personen dat in 

het departement Sipaliwini woont, is ongeveer 35.000 personen of te wel 0.3 inwoner per 

km2. Het gebied waarover zij zijn verspreid beslaat ongeveer 80 % van de totale 

oppervlakte van Suriname. De bereikbaarheid van dit deel van de bevolking is over de 

weg nagenoeg niet mogelijk. De mogelijkheden om de dorpen waar deze mensen wonen 

te bereiken zijn per vliegtuig naar de dichtstbijzijnde landingsstrip te gaan en vervolgens 

per boot (korjaal) naar de eindbestemming of vanaf het dichtstbijzijnde punt waar de 

begaanbare wegen ophouden het verdere gehele traject per korjaal. Deze vorm van reizen 

kost veel tijd en is tevens relatief erg duur. Aangezien ook alle goederen voor de dorpen 

op deze wijze getransporteerd moeten worden, betekent dit dat de kosten van het leven in 

het binnenland significant hoger zijn dan in de stedelijke omgeving. Deze kosten zouden 

alleen naar beneden kunnen gaan als de dorpen in het binnenland over verharde wegen 

bereikbaar zouden kunnen worden. Gezien echter de omvang van de bevolking; slechts 

35.000 individuen welke significant niet verandert in het district Sipaliwini en een totaal 

oppervlak van ongeveer 130.000 km2; bevolkingsdichtheid van 0.3 persoon/km2 is het 
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niet realistisch om te verwachten dat er ooit een ontwikkeld wegennet zal worden 

aangelegd in het binnenland. Alleen als er andere ingrijpende ontwikkelingen komen zal 

de situatie kunnen veranderen, bijvoorbeeld nieuwe omvangrijke ontginningen van 

delfstoffen. 

- De landbouw en de primaire voedselvoorziening. In de dorpen in het binnenland wordt 

op zogenoemde kostgronden het dagelijks noodzakelijke voedsel door de dorpsbevolking 

geteeld. Tevens wordt door visvangst, jacht en het hebben van beperkte veestapels voor 

het grootste deel voorzien in de behoefte aan proteïne rijk voedsel. Voor de dagelijkse 

consumptie is dit voldoende. Echter andere noodzakelijke producten, speciaal voedsel, 

zoals producten voor zuigelingen maar tevens alle andere producten die normaal in een 

supermarkt voor handen zijn moeten via de dure  transport lijnen door de lucht of via de 

rivieren worden aangevoerd.  Ook is de omgekeerde situatie van toepassing. Theoretisch 

gezien zou het mogelijk zijn om in het binnenland goed hoogwaardig op natuurlijke wijze 

geteeld voedsel te produceren en dit te vermarkten in de stedelijke omgeving. Echter ook 

hiervoor geldt dat de lange dure transportlijnen dit financieel gezien onmogelijk maken. 

Met andere woorden het opzetten van activiteiten gericht op voedselproductie in het 

binnenland voor de commerciële markt zijn niet realistisch. 

- Het onderwijs. De totale bevolking is relatief gering en verspreid over een enorm 

gebied. Dit houdt in dat scholing in het binnenland altijd beperkt zal blijven tot het 

primaire onderwijs. Voor voortgezet onderwijs voor Senioren en het  hoger onderwijs 

moet men naar de stad. Voor de leerkrachten die naar het binnenland willen gaan geldt 

dat het leven in het binnenland in het algemeen eentonig is en duurder dan in de stad. De 

dorpen liggen te verspreid over het oppervlak van het binnenland en het is een relatief 

duur systeem om iedereen te bedienen van goed onderwijs.  Ook zal moeten worden 

bekeken hoe men economische groeikernen vormt waarbij de functies wonen en werken 

beter integreert zodat de regering betere faciliteiten kan garanderen voor meerdere 

dorpelingen. Voor leerkrachten die een carrière willen opbouwen in het onderwijs zal een 

vermelding op hun cv dat ze een groot deel van hun actieve onderwijs leven in het 

binnenland hebben doorgebracht niet positief werken bij het zoeken naar nieuwe 

werkzaamheden. Al deze factoren leiden er toe dat het moeilijk is en zal blijven om 

goede leerkrachten voor het binnenland te rekruteren met als gevolg dat de kwaliteit van 

het onderwijs in het binnenland laag is en zal blijven. De gevolgen van dit kwalitatief 

slecht onderwijs is dat de kinderen die met hun basis onderwijs in het binnenland naar de 

stad gaan voor vervolgonderwijs daar de grootste moeilijkheden zullen ondervinden, met 

alle mogelijkheden om tot de uitvallers te gaan behoren. 

- De Gezondheidszorg. Wat geldt voor het onderwijs, geldt in zekere zin ook voor de 

gezondheidszorg. Gezien de omvang van de bevolking zullen de gezondheidsposten 

relatief klein blijven en alleen geoutilleerd zijn voor de meest voorkomende medische 

ingrepen. Zo gauw de problemen een grotere omvang hebben zal de patiënt naar een 
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ziekenhuis in de stad moeten worden getransporteerd. Ook hier geldt dat het voor het 

medisch personeel niet interessant is om een arbeidsleven in het binnenland te ambiëren, 

tenzij men met sterke idealistische ideeën aan een dergelijke baan begint. In het algemeen 

geldt dat het leven eentonig zal zijn, het levensonderhoud is duur en de opgedane 

werkervaring in het binnenland geen goede ervaring is om zich verder te ontwikkelen. 

Ook dit heeft tot gevolg dat het moeilijk zal zijn goed personeel te rekruteren. 

- Winning van natuurlijke hulpbronnen. Het al dan niet hebben van winningactiviteiten 

van natuurlijke hulpbronnen is, zoals Suriname dat weet, een verschil van dag en nacht. 

De Surinaamse winningsactiviteiten in verleden met de bauxiet winning en de olie 

winning zijn in het algemeen positief. Het heeft het land veel inkomsten opgeleverd en 

heeft veel werkgelegenheid verschaft. Het wegvallen van de bauxietwinning in de 

omgeving van Moengo laat nu ook duidelijk zien wat er gebeurt als de werkgelegenheid 

verdwijnt.     De reden dat bij de winning van olie en bauxiet er goede afspraken gemaakt 

zijn over productie, financiële aangelegenheden, werkgelegenheid heeft er toe geleid dat 

in het algemeen de delfstof winning in Suriname een goede zaak is geweest en nog is. 

Inmiddels zijn er nieuwe activiteiten gericht op goudwinning. Hierbij kan worden gesteld 

dat de afspraken betreffende de goudwinning tussen de Staat Suriname en de grote 

commerciële mijnbouwbedrijven op een goede basis functioneren. Echter vindt er ook 

goudwinning plaats door kleine organisaties die al dan niet aan illegaal goud winning 

doen. Van deze activiteiten kan worden gezegd dat deze ontwikkelingen inmiddels leiden 

tot een milieu ramp voor mens en natuur zoals Suriname nog niet heeft mee gemaakt 

(kwik vergiftiging en vernietiging van grote stukken oerbos) in het oostelijke binnenland. 

Delfstoffen ontginning kan voor het binnenland een positieve impuls zijn, mogelijkheden 

voor werkgelegenheid en verdere ontwikkeling. De huidige situatie met betrekking tot de 

(semi) illegale goudwinning is echter een voorbeeld hoe het niet zou moeten gaan. 

- Andere economische activiteiten. Meerdere activiteiten in het binnenland zouden 

kunnen zijn: het stimuleren van het ecotoerisme. Voorbeelden daarvan zijn allereerst het 

hebben op strategische plaatsen lodges voor overnachtingen, waar men ook enkele dagen 

zou kunnen blijven en waar men zich tevens zou kunnen ontspannen; mogelijkheden tot 

vriendelijk water recreatie. Voor de verzorging van de gasten zou men kunnen 

organiseren dat het voedsel lokaal zou worden geproduceerd, dus in beginsel geen 

aanvoer uit de stad. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om de traditionele toeristen 

producten te produceren, handicrafts etc. Echter moet men zich realiseren dat de moderne 

toeristen dit soort producten op iedere toeristische bestemming in grote hoeveelheden 

wordt aangeboden.  

- Werkgelegenheid. Werkgelegenheid in het binnenland zal een probleem blijven. Gesteld 

kan worden dat tengevolge van de geïsoleerde ligging van de dorpen met als gevolg lange 

en dure transporten van alle soorten producten het economisch niet verantwoord is om in 

de dorpen producten te genereren die elders vermarkt moeten worden. Wat blijft zijn de 
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verzorgende activiteiten, bestuur, medische posten, scholing, transport, verzorging van 

toerisme, etc. Alleen mogelijke nieuwe ontginning van delfstoffen kan nieuwe 

werkgelegenheid brengen. Voorwaarde zal echter zijn goede en goed controleerbare 

regelgeving. 
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4 Technical resources  

4.1 Inleiding 

INK Managementmodel 

Deze analyse is uitgevoerd met behulp van een quick-scan instrument gebaseerd op het INK-

managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit model). Dit model is zowel gebaseerd op 

pragmatische als op theoretische gronden. Het richt zich niet alleen op de structuur en cultuur 

van de organisatie maar geeft ook aan hoe resultaatgerichte organisaties zich in een aantal fasen 

op de aspecten leiderschap, beleid & strategie, processen, mensen en middelen verder kunnen 

ontwikkelen.  

De organisatiegebieden van het INK-managementmodel zijn: 

 Informatiestrategie & -beleid   

 Met informatiestrategie wordt de bijdrage bedoeld die de      

 informatievoorziening moet  leveren aan de te bereiken      

 bestuurlijke doelstellingen.  

 Toepassingen     

 Op functioneel niveau wordt beschreven welke       

 informatiesystemen er zijn, hoe zij onderling samenwerken      

 en welke functies zij verrichten. 

 Gegevens      

 De informatiebehoefte van de organisatie ligt ten grondslag     

 aan de gegevenslaag.  

 Infrastructuur     

 Deze laag geeft inzicht in de hardware, besturingssoftware      

 en netwerken (bijvoorbeeld  waar Pc’s, printers, servers      

 e.d. staan) in de organisatie.  

 ICT-organisatie     

 De ICT-organisatie is gericht op de ontwikkeling,       

 exploitatie en het beheer van de informatievoorziening      

 van de organisatie.  
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Resultaatgebieden 

Verbeteren van de informatievoorziening heeft alleen zin als het doel is om de organisatie in zijn 

geheel te verbeteren – het gaat bij INK immers om integraal kwaliteitsmanagement. 

 Klanten en Leveranciers 

 Hoe waarderen klanten, de gebruikers, de inspanningen van de ICT-organisatie? 

 Medewerkers 

 Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers van de ICT-organisatie de 

 inspanningen  van de eigen organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn?  

 Maatschappij 

 Hoe waardeert de directe omgeving de inspanning van de ICT-organisatie om in de 

 bedrijfsvoering rekening te houden met maatschappelijke behoeften en verwachtingen 

 van de lokale, nationale en internationale omgeving?  

 ICT Bestuur en financiers 
 De continuïteit van de ICT-organisatie wordt vooral bepaald door de mate waarin  zij in 

 staat is haar financiële en operationele doelstellingen af te stemmen op wensen  en 

 eisen van medewerkers, klanten (gebruikers), leveranciers en de omgeving.  
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Het model is in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 2: Het INK model 

 

4.2 Quick scan ICT 
Een (quick) scan is erop gericht om de huidige situatie rondom informatievoorziening in een 

organisatie in kaart te brengen op eenzelfde wijze als het INK managementmodel de huidige 

situatie over de organisatie in kaart brengt. Hiermee ontstaat een startpunt voor systematische 

verbeteringen op het gebied van informatievoorziening. De scan bestaat uit vragen op een aantal 

zogenaamde architectuurlagen. Deze lagen zijn: (1) Informatiestrategie, (2) Informatiebeleid, (3) 

Toepassingen, (4) Gegevens, (5) infrastructuur en (6) ICT-organisatie. 
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4.2.1 Huidige situatie ICT 

De afdeling ICT binnen MRO 

MRO kent een afdeling ICT nog in ontwikkeling. Deze afdeling bestaat voorlopig  uit 2 man. 

Een (meewerkend) hoofd en een medewerker. 

De afdeling beschikt over een oppervlakteruimte van ongeveer 3 * 4 meter; Deze ruimte is 

tevens server ruimte, reparatieruimte en opslag van ICT middelen. 

De afdeling heeft geen invloed op de inkoop van apparatuur. De apparatuur wordt door middel 

van openbare aanbestedingen ingekocht waarbij geen rekening gehouden wordt met ICT-

standaarden. Elke inschrijving kan dus een ander merk of meerdere merken apparatuur 

opleveren. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan binnenkomende ICT middelen. Groot nadeel 

hiervan is dat de afdeling ICT achter de feiten aan moet lopen: apparatuur gaat vaak stuk en 

werkt soms helemaal niet wat veel klachten en incidenten met zich meebrengt. De ICT afdeling 

is wel verantwoordelijk voor de continuïteit van de apparatuur. Verder hebben veel meer 

medewerkers behoefte aan printers, computers en laptops om hun werk beter te kunnen doen. 

Vooral afdelingen die vaak buiten de deur moeten werken (zoals, interne controle, voorlichting 

en Burgerparticipatie) kunnen vanwege de mobiliteit best een laptop gebruiken. 

Men is nog niet bekend met een ICT-beleidsplan. Er is geen ICT strategie en beleid, geen 

informatieplanning etc. Alles gaat van dag tot dag. Het hoofd probeert er wel wat van te maken. 

Verder beschikt RO over een lokaal netwerk binnen het hoofdkantoor (LAN.) Ook is er de 

beschikking over een intranet (op het hoofdkantoor) en beperkt internet. 

Het hoofd ICT is bezig met een MCSA opleiding (technische Microsoft training.) Verder heeft 

het hoofd een IMEAO opleiding en diverse IT cursussen achter zijn naam staan. 

De ICT medewerker heeft een standaard ICT hardware cursus afgerond (MBO.) 

 

4.2.2 Quick Scan ICT bij MRO 

 

Informatiestrategie en –Beleid 

Met informatiestrategie wordt de bijdrage die de informatievoorziening moet leveren aan de te 

bereiken bestuurlijke doelstellingen bedoeld. In een Fase 1-organisatie speelt 

informatievoorziening op strategisch niveau geen belangrijke rol. Ook heeft de organisatie geen 

informatiebeleid vastgelegd. 
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MRO zit momenteel in fase1. 

Toepassingen 

Op functioneel niveau wordt beschreven welke informatiesystemen er zijn, hoe zij onderling 

samenwerken en welke functies zij moeten verrichten. 

In Fase 1 is er geen sprake van een functionele architectuur, toepassingen worden aangeschaft 

op het moment van behoeften. Er is niemand formeel verantwoordelijk voor de applicaties. 

Afschrijving en geld reserveren voor nieuwe apparatuur is niet aan de orde. Deze fase is aan de 

orde binnen MRO 

Gegevensbeheer 

De informatiebehoefte van de organisatie ligt ten grondslag aan de gegevens architectuurlaag. 

Op de gegevens architectuurlaag praten we over gegevens, gegevensmanagement, 

gegevensbeheer en het gebruiken van dezelfde definities. 

In Fase 1 wordt niet aan gegevensmanagement gedaan. 

In deze fase bevindt MRO zich. 

Infrastructuur 

Onder infrastructuur verstaan we hardware, besturingssoftware, protocollen en 

netwerkcomponenten. 

Fase 1 wordt gekenmerkt door eiland geautomatiseerde afdelingen. Gegevens worden niet 

uitgewisseld tussen de afdelingen. Dat is waar MRO zich momenteel in bevindt. 

ICT-organisatie 

In de ICT architectuur beschrijft men het organogram van de ICT-organisatie binnen de eigen 

organisatie en haar relaties met de rest van de organisatie en de processen en procedures. De 

ICT-organisatie heeft eenzelfde faciliterende rol als de P&O afdeling, de afdeling financiën, 

afdeling logistiek alleen dan voor de informatievoorziening. De ICT-organisatie is 

verantwoordelijk voor informatiebeleid en informatieplanning. In de praktijk nemen ze vaak ook 

de verantwoordelijkheid voor de informatiestrategie op zich, omdat niemand anders dat doet.  

In fase 2 is de verantwoordelijkheid voor ICT activiteiten belegd in een ICT organisatie. 

De ICT-organisatie is uitgerust met een helpdeskfunctie en houdt zich uitsluitend bezig met 

technisch applicatie- en netwerkbeheer. 

Fase 2 is van toepassing voor de organisatie. 



51 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

In onderstaande figuur is het resultaat van de quick-scan gevisualiseerd 
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Figuur 3: Plaatsbepaling 

Binnen het ministerie zijn de infrastructuur en de ICT-organisatie duidelijk verder in 

ontwikkeling dan de informatiestrategie & beleid, de toepassingen en de gegevens. De 

vakmensen hebben hun werkzaamheden georganiseerd. Informatiestrategie en –beleid ontbreken. 

Toepassingen worden, doordat richtinggevende kaders ontbreken, naar behoefte aangeschaft. 

Koppelen van informatiesystemen is daardoor moeilijk en zal veel tijd, geld en energie vergen. 

Omdat op gegevensniveau niets is georganiseerd, gegevens worden individueel verzameld, 

vastgelegd en gebruikt, is uitwisseling van deze gegevens via de aanwezige toepassingen niet 

mogelijk. Gegevens worden daardoor afzonderlijk opgeslagen en kunnen zo in meerdere 

databases verdwijnen. 

 

4.3 Gewenste situatie ICT 
Met behulp van de quick-scan is de huidige situatie van de informatievoorziening in beeld 

gebracht. Maar hoe weten we nu waar de organisatie wat betreft de informatievoorziening naar 

toe wil? De informatiestrategie kan op verschillende manieren worden bepaald, impliciet door 

deze af te leiden van de organisatiestrategie of van de eisen die extern worden gesteld aan de 

organisatie, maar ook meer expliciet door deze in gezamenlijkheid te gaan bepalen. Indien een 

overheidsorganisatie heeft opgenomen in haar organisatiestrategie dat ze streeft naar 

vraaggerichte dienstverlening, meervoudig gegevensgebruik, één-loket voor burgers, meer 

integrale veiligheid etcetera, dan zal ze moeten samenwerken met andere partners uit de keten. 
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Om dit te realiseren moet niet alleen de organisatie, maar ook de informatievoorziening zich op 

een bepaald niveau, in het INK model niveau III-IV, bevinden. Om daar te komen kan op 

hoofdlijnen uit de scan worden afgelezen welke stappen op I moeten worden gezet. 

In de informatievoorzieningsfeer zien we daarbij het volgende: 

 informatiesystemen kunnen niet op elkaar worden aangesloten. 

 gegevens kunnen niet worden uitgewisseld (andere definities) en ga zo maar door.  

 Een gezamenlijke informatiestrategie en gezamenlijk informatiebeleid ontbreekt. 

 

Stapsgewijs veranderen 

Organisatieveranderingen is een proces van lange adem. Het is geen kwestie van grote stappen 

snel thuis, maar een groeiproces waarbij rekening moet worden gehouden met per fase minimaal 

een periode van 3-5 jaar. 

Organisaties moeten van fase I, naar fase II en van fase II naar fase III doorgroeien. In één keer 

van fase I naar fase IV lukt gewoon niet.  

 

Dit levert het volgend overzicht op: 

Overgang van fase I naar fase II: de interne organisatie centraal 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de informatievoorziening kunnen we de volgende 

informatievoorzieningactiviteiten afleiden die nodig zijn om de overgang van fase I naar fase II 

te kunnen maken: 

ICT- strategie& beleid 

 Opstellen en vaststellen van informatiestrategie; 

 Opstellen informatiebeleidsplan (infovoorziening als gemeenschappelijke resource); 

 Beleggen van verantwoordelijkheid informatievoorziening; 

 Inregelen planningsproces en rapportage over Informatievoorziening. 

 

Toepassingen 

 Ontwikkelen functionele architectuur voor gehele organisatie; 

 Systematisch inrichten van applicatiebeheer voor de gehele organisatie; 

 Aanschaf van applicaties toegestaan op grond van functionele architectuur. 

 

 



53 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

Gegevens 

 Management stuurt direct op samenhang van gegevens; 

 Verantwoordelijkheid voor gegevensmanagement is eenduidig belegd; 

 Uniforme gegevensdefinities dienen als uitgangspunt voor gegevensuitwisseling; 

 Gegevens worden breed gedeeld in de organisatie. 

 

Infrastructuur 

 De gecoördineerde aanschaf van hard- en software in de organisatie is ingericht; 

 Verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur is eenduidig belegd; 

 Communicatie en uitwisseling van gegevens vind plaats via een netwerk. 

 

ICT organisatie 

 Het lijnmanagement vraagt de ICT-verantwoordelijke om advies voor informatiekundige 

inzichten; 

 De helpdeskfunctie binnen de ICT-organisatie is professioneel ingericht; 

 Uitvoering van applicatie -, netwerk -, en gegevens beheer vindt plaats door de ICT-

organisatie. 

 

Centraal in de overgang van fase I naar fase II, staat het inrichten van de interne organisatie, dit 

betreft zowel de ICT-organisatie maar ook de overige delen van de organisatie. Feitelijk moet 

een situatie van relatieve chaos worden gestructureerd: primaire processen van de gehele 

organisatie worden in kaart gebracht.  

 

De overgang van fase II naar fase III: oog voor de buitenwereld 

ICT- strategie& beleid 

 Afstemmen van informatiestrategie & -beleid op dat van de directe ketenpartners; 

 Periodiek overleg over informatiestrategie &-beleid met directe ketenpartners is ingeregeld; 

 Informatie -uitwisseling vindt plaats over de grenzen van de eigen organisatie. 

 

Toepassingen 

 Opstellen functionele architectuur voor de keten; 

 Afstemmen van de functionele architectuur van de organisaties op die van de keten; 

 Periodiek overleg met directe ketenpartners over de gemeenschappelijke architectuur is 

ingericht; 

 Toepassingen hebben standaard interfaces voor communicatie tussen directe ketenpartners. 
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Gegevens 

 Afstemmen van het gegevensmodel van de organisatie op gegevensmodel en –standaarden 

van de directe ketenpartners; 

 Periodiek overleg met directe ketenpartners over gegevensmanagement is ingeregeld; 

 Gegevens worden op frequente basis uitgewisseld. 

 

Infrastructuur 

 Afstemmen van de technische infrastructuur van de organisatie, op die van de directe 

ketenpartners; 

 Periodiek overleg over de technische infrastructuur is ingeregeld; 

 De technische infrastructuren van de directe ketenpartners zijn onderling verbonden. 

 

ICT organisatie 

 Service Level Management voor de ondersteuning van de primaire processen door de ICT-

organisatie is ingericht; 

 De planning & control cyclus van de ICT-organisatie is onderdeel van het reguliere 

bedrijfsplanningsproces; 

 Tactisch technisch beheer is ingericht. 

 

Centraal in de overgang van fase II naar fase III staat de verandering in denken binnen de 

organisatie: niet langer is denken van ‘binnen naar buiten’ het uitgangspunt. Denken ‘van buiten 

naar binnen’ komt nu centraal te staan. De organisatie kijkt over de grenzen van de eigen 

organisatie heen en gaat samenwerken met partners, organisaties, uit de directe omgeving op alle 

mogelijke terreinen: van het op elkaar aansluiten van processen, informatiestrategie, 

informatiebeleid, toepassingen, gegevens, infrastructuur tot aan een optimale inrichting van de 

ICT-organisatie. 

 

4.4 Technical Resources Huisvesting  

Quick-Scan Huisvesting 

Met behulp van een Quick Scan Huisvesting is de bestaande huisvestingssituatie door middel 

van interviews en visuele inspectie kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht. Tijdens de 

interview rondes is ook de huisvestingssituatie beoordeeld op zaken als functionaliteit, 

ruimtegebruik en facilitaire voorzieningen. Duidelijkheid is verschaft in de aspecten die (minder) 

goed geregeld zijn en in de eventuele risico’s die het ministerie van RO loopt. Voldoen de 

gebouwen aan de huisvestingswensen van medewerkers? Zijn ze flexibel genoeg om te groeien? 
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Hoe staat het met het onderhoud? Een paar vragen die beantwoord moeten worden als een 

organisatie op zoek is naar geschikte huisvesting.  

Dit rapport bevat een analyse van de huidige huisvestings situatie van MRO, de geschiktheid van 

de gebouwen voor de organisatie, toekomstige mogelijke ontwikkelingen en de 

huisvestingsbehoefte. Deze analyse dient te worden afgezet tegen het alternatief van nieuwbouw.  

Huidige situatie en onze bevindingen 

Het ministerie (MRO) is thans gehuisvest in een aantal locaties: 

 Hoofdkantoor aan de Sommelsdijksestraat 

 Gebouw CTA aan de Krommelinstraat 

 Gebouw aan de Frederik Derbystraat 

 Diverse district kantoren waar ook de District Commissarissen gehuisvest zijn. 

 

Het hoofdkantoor is te kenschetsen als “niet representatief” voor een ministerie van Regionale 

Ontwikkeling. De hoofdingang is niet uitnodigend en vanaf de eerste stappen binnen lijkt het een 

doolhof. In de huidige situatie doen zich al geruime tijd knelpunten voor in de huisvesting van de 

medewerkers. De meest voorkomende zijn: 

• Onderhoud: de staat van onderhoud van het onderhoudsintensieve hoofdkantoor is in de 

huidige staat minder goed tot slecht. 

• Ruimtegebrek is schrikbarend: veel te veel medewerkers in kleine ruimtes. 

• Klimaatbeheersing: niet elke ruimte beschikt over voldoende airconditioning wat niet 

bevorderlijk is voor de ademhaling bij warm weer. 

• Werkruimte dient ook als opslag van ingekocht materiaal . 

• Geen of onvoldoende vluchtwegen die, als ze er zijn, vaak onzichtbaar zijn. 

• Leidinggevenden / coördinatoren hebben geen aparte werkruimte: moeilijk denkwerk 

doen op beleidsniveau. 

• Teveel papier (dossiers) in werkruimtes en op bureaus(ongezond en brandgevaarlijk). 

 

Medewerkers kunnen hun werk niet naar behoren verrichten omdat de benodigde 

hulpmiddelen vaker ontbreken. Deze zijn: 

 Wagenpark: voor het kunnen beschikken over een voertuig voor buitendienst 

werkzaamheden moeten medewerkers deze ruim (soms dagen) van tevoren reserveren. 

Vaak is er ondanks de reservering geen voertuig beschikbaar. Medewerkers zijn dan 

afhankelijk van derden van wie ze een lift kunnen krijgen. Dit werk niet voor 

(interne)controle werkzaamheden van bepaalde afdelingen. Het beheer van het 

wagenpark gebeurt met pen en agenda van een beheerder. Als deze er niet is of vergeet 

een reservering te noteren gaat het al mis. 

 Kantoorbenodigdheden: naast ICT apparatuur ontbeert het medewerkers vaak aan de 

meest simpele office supplies zoals kopieermachines en andere kantoorbenodigdheden. 
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 Meubilair: schrikbarend is te zien dat het meubilair veel te weinig is, afgedankt is en niet 

meer past in de moderne tijd van ergonomie. 

 

4.5 Gewenste situatie Huisvesting 
Als uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde ruimtebehoefte voor het ministerie van RO 

wordt in eerste instantie uitgegaan van een “optimale” situatie, waarbij wordt gestreefd naar een 

zo flexibel mogelijk en eigentijdse bouw. Uitgangspunt voor de bepaling van de ruimtebehoefte 

is een flexibel kantoorconcept. Krachtens internationale normen (zoals de Arbowetgeving en 

NEN 1824) dient een minimaal netto vloeroppervlak van 8 m² te worden gehanteerd, voor een 

kantoorwerkplek met beeldschermopstelling. Onder een kantoorwerkplek met 

beeldschermopstelling wordt verstaan een bureau, een ladeblok, een bureaustoel en een kast. Een 

kantoorruimte voor 2 werkplekken dient daarom 16 m² te bedragen, waarbij 1 m² extra voor de 

toegang van de ruimte (deur) dient te worden toegevoegd; een en ander resulterend in een 

kantoorruimte met een minimaal netto vloeroppervlak ad 17m². 

De opzet van hedendaagse kantoorpanden is in het algemeen gebaseerd op een stramienmaat van 

1,80 x 1,80 meter. Hierbij wordt voor de kantoorruimte doorgaans gerekend met een minimale 

vertrekbreedte van 2 stramienen van 1,8 meter (kantoorbreedte 3,60 meter), voor grotere ruimten 

lineair oplopend naar 5,40 meter, 7,20 meter, enz. Op deze wijze kan in algemeenheid worden 

gesteld dat een “basis” werkplek 9,72 m² (rekenkundig afgerond tot 10 m²) zal bedragen. 

Interieur 

Voor de architectuur van het interieurdeel van het gebouw gelden de navolgende uitgangspunten: 

• Een duidelijk onderscheid in het openbaar toegankelijke deel van het gebouw (entree, hal 

en centrale vergaderfaciliteiten), het niet openbaar toegankelijke deel van het gebouw 

(o.a. kantoorruimten en personeelsvoorzieningen) en het bestuurlijke deel van het 

gebouw; 

• De ingangen van het gebouw moeten toegang geven tot een centrale representatieve hal; 

 

Huisvestingsplan 

Een huisvestingsplan is nodig om de totale behoefte integraal te benaderen. 

 

Wat is een Huisvestingsplan? 

Een huisvestingsplan vormt de basis voor het huisvestingsbeleid van een organisatie. Dat wil 

zeggen dat de visie van deze organisatie ten aanzien van de toekomstige huisvesting, in relatie tot 

de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en het aantal medewerkers, mede aan de 

hand van het huisvestingsplan wordt bepaald. Een huisvestingsplan biedt inzicht in de 
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problematiek van het huidige gebouwenbestand en toont de noodzaak aan van renovatie, 

verbouw, dan wel nieuwbouw, gegeven de huidige knelpunten.  

Een huisvestingsplan kan als volgt worden gedefinieerd: 

Een huisvestingsplan is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het biedt inzicht in de stand van 

zaken van uw huidige gebouwenbestand en toont aan of er een noodzaak bestaat voor renovatie, 

verbouw of nieuwbouw. 

Doelstellingen huisvestingsplan 

Met het opstellen van een huisvestingsplan worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

1. Fungeren als uitgangspunt voor het formuleren van het beleid ten aanzien van de 

(toekomstige) huisvesting van uw organisatie. 

2. Bieden van inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het huidige gebouwenbestand 

van de organisatie. 

3. Aantonen van de eventuele noodzaak voor renovatie, verbouw of nieuwbouw. 

4. Fungeren als basis voor het overleg met instanties en als onderbouwing voor de 

huisvestingsprojecten die hieruit voortkomen. 

5. Fungeren als toetsingskader voor de uitwerking en realisatie van nieuwbouw -, renovatie- 

en onderhoudsplannen. 

 

Aandachtspunten huisvestingsplan 

Het huisvestingsplan kan pas tot stand komen als het huisvestingsbeleid in algemene zin is 

vastgesteld. Onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn onder andere: 

 Samenhang tussen visie, doelstellingen en huisvesting; 

 Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden; 

 Normatieve ruimtebehoefte, toetsingskader, kwantitatieve analyse (ruimtebehoefte); 

 Vestiging - en locatiebeleid, bereikbaarheid; 

 Functionele en technische kwaliteit; 

 Flexibiliteit en veranderbaarheid, multifunctionaliteit; 

 Veiligheid en beveiliging, milieuzorg; 

 Onderhoudsbeleid en duurzaamheid, duurzaam bouwen; 

 Werkplekkwaliteit, flexibel werken; 

 ICT - beleid; 

 Procedures, regelingen, wetgeving. 

 

4.6 Wagenparkbeheer 

Voor het ministerie van RO is transport een van de ondersteunende diensten om haar  kerntaken 

goed uit te voeren. Immers, zonder transport zullen nationale controles, werkbezoeken naar, 

onder andere, het binnenland en af te leveren goederen nooit op de plaats van bestemming 
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aankomen. Het te allen tijde kunnen beschikken over het juiste vervoersmiddel is dan ook zeker 

geen uitzondering. Echter moeten deze auto’s ook allemaal beheerd worden. Maar, hoe moet dat 

gebeuren en misschien nog belangrijker, waar moet men op letten?  

 

Er zijn eigenlijk drie manieren voor het beheren van een wagenpark. De eerste mogelijkheid ligt 

het meest voor handen; RO doet alles gewoon zelf of laat het regelen door de boekhouder van 

RO; Die is er toch al. Is dit verstandig? Hebt u of uw boekhouder genoeg kennis om alles in 

goede banen te laden leiden? En kunt u uw eigen tijd niet veel beter gebruiken? Dat is voor deze 

optie de vraag die u zichzelf zou moeten stellen. Uit het verleden blijkt dat dit niet de beste 

mogelijkheid is voor wagenparkbeheer.  

 

Om wél op dat beste punt uit te komen zullen we direct gaan kijken naar optie twee en drie; een 

interne wagenpark beheerafdeling opzetten of een extern wagenpark beheerbedrijf. Bij de eerste 

van de twee is het natuurlijk altijd handig dat RO met de neus op de feiten zit. Informatie is 

direct opeisbaar zonder tussenkomst van derden en daarnaast kan cruciale informatie (zoals het 

uitvoeren van controles) niet in handen van anderen komen. Echter moet RO wel zoeken naar 

geschikt personeel. Er is een structurele verbetering in het wagenparkbeheer gekomen: Er zijn 

verschillende ICT-oplossingen die u veel werk uit handen zullen nemen en niet eens duur in 

aanschaf zijn!  

Door een uitgebreide registratie en reserveringsmogelijkheden is deze software voor alle 

organisaties te gebruiken. Een Wagenpark beheer-module registreert bij wijze van spreken alle 

dienst- , lease- , huur of leenauto's, het benzineverbruik, de planning van ritten, inzet van 

chauffeurs, onderhoudschema’s schadehistorie, aantal gereden Km’s, benzinepassen etc. etc.  

ICT oplossingen maken optimaal gebruik van de mogelijkheden rapporten en overzichten te 

genereren, die helpen in het nemen van beslissingen. Enkele overzichten zijn: 

 auto's met een afwijkend verbruik in o.a. benzine of aantal gereden kilometers; 

 auto's met een uitzonderlijke schadehistorie; 

 auto's die uit de pas lopen met het huurcontract; 

 etc. etc. 

Het is ook mogelijk in een handomdraai zelf nieuwe overzichten te maken, zodat de voor RO 

gewenste informatie getoond wordt. Desgewenst kan RO van deze overzichten rapporten maken 

in de reeds bestaande huisstijl.  

 

4.7 Financieelbeleid en financieelbeheer 
Beleid ten aanzien van regionaal beleid wordt gefinancierd aan de hand van de nationale 

begroting en de inbreng van geld van donoren. Besturing van de begrotingen van de afgelopen 

jaren laat zien dat de personele kosten een stijgende lijn vertonen. De bestedingen en de 

prestaties op jaarbasis blijken de goede kant op te gaan.  Met name de investeringen vanuit de 

buitenlandse donoren zijn groot en daar moet goede verantwoording worden gegeven. Een 



59 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

overzicht van de totale kosten is en was niet beschikbaar. Wij kennen de landsbegroting waarbij 

de begroting van het ministerie van RO er als volgt uit ziet. De begrotingen van de 

donorprojecten wordt begroot en verslagen door aparte units binnen de PMU’s van  DLGP 

(Leningen), SSDI (Leningen), FBO (donormiddelen). Overheidsinkomsten voor RO bestaan uit 

de inkomsten uit marktvergunningen, niet belasting ontvangsten, opbrengst recreatieoorden, 

sportaccommodaties, logeergebouwen en musea en bestekkosten.  

Kijken wij naar de begroting- en realisatiecijfers van 2007 en 2008 dan valt het volgende op.  

Dat elk jaar de begroting toeneemt, maar ook de apparaatskosten. Echter, de realisatie van de 

beleidprogramma’s loopt achter op de begrotingscijfers (2007 is de realisatie 84,4% en 2008 is 

de realisatie minder, 60,9%). De groei van de apparaatskosten is onbegrijpelijk (overschrijdingen 

in 2007 en 2008) terwijl je juist mag verwachten dat met het decentralisatieprogramma en de 

eventuele effecten hiervan de kosten op het apparaat wat minder zouden moeten worden. 

Totale uitgavenbegroting directoraat RO over 2007 

2007 
Bedragen x srd 1000 

Geraamd Realisatie Realisatie in % 

Totaal Apparaatskosten 50,312.0 55,553.0 110,4% 

Totaal 
beleidsprogramma’s 

17,571.0 14,828.0 84,4% 

Totaal 
Uitgavenbegroting 

67,883.0 73,358.0 108,1% 

 

Totale uitgavenbegroting directoraat RO over 2008 

2008 
Bedragen x srd 1000 

Geraamd Realisatie Realisatie in % 

Totaal Apparaatskosten 55,877.0 59,127,4 105,8 

Totaal 
beleidsprogramma’s 

20,497.0 12,473.0 60,9 

Totaal 
Uitgavenbegroting 

76,374.0 71,600.4 93,7 

 

Totale uitgavenbegroting directoraat RO en directoraat Agrarische Ontwikkeling over 2009 

2009 
Bedragen x srd 1000 

Geraamd Direct. 
RO 

Direct. 
Agrarisch.O. 

Realisatie Realisatie in % 

Totaal 
Apparaatskosten 

58,552.0 55,877.0 2,675.0   

Totaal 
beleidsprogramma’s 

21,587.0 20,497.0 1,090.0   

Totaal 
Uitgavenbegroting 

80,139.0 76,374,0 3,765.0   
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5. HRM-beleid 

5.1 Inleiding 

Het Ministerie van RO heeft dringend nodig een professionele en slagvaardige afdeling HRM die 

kennis, vaardigheden en houding van de medewerkers op effectieve wijze ontwikkelt ter 

optimalisatie van de taakstelling van het ministerie en de beleidsdoelstellingen. Met dit advies 

wordt een van de eerste zaken benoemd die hoge prioriteit dient te krijgen op de agenda voor 

institutionele versterking MRO.  Dat kan door de realisatie van de volgende doelstellingen: 

1. Het creëren van een effectieve en efficiënte organisatiestructuur, die gekenmerkt wordt 

door teamwerk, open communicatie en arbeidssatisfactie; 

2. Het continu verhogen van het kennisniveau van de medewerker en de leidinggevenden; 

3. Een adequaat in- , door- en doorstroombeleid binnen MRO; 

4. Een gericht loopbaanbeleid en beoordelings- en beloningsbeleid; 

5. Het vertalen van organisatieproblemen in opleidingsproblemen. 

Het gaat om het gegeven dat MRO een transparante organisatie wordt met een goed omschreven 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook moet daarvoor duidelijkheid  en 

eenduidigheid komen ten aanzien van de te realiseren missie en visie van de organisatie en 

afdelingen in een organisatieverordening. MRO moet streven naar een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit met minimaal 20% per jaar.  

MRO kent geen strategisch HRM-beleid. Daar zijn geen geschreven of geformuleerde gedachten 

gevonden. Wel is het zo dat MRO meedoet aan het voorwerk dat verricht is door het ministerie 

van Binnenlandse zaken. Ons is gebleken dat eerder door een consultant een tweetal rapporten 

geproduceerd ( rapport concept HRM, strategie voor de overheid en reorganisatie van de 

personeelsdiensten, december 2008 en HRM Proces Manual, Public Sector Management 

Strengthening Program, januari 2009), maar de vervolgtrajecten laten op zich wachten. Aan de 

andere kant zien wij dat het DLGP een aantal praktische handleidingen heeft ontwikkeld om 

inhoud te geven aan HRM-beleid (DLGP en Bendt Training en Consultancy). Met deze 

rapporten is vrijwel niets gedaan.  

De vraag is waarom er geen gebruik wordt gemaakt van dit reeds aanwezig materiaal. MRO kan 

zich niet meer veroorloven om te wachten tot nadere instructies van het ministerie van BIZA. Er 

is materiaal beschikbaar en het is aan te bevelen om voor het MRO een HRM-beleid wordt 

gedefinieerd dat recht doet aan de institutionele kaders om de regionale ontwikkeling te 

ondersteunen. Immers het HRM-beleid van het MRO is een afgeleide van de strategische 

doelstellingen van het MRO.  
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5.2 Managementstijl en prestaties  

Inleiding 

Om te komen tot kwalitatief hogere en gewenste resultaten (prestaties) heeft de RO organisatie een 

goede en voor de medewerkers duidelijke aansturing nodig. Van de leiding van een afdeling wordt 

verwacht dat het de door RO geformuleerde beleid in de praktijk uitvoert, verantwoordelijk is voor 

de procesvoering, medewerkers inspireert en coacht en continu aan verbetering van de 

dienstverlening werkt. Het gaat ook om de beschrijving van het competentieprofiel van de 

leidinggevenden op de verschillende niveaus. Leiderschap kan men beoordelen op de mate waarin 

de leidinggevende richting geeft, beleid ontwikkelt, besluiten en initiatieven neemt, inspireert, 

communiceert met medewerkers en het goede voorbeeld geeft. 

Huidige situatie bij RO 

Om tot een objectieve beoordeling te komen van de huidige situatie voor wat betreft 

managementstijlen en prestaties bij RO zijn onderstaande vragen expliciet en of impliciet 

(middels doorvragen) meegenomen in de interviews. 

1. Zijn er aantoonbare SMART doelstellingen geformuleerd die afgeleid zijn van het RO 

beleid.  

2. Moedigt de leidinggevende de totale zorg voor kwaliteit aan door het ter beschikking stellen 

van middelen en daadwerkelijke ondersteuning? Hoe ligt de prioriteitsstelling? 

3. Welke initiatieven neemt de leidinggevende? 

4. Is er een opleidingsplan voor de afdeling en worden de medewerkers aangezet tot het volgen 

van opleidingen? 

5. Worden de medewerkers voldoende geïnformeerd over de stand van zaken binnen de afdeling, 

andere afdelingen of andere belangrijke zaken? 

6. Worden verbeteracties binnen en buiten de afdeling gewaardeerd en erkend en in welke mate? 

7. Wordt er gewerkt aan het realiseren van de gewenste cultuur met duidelijke kernwaarden 

binnen RO? 

 

Ad.1. Deze vraag is met een ‘nee’ beantwoord. Er zijn wel jaarplannen voor de diverse 

 afdelingen, maar deze plannen zijn ‘activiteit’ gericht. En er zijn geen aantoonbare 

 SMART koppelingen met het RO beleid. 

Ad.2. Er is een structureel tekort aan middelen en ook de ondersteuning kan volgens de 

medewerkers beter. Het tekort is zo groot dat er vaak geen  sprake is van 

prioriteitstelling. Het is vaak een gevecht en de sterkste wint. 

Ad.3. De initiatieven zijn vaak op de actuele politieke situaties (voorkeuren) gebaseerd en niet 

te herleiden naar beleid en strategie van RO. 

Ad.4. Meer dan 75% van de afdelingen heeft geen opleidingsplan. Sommige medewerkers 

 vinden het zelf niet nodig omdat ze al een relatief hoge opleiding hebben. 
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Ad.5. De communicatie tussen leiding en medewerkers is zeer slecht. De drempel wordt te 

 hoog bevonden en er zijn geen structurele werkoverleggen binnen afdelingen. Ook 

 tussen afdelingen verloopt de communicatie zeer stroef 

Ad.6. Er zijn bijna of helemaal geen verbeteracties. De werkdruk is daarvoor te hoog. 

Ad.7. Ook deze vraag wordt negatief beantwoord. De cultuur is een ‘politieke cultuur’ waarbij 

beslissingen over de organisatie en de mensen op “niet objectieve wijze” plaatsvinden en 

de werkomgeving die zeer gevoelig is voor veranderingen. Bovendien is er nog geen 

aantoonbare ‘gewenste cultuur’ binnen RO. Deze vraag staat nog open. Hoe willen wij 

dat het werkklimaat eruit ziet in termen van respect voor regels, doelgerichte informatie 

doorstroming, innovatie en ondersteuning van personeel, creatie van een ‘wij-gevoel”, 

doelbewustheid en loyaliteit. 

Over het algemeen kan de stijl van leidinggeven bij RO getypeerd worden als te zijn ‘ad-hoc’ en 

weinig sturend proces. De tactische-, strategische- en organisatiegerichtheid wordt ernstig als 

gemis ervaren.  

Gewenste situatie voor RO 

Moderne, dynamische organisaties vragen om een cultuurverandering. Dat kan betekenen dat de 

leiders hun managementstijl moet aanpassen. Wat zijn gewenste stijlen en hoe komt een 

leidinggevende tot dat zelfinzicht? Kleine (dienstverlenende) organisaties kenmerken zich door 

een sterke onderlinge saamhorigheid. De stijl van managen is erop gericht de diensten te leveren 

die de markt (klant) vraagt. Elke werknemer weet wat hem te doen staat.  

Er hangt een ‘familiale en vrienden sfeer ‘die het management ondersteunt en bevordert. Bij 

grote dienstverlenende organisaties is dat anders: er is structuur nodig en het resultaat telt. 

 

Het ministerie van RO is de afgelopen jaren sterk gegroeid en veranderd. Organisaties, zoals het 

ministerie van RO, herzien hun management als ze groeien. Nieuwe bedrijfsstructuren vereisen 

nu eenmaal andere managementvaardigheden. Dat kan door het implementeren van nieuwe 

managementstijlen of door het afscheid nemen van managers die niet bereid zijn te veranderen. 

Bij RO is het management voor een klein deel herzien. Verder is het implementeren van nieuwe 

managementstijlen niet geleidelijk gebeurd en afscheid nemen van managers die niet wensen te 

veranderen is niet aan de orde. Daarom bevelen wij aan te investeren in een Management 

Development Programma om de bestaande managers te begeleiden om hun taken beter op te 

pakken en ook te zorgen voor de managers van de toekomst door een kweekvijver aan te leggen.  

 

Aanbevelingen 

 Het ministerie van RO vraagt om situationeel leiderschap. De leidinggevende dient zijn of 

haar stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie en aan de medewerkers. De een heeft 
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meer baat bij instructie, een ander heeft genoeg aan coaching. De managers van  RO moeten 

de medewerkers kunnen inschatten op competentieniveau en daarop de managementstijl 

aanpassen. Daarvoor is opleiding en training dringend nodig. 

 Onderzoek naar de passende managementstijl voor RO is noodzakelijk.  

 Voor de hand liggend is de stijl van Situationeel leidinggeven. En deze wijze van 

leidinggeven kan worden gestimuleerd door cursussen aan leidinggevenden van RO. Het gaat 

om het geven van leiding aan personeel op een zodanige wijze dat voor ieder per situatie de 

stijl van de leidinggevende wordt aangepast aan die van de medewerker. Zo kennen wij vier 

soorten stijlen: 

 

1. Instrueren 

 Nodig bij nieuwe medewerkers en bij medewerkers met onbekende taken. Het is een 

 vlotte stijl, die kortaf en onaardig kan overkomen. Er is hierbij weinig aandacht voor de 

 persoon zelf. Managers zijn vaak bang betuttelend over te komen als ze deze stijl 

 hanteren, maar het biedt in veel gevallen wel veiligheid. Nieuwe medewerkers zouden 

 blokkeren als u hen een stapel mappen in handen duwt en zegt: ‘ga er maar mee aan de 

 slag.’  

 

2. Motiveren 

 Instrueren plus overtuigen. U bent nog steeds aan het instrueren, maar voegt er ook een 

 persoonlijke noot aan toe. U legt uit waarom iets gedaan moet worden en overtuigt de 

 medewerker van de noodzaak ervan en laat hem of haar de voordelen ervan inzien. 

 

3. Coachen 

 Oog hebben voor wat iemand nog niet zelfstandig kan en doorvragen hoe dat komt, 

 problemen herkennen, analyseren en aanpakken. Dat vraagt empatisch vermogen: goed 

 kunnen luisteren, invoelen, de juiste vragen stellen en niet bang zijn om op het 

 persoonlijk vlak te geraken. 

 

 

4. Delegeren 

 Taken aan medewerkers overlaten. 

 

Prestaties 

De over het algemeen kenmerkende ‘ad-hoc’ managementstijl van RO heeft ook grote gevolgen 

voor de prestaties van dit ministerie. Uit de gehouden interviews en de enquête blijkt het 

volgende. 

 Lage prestaties en een weinig op prestatiegerichte organisatie. Vermeldenswaard is dat 

het onderdirectoraat Decentralisatie van Beleid (ODDB) hoger scoort. Dit is te 

verklaren uit het gegeven dat ODDB in het voortraject mee heeft gedaan met het DLGP 

1 programma en verschillende medewerkers beter zijn opgeleid en bijgeschoold zijn 

geworden.  

 Jaarplannen zijn op operationeel niveau en activiteiten gericht; Bepaalde afdelingen 

halen de targets wel en anderen weer niet. 
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 Management rapportages (maraps) en performance indicatoren zijn niet vastgelegd. 

 

Aanbevelingen 

 Procesmatig ontwikkelen van een nieuwe visie en missie voor het ministerie met 

daarvan de afgeleide kernwaarden. 

 Prestatiegericht werken invoeren (op alle afdelingen). 

 Maraps invoeren op de verschillende afdelingen, onderdirectoraten en directoraten. 

 De ontwikkeling van een management development programma voor de top 50 

leidinggevenden bij het MRO. Hierbij gaat het om een heel gericht programma waarbij 

elke manager de spiegel krijgt voorgehouden: “ wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”.  

 Invoering van werkoverleg met een structureel karakter. 

 Breed opgezette cultuuronderzoek gekoppeld aan de gewenste missie en visie en de 

ideale kernwaarden voor de organisatie. 

 

5.3 Opleidingsbeleid MRO 
Voor het ministerie is een gericht opleidingsbeleid van belang. Het gaat om een centraal 

georganiseerd opleidingsbeleid dat ondersteuning biedt aan het strategisch beleid van het 

Ministerie. Er zijn verschillende initiatieven voor opleiding reeds al goed op gang gekomen, 

maar het is de hoogste tijd voor coördinatie en een beleidsvisie op opleiding, training en 

vorming. Wij zien en constateren allerlei geïsoleerde acties rond opleiding en training voor het 

ministerie, maar de vraag moet gesteld worden wat is hun effectiviteit en transferwaarde naar de 

organisatie en de verandering op het gedrag van de deelnemers aan de opleidingsacties. De 

bestaande initiatieven zullen niet leiden tot de gewenste verbeteringen als men geen structuur 

brengt in de concrete opleidingsbehoeften van het ministerie en een passend aanbod dan wel op 

maat gesneden opleidingsprogramma.  

Bij het formuleren van een opleidingsbeleid zijn er verschillende niveaus waarover afstemming 

noodzakelijk is.  

Niveaus Methoden 

1.Opleidingsstrategie/beleid waarbij de 

uitgangspunten, aard en omvang van 

opleidingsaanbod door de afdeling 

opleidingen/kenniscentrum op korte termijn 

wordt ontwikkeld 

Toekomstonderzoek, omgevingsonderzoek en 

behoeftenonderzoek afdelingen en individuen 

2.Opleidingsaanbod en dan gaat het om de aard 

en omvang van het opleidingsaanbod door 

personele zaken of de HRM afdeling die op 

korte termijn beschikbaar is voor bepaalde 

Instellingenanalyse (omgeving MRO) met 

aandacht voor bepaalde thema’s: 

decentralisatie, Tribaal gezag, grondenrechten, 

dorpsontwikkeling, etc. 
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doelgroepen danwel de hele organisatie 

3.Opleidingsplan voor organisatie, functie, 

organisatieonderdeel danwel het individu 

Functioneringsanalyse, 

beoordelingsgesprekken en problemen in het 

functioneren analyseren en de 

opleidingsnoodzaak vaststellen 

4.Curriculum: de inhoud van curriculum, in 

deze leerdoelen, inhouden en leertaken 

Kwalificatie-analyse in termen van vereiste 

kwalificaties van de functies en de doelgroepen 

 

Op het ogenblik constateren wij dat vele zaken door elkaar lopen als we letten op de 

verschillende niveaus van opleidingsbeleid. Er wordt veel tijd besteed aan opleiding en training 

voor personeel van het ministerie en de verschillende regionale organen. Maar hoe effectief zijn 

deze opleidingen en trainingen voor het behalen van de strategische doelstellingen van de 

organisatie en de aparte afdeling(en)?. Wat is de transferwaarde van kennis naar het beter en 

anders functioneren op de werkplek van individu en doelgroep? Er moet een keuze worden 

gemaakt voor het opleidingsbeleid, de afdeling die dit beleid moet coördineren en uitvoeren.  

Als er een afdeling komt is de vraag hoe wij deze positioneren? Plaatsen we deze functie binnen 

of buiten de organisatie? Treedt deze afdeling op als een ontwikkelingsafdeling die zelf 

cursussen gaat ontwikkelen of is het een makelaarsafdeling waarbij expertise wordt ingehuurd? 

Op het ogenblik loopt het initiatief van de opzet en ontwikkeling van een kenniscentrum 

regionaal bestuur. Dat is op zich een goed initiatief, maar moet snel in besluitvorming worden 

gebracht. Vanuit de ODAD-functie blijft de aansturing van HRM-beleid, de operationalisering 

van de opleidingsfunctie en een opleidingsafdeling noodzakelijk voor de aansturing van het 

strategisch opleidingsbeleid en de coördinatie met het kenniscentrum. Er is behoefte aan de 

ontwikkeling van een normatief opleidingsaanbod voor het ministerie van Regionale 

Ontwikkeling. Het gaat dus om het samenstellen van een opleidingsaanbod op grond van een 

ingestelde behoefte-inventarisatie en op basis van een jaarlijks terugkerende functionerings- en 

beoordeling procedure binnen het ministerie en niet op basis wat de markt heeft te bieden of wat 

op de planken staat bij opleidingsinstituten.  

Het is daarom af te raden om nu opleidingsplannen te maken zonder de uitvoering van een 

adequate opleidingsbehoeften onderzoek. Dat er opleiding & Training nodig zijn en snel moeten 

komen spreekt voor zich, maar deze moeten strategisch worden ingezet en moeten een 

transferwaarde hebben naar organisatie en individu. Daarom wordt in deel D: Synthese, 

Oplossingen en Interventie in cluster programma 7: Opleiding en Trainingsprogramma’s 

MRO met partners apart aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een concern breed 

trainingsontwikkelingsplan.  Het opleidingplan voor MRO moet daarom onderscheid maken in 

drie soorten van opleidingen:  A.Organisatiegerichte opleidingen, B. Functiegerichte opleidingen 

en C. opleidingen gericht op individuen.  
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A. Organisatiegerichte opleidingen (Prestatiemanagement, kwaliteit bij dienstverlening, 

Projectmatig werken, Strategisch management, etc.) 

 

B. Functiegerichte opleidingen (Financiën, HRM, ICT, Wet- regelgevings juristen, etc.) 

 

C. Individueel gerichte opleidingen (persoonlijke effectiviteit, schrijven van beleidsnota’s, 

effectief communiceren, etc.) 
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6.  Omgevingsanalyse en driving forces 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal drijfkrachten die van grote invloed zijn op de 

ontwikkelingen en mogelijkheden tot veranderingen in het binnenland.  

 

6.1 Kansen en bedreigingen 
De belangrijkste bedreiging voor de samenlevingen in het binnenland is het groter worden van de 

verschillen in ontwikkeling tussen de samenleving in het stedelijke gebied enerzijds en de 

samenlevingen in het binnenland anderzijds. De oorzaak van de ontwikkelingsverschillen tussen 

beide samenlevingen vloeit voort uit de praktische onmogelijkheid om het binnenland verder te 

ontwikkelen ondanks alle goed willende pogingen daartoe van alle kanten. 

Primaire basis voorzieningen zoals scholing, gezondheidszorg en verzorging met de 

belangrijkste consumptie artikelen zijn aanwezig. Echter verdere voorzieningen zijn er eigenlijk 

niet. De bereikbaarheid is slecht; geen wegen, in feite alleen bereikbaar per vliegtuig naar de 

dichtstbijzijnde landingsstrippen of via de rivier, hetgeen inhoudt transport per korjaal (kleine 

capaciteit en langzaam).Tengevolge van de slechte bereikbaarheid, het door de omstandigheden 

geringe en kwalitatief lage verzorgingsniveau, de zeer geringe bevolkingsdichtheid zijn er ook 

geen economische activiteiten gericht op het produceren van producten die elders zouden kunnen 

worden verhandeld. Wat over blijft aan economische bezigheden zijn de verzorgende activiteiten 

voor de eigen locale gemeenschappen. (onderwijs, gezondheidszorg, bestuur, voedsel productie 

voor de eigen bevolking op de kost-gronden). Er is ook geen drijfveer om meer economische 

activiteiten te initiëren. Alle mogelijke agrarische activiteiten gericht op voedselproductie voor 

consumptie elders in Suriname of daar buiten kunnen veel efficiënter in de kustvlakte worden 

uitgevoerd. De enige mogelijkheid om de economie daadwerkelijk te versterken zou kunnen 

komen op het moment dat de ontginning van nieuwe delfstoffen ter hand wordt genomen. Dit zal 

dan echter moeten plaatsvinden op een evenwichtige wijze met een goede afweging van alle 

bijkomende factoren zoals milieu en gezondheid van de bevolking. 

Een mogelijkheid is nog dat een versterking en stimulans van het ecotoerisme in het binnenland 

enige nieuwe werkgelegenheid zou kunnen creëren. Dat moet vooral gezocht worden in de 

verzorging van het toerisme; zoals personeel voor nieuw te creëren lodges, gids functies, voedsel 

voorziening voor de lodges, etc. Belangrijk zal echter ook zijn een goede kwaliteitsborging van 

dergelijke services. In het algemeen zijn toeristen kritisch op het verzorgings niveau; ook in het 

binnenland.  

Overigens moet men niet te hoge verwachtingen hebben van de werkgelegenheid die het 

toerisme zou kunnen creëren. Daarbij is dit een zeer onzekere factor en ook behoorlijk seizoen 

gebonden. 
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Werkelijke versterking van de economie in het binnenland zal niet gecreëerd kunnen worden. 

Nieuwe activiteiten zullen slechts sporadisch iets kunnen opleveren. Dit betekent dat het leven in 

het binnenland marginaal zal blijven en grotendeels zoals nu het geval is gefinancierd moeten 

blijven uit de overheidsmiddelen (gezondheidszorg, lager onderwijs, diverse voorzieningen zoals 

energie, etc.) Tevens zal het gebied afhankelijk blijven van donaties, veelal van NGO’s en 

CBO’s. 

In beginsel is overal in het binnenland basisonderwijs aanwezig (lagere school niveau). 

Middelbaar onderwijs is niet aanwezig. Dit houdt in dat de kinderen uit het binnenland na de 

lagere school naar de stad moeten om middelbaar onderwijs te ontvangen. De kwaliteit van het 

lager onderwijs in het binnenland is van lage kwaliteit. Dit is mede een van de redenen waarom 

kinderen uit het binnenland het moeilijk krijgen als ze naar de stad gaan voor middelbaar 

onderwijs. De aansluiting tussen het lager onderwijs in het binnenland en het middelbaar 

onderwijs in de stad is vaak te groot voor hen. Daarnaast is de levenswijze in het binnenland zo 

verschillend van de mogelijkheden die de stad biedt dat ook deze overgang voor veel kinderen te 

groot is. Het gevolg hiervan is dat relatief veel kinderen uit het binnenland het niet gelukt om 

mee te kunnen gaan met de normale ontwikkeling in de stad. Velen missen de aansluiting en 

vervallen dan op jonge leeftijd al tot een marginaal (soms crimineel) bestaan. 

 

6.2 Kenmerken NGO’s en CBO’s in het Surinaamse Binnenland. 
NGO’s: De zogenoemde Non Governmental Organisations en de CBO’s: Community Based 

Organisations hebben als kenmerk dat beiden veelal gebaseerd zijn op privaat initiatief. Dat 

private initiatief ontstond veelal doordat een aantal organisaties of individuen mogelijkheden 

zagen om bepaalde omstandigheden in de samenleving te verbeteren. Over het algemeen had 

men geen fondsen maar nadat een doel was gesteld zocht men mogelijkheden om fondsen 

daarvoor te verwerven. Een en ander werd dan gerealiseerd via een daartoe opgerichte 

rechtspersoon. Belangrijk is dat al deze organisaties  gebaseerd zijn op het non profit principe. 

NGO’s zijn organisaties die overal gevestigd kunnen zijn. CBO’s zijn vergelijkbare organisaties 

maar sterker gericht op het locale niveau. Meestal is het zo dat deze organisaties niet een 

integraal ontwikkelingsplan voor een regio, een dorp, of een gemeenschap trachten te realiseren 

maar zich richten op specifieke doelen.  

Vaak betreft dit de realisatie van zeer concrete zaken, bijvoorbeeld een school, een 

gezondheidspost, fysieke infrastructuur zoals een aanlegplaats voor het dorp, etc. Veelal moet 

dan het beheer weer in handen komen van de blijvende organisaties zoals de overheid. Het 

gegeven dat NGO’s en CBO’s veelal concrete doelen trachten te realiseren houdt ook in dat het 

overzicht, de coördinatie en de prioriteitsstellingen van alle te realiseren projecten door anderen 

dan de NGO’s/CBO’s moet plaatsvinden. Die anderen zijn  dan de overheid en wel concreet 

gesteld het lokale bestuur. Tevens zal dit lokale bestuur ook het beheer over de gerealiseerde 
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werken moeten overnemen. Dit betekent altijd de noodzaak van een continu budget voor de 

komende jaren. 

 

6.3 Kenmerken Tribale dorpbesturen 
De tribale dorpsbesturen zoals die in het Binnenland functioneren zijn al zeer oud, zowel in de 

gebieden met oorspronkelijke indiaanse bevolking als in de gebieden waar de nakomelingen 

wonen van de gevluchte slaven vanaf de zeventiende eeuw. De principes van deze 

bestuursvormen verschillen behoorlijk van de bestuursvormen zoals die in het overige deel van 

Suriname zijn gevestigd, welke zijn gebaseerd op het Surinaamse rechtsstelsel zoals dat is 

vastgelegd in de grondwet en verdere wetgeving (burgerlijk- en bestuursrecht). De traditionele 

bestuursvormen in het binnenland zijn ook volledig erkend in de Surinaamse wetgeving. Echter 

de principes van de bestuursvormen in het binnenland wijken op diverse aspecten behoorlijk af 

van wat in de rest van het land gebruikelijk is. 

Zo is in het binnenland de besluitvorming veelal gebaseerd op consensus en niet op een 

meerderheid. Dit systeem brengt met zich mee dat de besluitvorming in het binnenland vaak nog 

al wat tijd kost. Ook de man-vrouw relatie is vaak anders dan in de rest van het land.  

Zo zijn er patriarchale systemen, maar ook matriarchale systemen waarbij een individu behoort 

tot de gemeenschap waar zijn moeder vandaan komt, hetgeen vaak beperkingen oplegt op de 

plaats waar hij zich wil vestigen en werken. 

 

6.4 Partnerschap RO, NGO’s en Tribale dorpbesturen. 
Een visie op partnerschap moet snel van de grond komen. De driehoek Ministerie RO, 

NGO/CBO en Tribale Besturen verdient bijzondere aandacht. Waar niet uitvoerig op wordt 

ingegaan in dit rapport is de (ook belangrijke) driehoek gevormd tussen RO, DLGP en de 

overige ministeries. Zie hiervoor figuur 4 op de volgende bladzijde waarin is uitgewerkt de 

ideale kijk op het partnerschap tussen de interne en de externe partners van het ministerie. 

Hoe kunnen wij tot gemeenschappelijke doelen komen, hoe kunnen de benodigde resources 

worden verzekerd, het helder formuleren van de rollen, taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Wie doet wat en hoe moet er gecoördineerd worden. In de 

samenwerking tussen de tribale besturen, de donors (NGO/CBO) en RO/al dan niet 

gedecentraliseerd districtsbestuur moet een goed systeem van samenwerking worden gecreëerd 

gebaseerd op ieders rol die men heeft en met als belangrijkste oogmerk voor allemaal dat het 

doel is een evenwichtige en doeltreffende ondersteuning van de diverse dorpsgemeenschappen. 

De NGO/CBO zullen als doelstelling hebben dat ze zoveel mogelijk projecten realiseren en 

gefinancierd krijgen. De beweegredenen zullen in een aantal gevallen ideële doelstellingen zijn 
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maar waarschijnlijk ook in zeer veel gevallen de noodzaak om hun eigen organisaties in stand te 

houden, dus commerciële doelstellingen. De rol van de tribale besturen zou moeten zijn de 

aangeboden projecten te accepteren als ze daadwerkelijk een verbetering voor de dorps 

gemeenschap zullen betekenen. De rol van de nationale bestuursorganisaties 

(RO/districtsbesturen) zal in de eerste plaats zijn te bepalen of de aangeboden projecten op de 

goede plaatsen terechtkomen, dus prioriteitsstellingen in welk dorp wat moet komen. Tevens zal 

RO/districtsbesturen vooral oog moeten hebben op de duurzaamheid van de projecten.  

In het algemeen zijn de projecten welke via de NGO/CBO’s worden aangeboden bepaalde 

werken, faciliteiten of gebouwen. Meestal is het beheer en onderhoud geen onderdeel van de 

donatie en moet de dorpsgemeenschap of RO dat voor hun rekening nemen. Het is in het 

verleden al heel vaak gebleken dat juist het beheer en onderhoud de zwakke schakel is voor RO 

en de dorpsgemeenschap. Dus zullen al bij de opzet van het project garanties voor beheer en 

onderhoud moeten worden verzekerd. 

RO

TRIBALE

BESTUREN

CBO,S /

NGO,SSAM
ENW

ERKING
 & CO

M
M

UNICATIE SAM
ENW

ERKIN
G

 &
 C

O
M

M
UNIC

ATIE

SAMENWERKING & COMMUNICATIE

PARTNERSCHAP

DLGP
Overige 

Ministeries

S
A

M
E
N

W
E
R

K
IN

G
 &

 C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IE

S
A

M
E

N
W

E
R

K
IN

G
 &

 C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IE

SAMENWERKING & 

COMMUNICATIE

 

Figuur 4: De driehoeken 
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Deel C: Synthese, Oplossingsmodellen en Interventieprogramma’s 

7.  Institutionele en organisatorische interventies voor het Ministerie 

 van Regionale Ontwikkeling 

7.1 Inleiding  
Ten einde op gestructureerde en planmatige wijze te kunnen inspelen op de door de Regering 

c.q. het ministerie van Regionale Ontwikkeling (MRO) gekoesterde veranderingen c.q. 

verbeteringen binnen het regeringsbeleid c.q. regionale ontwikkeling, moet het MRO haar 

interne organisatie gaan richten op de toekomstige ontwikkelingen. De gesprekken en 

observaties die wij hebben gedaan geven aanleiding om te stellen dat er een 

veranderingsnoodzaak aanwezig is om het institutionele en organisatorisch kader bij MRO te 

gaan versterken. MRO zal zich meer moeten gaan profileren als een professionele organisatie en 

haar bestaan in het algemeen belang consolideren. In dit deel geven wij de veranderingsrichting 

aan en worden de strategische uitgangspunten beschreven voor de institutionele en 

organisatorische traject van verbetering en verandering. Het best kan worden aangesloten bij het 

ambitieniveau van het decentralisatieprogramma. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling 

moet zich bezig houden met advisering, die ontwikkelingsgericht en burgergericht, oplossingen 

voor dagelijkse vraagstukken geeft, gericht op het juist functioneren van de structuren die 

verantwoordelijk zijn voor de regionale fondsen en die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering 

van het leven van de burger (DLGP, 2009).  

MRO heeft een heldere missie, visie en een set van kernwaarden nodig die helder doorgesproken 

moeten worden met leiding, staf, medewerkers en de stakeholders van het ministerie. Deze 

aanzet is niet anders dan een eerste poging. Op de weg naar lokaal bestuur is een zwaar 

decentraal programma ingezet dat nu wordt gecontinueerd met een tweede fase van het project. 

MRO zal zich meer dan ooit dienstbaar moeten stellen voor dit programma. De rode draad voor 

verandering en organisatieontwikkeling bij MRO moet gericht zijn op het dienstbetoon aan het 

proces van decentralisatie waarbij een districtsoverheid ontstaat. Dit districtbestuur zal 

ontwikkeling aan de basis moeten brengen. Dat wil zeggen zoveel mogelijk ondersteuning geven 

aan het betrekken van burgers in de verschillen ressorten, wijken en dorpen zodat zij gericht gaan 

werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat gaat in partnerschap met de verschillende betrokken 

partners (RO, NGO/CBO’s en het Tribaal Gezag).  

 

7.2 Missie, visie en kernwaarden MRO 
Missie, visie en kernwaarden vormen de start van een institutioneel en organisatorisch 

versterkingstraject voor MRO. Dit is een proces dat samen moet worden opgepakt waarbij de 

politieke en ambtelijke leiding en de medewerkers betrokken zijn. Dit proces moet worden 
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gefaseerd, gecoördineerd en begeleid door externen. Bij wijze van voorbeeld wordt aangegeven 

hoe de visie, missie en kernwaarden eruit zouden kunnen zien voor MRO. 

Missie: 

Wij zijn een op ontwikkeling gerichte overheidsorganisatie, die de totale (lokale)gemeenschap 

servicegericht dient.  

Visie: 

MRO wil een professionele organisatie zijn, die in goede harmonie met de stakeholders partner 

is in de regionale ontwikkeling door: 

1. een werkklimaat te scheppen dat gekenmerkt wordt door teamspirit, collegialiteit en open 

communicatie, waarin de medewerkers voortdurend in staat worden gesteld hun 

potentieel volledig te ontplooien en 

2. een intensieve communicatie over en weer te hebben met de samenleving, 

districtsbesturen en dorpsbesturen gebaseerd op vertrouwen, deskundigheid, innovatie, 

efficiëntie en creativiteit. 

 

7.3  Welke kernwaarden passen bij het ministerie van MRO? 
MRO moet als afgeleide van haar visie en missie kernwaarden formuleren. Deze kernwaarden 

zijn bepalend voor de juiste beroepshouding en houding van de leiding en het personeel en 

tegelijk hun visitekaartje naar de samenleving toe. Bij wijze van voorbeeld noemen wij een 

aantal belangrijke kernwaarden. 

• Nationaal gevoel (wij zullen in alles wat wij doen ons mede laten leiden door liefde voor 

ons land en volk). 

• Integriteit (wij zullen eerlijk zijn tegenover onze medewerkers en een ieder met wie wij 

in contact komen. Wat door ons gezegd wordt, zal ook gedaan worden. Afspraak is 

afspraak). 

• Klantvriendelijkheid (wij zullen aan de gemeenschap diensten leveren van de kwaliteit 

welke ze van ons verwacht en haar voordurend tevreden stellen. Wij zullen bij de 

realisatie van onze doelen intensief samenwerken met de samenleving, waarvan wij deel 

uitmaken). 

• Committent (wij zullen met volledige toewijding werken en geheel staan achter alles wat 

wij doen) . 
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• Professionalisme (Wij zullen streven naar superieure prestaties in alles wat onze 

organisatie onderneemt en de capaciteiten en de creativiteit van onze medewerkers 

continu bevorderen).  

• Teamwork (wij zullen harmonieus samenwerken, elkaar helpen, gezamenlijke 

verantwoordelijk zijn en alles voor elkaar over hebben). 

• Ondernemend (wij zullen innovatief, creatief en flexibel zijn, verantwoording nemen, 

inzet geven, evenals begrip hebben voor de behoeften van onze medewerkers). 

• Rechtsstaatprincipe (wij zullen ons laten leiden door de regels en grondbeginselen van 

nationaal en internationaal recht bij de uitvoering van onze taken). 

• Milieubewustzijn (wij zullen ons voortdurend bewust zijn van onze verantwoordelijkheid 

voor de bescherming en instandhouding van het milieu en dien overeenkomstig 

handelen). 

 

7.4  Doelstellingen van de institutionele en organisatorische versterking 

MRO 
De institutionele en de organisatorische versterking moeten komen vanuit concrete 

doelstellingen. Om deze systematisch af te leiden en te ontwikkelen moeten een aantal 

symptomen en problemen duidelijk en objectief worden geanalyseerd. Hiervoor is ook nog een 

laatste workshop nodig van gedachten te wisselen over: analyse, synthese, oplossingsmodellen 

en de set van interventies nodig voor het institutioneel traject. Het heeft geen zin om te lang te 

blijven navel staren naar de verschillende problemen en wie wat precies heeft gezegd. Vele 

uitspraken van personen uit de stakeholders kring hebben vaak een subjectieve inslag. Dit geldt 

ook voor de eigen medewerkers hun kijk op zaken.  

De observaties, documentenstudie, interviews met zowel interne als externe stakeholders en 

vragenlijsten geven een beeld van de volgende problemen c.q. aandachtsgebieden, samengevat in 

een viertal clusters. Het heeft totaal geen zin al te veel tijd te besteden aan een wijze van 

detaillering van de symptomen of op zoek te gaan naar rechtvaardigheid van wie wat heeft 

gezegd. In de interactieve workshop op 14 april 2009 zijn verschillende aspecten besproken met 

de afvaardiging van het personeel van MRO. Deze aspecten zijn ook verslagen op flappen en 

gepresenteerd door MRO-medewerkers. 

Hieruit kwamen een viertal clusters van probleemgebieden (aandachtsgebieden) uitrollen die 

prioriteit dienen te krijgen samen met de genoemde aspecten uit de SWOT-analyse en de 

hoofdstukken uit deel B (2, 3, 4, 5 en 6)  in een institutioneel en organisatorisch 

versterkingsprogramma ten behoeve van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. 
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Cluster 1: Gebrekkige beleidsvoorbereiding en -implementatie 

- Gebrekkige beleidsvoorbereiding en implementatie van beleid ten behoeve van de 

regionale ontwikkeling. 

- MRO is onvoldoende voorbereid op haar inhoudelijke kerntaken t.a.v. de regionale 

ontwikkeling. 

- Gebrekkige organisatiestructuur voor de uitvoering van de kerntaken. 

- Het bestaan van de perceptie van de uitvoering van oneigenlijke taken. 

- Gebrekkige structuren voor coördinatie, begeleiding, planning, monitoren en evaluatie 

van beleid. Gebrekkige samenwerkingsverbanden en communicatie. 

- Gebrekkige demonstratie van het eigenaarschap m.b.t. het decentralisatieprogramma. 

Cluster 2: Institutionele zwaktes van verschillende organisatieonderdelen. 

- Ontwikkeling en versterking van een aantal strategische organisatie onderdelen van MRO 

(functiescheiding: beleid, beheer en uitvoering). 

- Instellen van een betere planning, monitoring- en evaluatie functie. 

- Instellen een planbureau voor het binnenland met een database met gegevens over 

algemene kengetallen en prestatiekengetallen per district. 

- Uitvoering van een gericht publieks- en beleidsvoorlichting aangaande regionale 

ontwikkeling. 

Cluster 3: Onderontwikkelde interne organisatie en de factor mens. 

- Ontwikkeling en versterking van de interne organisatie van het MRO. 

- MRO bezit onvoldoende organisatiecapaciteit om haar operationele taken naar behoren te 

kunnen uitvoeren. 

- Hierbij gaat het om de volgende zaken: de organisatiestructuur, cultuur 

(cultuurverandering, communicatiestijl, communicatiestructuur). 

- Ontwikkeling van een informatiebeleid met als afgeleide informatie technologie en 

kantoorautomatisering. 

- Opwaardering en instelling van HRM-management met aandachtspunten: 

functiebeoordeling, loopbaanontwikkeling, opleiding, training en ontwikkeling, 

bemensing en zorg, instroom, doorstroom- en uitstroombeleid. 

Cluster 4: De ontwikkeling van een model voor partnerschap in lokale ontwikkeling 

- Gebrekkige invulling van partnerschap tussen RO, NGO/CBO’s en tribale 

dorpsgemeenschappen. 

- De ontwikkeling van dorpsgemeenschappen en zelfsturingsmechanismen. 

- Opleiding en training van lokale functionarissen. 
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7.5  Doelstellingen voor de institutionele en organisatorische veranderingen 
Om de committent die vervat is in de TOR van het SSDI-missie van het MRO te kunnen 

realiseren wordt voorgesteld de volgende algemene en specifieke doelstellingen ter hand te 

nemen. 

Algemeen doel voor de institutionele en organisatorische veranderingen bij MRO : 

Regionale ontwikkeling is zodanig verbeterd dat lokaal bestuur in de districten en de dorpen in 

staat is haar eigen ontwikkeling ter hand te nemen. 

Specifiek doel voor de institutionele en organisatorische veranderingen: 

1. MRO is omgevormd tot een ontwikkelingsgericht, richtinggevend, faciliterend, 

burgergericht en kwaliteitsbewakend beleidscentrum op het gebied van de regionale 

ontwikkeling. 

2. Professioneel management van human resources, financiële, fysieke en technische 

middelen. 

3. Het aanbieden van specifieke diensten en producten, die voldoen aan de behoeften van 

de samenleving en de stakeholders. 

4. Institutionaliseren van inspirerend werkklimaat en een effectieve organisatie cultuur. 

 

Resultaten:  

In verschillende beleidsstukken van het MRO wordt prioriteit gevraagd voor regionale 

ontwikkeling. Hiervoor is beleidsontwikkeling noodzakelijk en een beheers- en 

uitvoeringsorganisatie, dat berekend is op haar taakstelling. Het MRO staat voor deze grote 

uitdaging en zal institutionele en organisatorische versterking moeten ontvangen teneinde haar 

taakstelling en de vele ambitieuze plannen te kunnen realiseren.  

In de ToR betrekking hebbende op SIP 103 zijn er kaders aangegeven waar de institutionele en 

organisatorische vragen liggen. Deze hebben betrekking op de omgeving van MRO, de 

organisatiestructuur en –cultuur, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, financiële en 

technische resources, prestaties van de organisatie en tenslotte hoe het regionaal beleid zich 

ontwikkelt met de betrekking tot coördinatie en samenwerking en betrokkenheid van interne en 

externe actoren specifiek gelet op samenwerking van inheemse en marron organisaties, NGO’s 

en CBO’s   en tenslotte andere ministeries. De keuze voor interventieprogramma’s is daarom ook 

gericht op de gevraagde kaders uit de ToR van SIP 103. 
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Welke institutionele en organisatorische versterkingen moeten plaatsvinden? Om deze vraag te 

beantwoorden is de centrale vraag: hoe ziet de gewenste situatie eruit wanneer MRO het 

institutionele en organisatorisch traject heeft doorlopen.  

De gewenste situatie ziet er als volgt uit:  

• De positie van het ministerie van MRO als beleidsvoorbereidende, superviserende, 

toezichthoudende en controlerende overheidsinstantie is eenduidig bepaald en formeel 

vastgelegd en het nieuwe directoraat is volledig opgestart.  

• Het decentralisatieproces wordt maximaal ondersteund en de ontwikkeling in de 

districten vindt plaats aan de hand van de wetgevingsproducten en uitvoeringsprojecten 

van het decentralisatieprogramma (DLGP I en DLGP II). 

• Het management van MRO is verbeterd. 

• Er is voldoende gekwalificeerd personeel op MRO aan het werk . 

• De faciliteiten (toegang tot financiën en ander resources) op MRO zijn verbeterd. 

• Ontwikkeling van partnerschap tussen MRO, NGO/CBO en de tribale 

dorpgemeenschappen is effectief voorbereid.  

Op basis van de institutionele en organisatorische versterkingsdoelstellingen van MRO  en de te 

verwachte resultaten komen wij tot een voorstel voor voorlopig een zevental clusters van 

interventies die in het vervolg nader worden gespecificeerd. Het betreft hier een concept 

gedachtelijn dat op basis van de voorlopige inzichten verkregen uit interviews, vragenlijsten en 

documentenstudies met sleutelfiguren en medewerkers van het MRO. Zoveel mogelijk is 

getracht benoemde problemen in het institutioneel kader een plek te geven in de 7 clusters. Waar 

nodig iets over het hoofd is gezien zal dit moeten worden ingepast in het geheel. Het kan ook zo 

zijn dat wij definitief eindigen met 8 of 9 clusters. Middels een laatste workshop kunnen deze 

interventies worden besproken en doorgelicht en worden aangepast. De zeven clusters worden 

verder gespecificeerd in programma’s. Deze programma’s worden afzonderlijk uitgewerkt in 

termen van concrete doelen, resultaatgebieden, prestatie-indicatoren en bronnen om de prestaties 

te onderbouwen. De clusters van programma’s die worden voorgesteld hebben betrekking op de 

volgende thema’s: 

1. Dienstbaarheid aan decentralisatieproces en burger. 

2. Organisatieontwikkeling van het MRO . 

3. Menselijke kapitaal ontwikkelen . 

4. Financiële en technische resources in place. 
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5. Prestaties verbeteren en resultaten behalen. 

6. Coördinatie en samenwerking bevorderen met vitale stakeholders MRO. 

7. Opleiding & Trainingsprogramma’s RO met partners. 
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8.  Operationele uitwerking van de interventieprogramma’s 

8.1  Inleiding 
Om ook resultaatgericht en pragmatische voorstellen uit te werken voor de institutionele en 

organisatorische versterking van het MRO stellen wij voor voorlopig 7 programma’s te 

ontwikkelen. Elk programma moet goed worden beschreven met doelstellingen en wie deze 

aanstuurt.  Er is per programma een voorlopig budget overzicht gemaakt (zie &8.2). Met een 

programma doelen wij op een samenhangende verzameling van activiteiten, zoals projecten, 

taskforces en reguliere lijnactiviteiten, gericht op de oplossing van een integrale probleemstelling 

die onder de verantwoordelijkheid van verschillende diensten/afdelingen van het MRO vallen.  

In het navolgende worden de voorlopige programma’s voorgesteld en daarbinnen worden de 

resultaatgebieden aangegeven. Elk van deze programma’s moet in de uitwerking worden 

verwerkt in een programmaplan. Het accent in het programmaplan ligt echter op de 

sturingsprocessen in plaats van de beheersing. Dit programmaplan bestaat minimaal uit de 

volgende zaken:  

1. geformuleerde doelstellingen en belangen van deelnemende organisaties. 

2. uitgangspunten voor het programma. 

3. programmadoelen in termen van ambities. 

4. activiteitenplan en tijdplanning. 

5. projectportfolio en de programmastructuur. 

6. rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemende organisaties. 

7. de programmacoördinatie en het programmamanagement. 

8. monitoring systeem, mijlpalen en evaluatiecriteria. 

9. communicatieplan (over de voortgang en resultaten). 

10. financiën van het programma (exclusief de projectbudgetten). 
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Verbijzondering van de verschillende programma’s institutionele versterking MRO 

De voorlopige zeven programma’s 

 

1. Dienstbaarheid aan decentralisatieproces en burger 

• Ontwikkelen van een nieuw traject met aandacht voor strategie, visie, missie en de 

kernwaarden MRO helder communiceren met en naar de interne en externe stakeholders. 

• Ondersteuning van het decentralisatieproces en dienstbaarheid aan lokaal bestuur en 

burgers. 

• Opzet en ontwikkeling van een Socio-cultureel database over demografische, sociaal, 

economische en culturele indicatoren, religie, etniciteit, en benodigde menselijk 

hulpbronnen binnenland (SIP 101). 

• Responsieve MRO (telefonische bereikbaarheid, dienstbetoon aan klanten en 

klachtenbureau). 

 

2. Organisatieontwikkeling van het MRO 

• Uitlijnen en afstemmen van Strategie, kerntaken en huidige organisatiestructuur MRO. 

• Ontwikkeling van een organisatieontwikkelingsplan rekening houdend met de 

besturingsfilosofie van de nieuwe organisatie en de contouren van de wijze van 

samenwerken. In dit organisatieontwikkelingsplan moeten de volgende zaken worden 

uitgewerkt: de kerntaken van de directoraten, onderdirectoraten, afdelingen en 

onderafdelingen, de verwachte producten (output), de taken, de schatting van de 

bemensing van de verschillende eenheden, het organigram en benodigde formatieplan. 

• Veranderingstraject cultuur MRO (normen en waarden, werkoverleg, communicatie, 

samenwerking, opleiding & training en kwaliteit). 

• Het institutionalisering van werkgroepen in verband met project- en 

programmamanagement. 

• De instelling van een planningsunit voor strategisch beleid MRO en een projectenbureau. 

• Intern en extern Communicatieplan MRO. 

• Formatieplan MRO (kerntaken, directoraten, afdelingen). 

• Bezettingsplan MRO (migratie stoel/functie). 
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• Organisatieontwikkeling directoraten en afdelingen MRO. 

• Het opstellen van een Manpower planning voor het MRO. 

 

3. Menselijke kapitaal ontwikkelen  

• Heroriëntatie en reorganisatie personeelsafdeling in een HRM-afdeling. 

• Het beschrijven van de administratieve organisatie van de HRM-afdeling. 

• Het vaststellen van een HRM-pakket van producten en diensten voor het MRO. 

• Het ontwikkelen van een professioneel HRM-beleid. 

• Het invoeren van een personeelinformatiesysteem voor het MRO. 

• Het optimaliseren van de personeelszorg. 

• Automatisering personeelsbestand. 

• Opleidingsplan MRO met aandacht voor organisatiegerichte, functiegerichte en 

individueel gerichte trainingen en persoonlijk ontwikkelingsplannen stimuleren.  

• Management development 50 leidinggevenden MRO. 

• Formulering van een breed gedragen HRM-beleid voor MRO (handboek HRM). 

• Beoordeling en belonen van personeel.  

• Formulering en uitwerking van een loopbaanbeleid. 

• De ontwikkeling van een adequaat instroom, doorstroom en uitstroom beleid. 

• Het maken van een sociaal jaarverslag met personeelsstatistieken ten aanzien van 

aanwezigheid, ziekteverzuim, verlof, medische kosten, verzuim, etc. 

 

4.  Financiële en technische resources in place 

• Informatiebeleidsplan MRO. 

• Huisvestingsplan MRO. 

• Faciliteitenplan MRO. 

• Informatie- en automatiseringsbeleid. 
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• Opzet van een afdeling Informatie Technologie voor MRO. 

• Meerjaren financieel perspectief MRO (structurele en incidentele kosten). 

• Financieel controlling en interne controle. 

• Instelling van een Planning, Monitoring en Evaluatie unit als stafdienst. 

• Vervoers- en transportplan MRO. 

• Administratieve Organisatie Handboek MRO. 

 

5.  Prestaties verbeteren en resultaten behalen 

• Werkoverleg en Maraps (Managementrapportages op formatie, geld en behalen van 

targets). 

• Introduceren van een interne communicatiebeleid met nadruk op werkoverleg op 

afdelingsniveau en tussen afdelingen. 

• Het intensiveren van managementteam binnen de twee directoraten en 

managementvergaderingen. 

• Programma Prestatiegericht werken voor MRO. 

• Kwaliteitsprogramma interne en externe dienstverlening MRO. 

 

6.  Coördinatie en samenwerking bevorderen met vitale stakeholders MRO 

• Een inhoudelijke visie vaststellen en uitwerken wat wordt verstaan onder partnerschap 

tussen MRO, NGO’s/CBO’S en Tribale dorpsbesturen. 

• De ontwikkeling van partnerschapprogramma MRO en inheemsen en marrons 

dorpsbesturen . 

• De ontwikkeling van partnerschapprogramma MRO met NGO’s en CBO’s. 

• De ontwikkeling en aanname van een Kaderwet dorpsgemeenschappen. 

 

7.  Opleiding & Trainingsprogramma’s MRO met partners 

• Structurele inbedding kennisinstituut en opleidingsbeleid MRO. 
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• Het inventariseren van de trainingsbehoefte en het opstellen van een opleidingsplan voor 

geheel MRO. 

• Organisatie, functiegerichte en individuele trainingen ten behoeve van alle medewerkers. 

• Financial Management. 

• Informatie en Communicatie management en een deelopleidingsplan ICT voor MRO. 

• Persoonlijke effectiviteit medewerkers en leidinggevenden. 

• Wet- en regelgeving and werkprocedures. 

• Samenwerking en teamontwikkeling . 

• Project- en programmamanagement . 

• Interactieve beleidsontwikkeling . 

• Planning, Monitoring en Evaluatie van regionaal beleid. 

• Leaderschip en Management trainingen. 

• Opleidingtraject lokaal bestuur (Kapiteins, Basja’s, dorpsbesturen, DC’s, BO’s, DR- en 

RR-leden). 
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8.2  Benodigde financiën  
 

Wat kosten deze 7 programma’s om ze tot uitvoering te willen brengen? Een ruwe inschatting 

van de kosten zijn verdeeld over drie kostensoorten (inhoudelijke activiteiten, de benodigde 

incidentele kosten voor inhuur van capaciteit en benodigde resources (materiaal, software, 

hardware, etc.) nodig voor de uitvoering van het programma. 

 

Programma’s Inhoudelijk 

USD 

Personeel 

USD 

Resources 

USD 

Totaal  

USD 

1.Dienstbaarheid aan 

decentralisatieproces en 

burger 

100.000 50.000 50.000 200.000 

 .Organisatieontwikkeling 

van het MRO 

150.000 50.000 50.000 250.000 

3.Menselijke kapitaal 

ontwikkelen  

300.000 100.000 100.000 500.000 

4.Financiële en technische 

resources in place 

200.000 100.000 100.000 400.000 

5.Prestaties verbeteren en 

resultaten behalen 

50.000 50.000 50.000 150.000 

6.Coördinatie en 

samenwerking bevorderen 

met vitale stakeholders 

MRO 

50.000 25.000 25.000 100.000 

7.Opleiding & 

Trainingsprogramma’s 

MRO met partners 

300.000 100.000 100.000 500.000 

Totaal 1.150.000 475.000 475.000 2.100.000 
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Deel D: Bijlagen 

 

Bijlage 1: Literatuur  

 

 
 

 

Nr. Sector Auteur Jaar  

     

1 

HRM Min BIZA 2008 

Rapport Concept Human Resources 
Management Strategie voor de Overheid 
en reorganisatie van de 
personeelsdiensten 

2 

HRM ECORYS/Min BIZA 2009 

HRM Proces Manual, Suriname Sector 
Management Strengthening Program 
MSP 

3 

HRM Min BIZA 2009 

Ontwerp Wetgeving Human Resource 
Strategy, Wijziging PERSONEELSWET en 
aanverwante regelingen ter uitvoering 
van  PSMSP 

4 
HRM 

Bendt Training & 
Consultancy 2008 

Strategisch HRM beleid bij het Ministerie 
van regionale Ontwikkeling 

5 
Beleid Min RO 

  2006-
2007 

Strategisch HRM beleid bij het Ministerie 
van regionale Ontwikkeling 

6 HRM   2007 Verslag HRM workshops in Suriname 

7 
DLGP DLGP 2008 

Dcentralisatieprogramma van Suriname 
2003 - 2008 

8 
DLGP DLGP/Lim A Po Institute 2005 

Ontwerp  Wettelijk kader Financiele 
Decentralisatie 

9 DLGP DLGP 2007 Leidraad Decentralisatie 2003 - 2007 

10 

DLGP DLGP 2006 

Handvat Regionale bestuursvoering 
ingevolge interimregeling Financiele 
decentralisatie 

11 
DLGP DLGP 2005 

Ontwerp Wettelijk Kder Bestuurlijke 
Hervormingen 

12 
BestuurOverheid  2001 

Meerjarenontwikkelingsprogramma 
2001 - 2005 

13 
BestuurOverheid  2006 

Meerjarenontwikkelingsprogramma 
2006 - 2011 

14 
Wet RvM 27 mei 2008 2008 

Besluit Taakomschrijving departementen 
1991 (SB 1991 no. 58) 

15 
DLGP DLGP projectbureau 2009 

DLGP Perspectief, decentralisatie & 
Traditioneel gezag 
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Bijlage 2:  Verklarende woordenlijst   

 

MRO  Ministerie van Regionale Ontwikkeling 

IDB  Inter-American  Development Bank 

SFOB  Fonds Ontwikkeling Binnenland 

ODAD  Underdirectorate Administration Services 

NGO  Non Governmental Organizations  

CBO  Community Based Organizations 

IOM  Institutional Organization Model 

SIP  Suriname International Partners 

DLGP  Decentralization and Local Government Strengthening Program 

CDFS  Community Development Fund Suriname 

PMU  Program Management Unit 

IMEAO Institute for intermediate business Education 

MBO  Upper secondary vocational education 

LBO  Lower Primary vocational education 

BSD  Bussiness Solution Development (agencie) 
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Bijlage 3: Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier 

en archivering 
 

 Bijzonderheden 

archivering 

Wordt waar 

opgeborgen 

Verplicht /altijd 

aanwezig 

Personalia 

Stamkaart 

Kopie identiteitskaart 

Melding 

Bedrijfsvereniging 

Sollicitatiegegevens 

Functiebeschrijving 

Bewijs van goed gedrag 

Rapport psychologisch 

onderzoek 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Onder couvert 

Ind 

Ind 

Ind 

Ind 

Ind 

Ind 

Ind 

Ind 

Ja 

Ja 

Ja 

 

- 

Ja 

- 

Arbeidsvoorwaarden 

Aanstellingsbrief /  

Arbeidsovereenkomst 

Afspraken wijzigingen  

Arbeidsovereenkomst 

 Ind 

 

Ind 

Ja 

 

Ja 

Salaris 

Werknermersverklaring 

Loonbelasting 

Bijzondere individuele 

afspraken 

Toekenningen 

Gratificaties 

- 

 

- 

 

- 

PIS 

Ind / PIS 

Ind / PIS 

 

Ind 

Ja 
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Eventuele verzoeken 

Loonbeslag 

Onder couvert; 

direct na opheffing 

beslag verwijderen 

Ziekte / pensioen etc. 

Verklaring 

Ziektekostenverzekering 

(indien van toepassing) 

Correspondentie 

Medischedienst 

Ziektegegevens 

 

Aanstellingskeuring 

 

 

 

In- en uittreden 

Berichtend 

Pensioenfonds 

Afspraken bijzondere 

Uitkeringen 

 

 

 

 

 

 

Onder couvert; geen 

verwijderingsdatum 

Onder couvert; geen 

verwijderingsdatum 

Alleen speciale 

aanstellingskeuringen,  

bijzondere functies / 

taken 

Ind / Col 

 

 

Col 

 

Col 

 

Ind / Col 

 

Ind / Col 

 

 

 

PIS 

 

PIS 

Ja 



88 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

Studie 

Opleidingsplan 

Kopieën van diploma’s 

en certificaten 

Studieafspraken 

 Ind 

Ind 

 

Ind 

 

Beoordeling 

Beoordeling einde 

Proeftijd 

Beoordelingsformulier 

 Ind 

 

Ind 

 

Correspondentie wg-wn 

Concurrentiebeding 

Geheimhoudingsverklaring 

Verklaring ontvangst 

huisreglement 

(indien v. toepassing) 

Disciplinaire 

waarschuwingsbrieven 

(indien v. toepassing) 

 Ind 

Ind 

Ind 

 

 

Ind 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ind = 

Individueel dossier 

PIS =  

Personeelsinformatiesysteem 

Col = 

Collectief dossier(ordners) 

 

 

 

 



89 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

Bijlage 4: Elektronisch personeelsdossier 

  
 In een personeelsdossier mogen alleen die gegevens opgenomen worden die noodzakelijk 

zijn voor het doel waarvoor het personeelsdossier wordt ingezet.  

 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan persoonsgegevens betreffende godsdienst of 

 levensovertuiging of gegevens over iemands ras vast te leggen.  

 • Feiten: De inhoud van het dossier moet berusten op feiten.  

 • Bewijsbaarheid: Alles wat in het dossier wordt opgenomen moet bewijsbaar zijn.  

 

Volledigheid: In het dossier moeten alle documenten aanwezig zijn die volgens wettelijke eisen 

verplicht zijn.  

 

 

NAAM: 

 

Personalia  Datum opmaak  

Naam:  Personeelsnummer:  

Voornamen:  Datum in Dienst:  

Adres:  Datum uit Dienst:  

Woonplaats:  Huidige functie:  

Telefoonnummer:  Afdeling:  

Geboortedatum:  Telefoonnummer:  

Geslacht:    

Telefoonnummer in 

noodgevallen 

   

 

 

 

Functiehistorie binnen de organisatie: 

Datum: Functie Functiegroep Afdeling 
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Gevolgde opleidingen: 

Opleiding: Naam school/instituut                                            Afgerond J/N    Jaar 

LBGO   

MAVO   

HAVO   

IMEAO   

HBO   

Universiteit   

Anders:   

 

Beoordelingsresultaten over de afgelopen 5 jaar 

Datum: Beoordeling Eventuele opmerkingen: 

   

   

   

   

 

Salaris:  Regeling:  

Salarisschaal:  Onkostenvergoeding  

Functiejaar:    

Beoordelingstoeslag:    
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Bijlage 5: Bijeenkomst met Tribaal gezag 
 

Op 18 mei 2009 vond er een ontmoeting plaats in Paramaribo met vertegenwoordiger van het 

tribaal gezag. Er zijn een aantal vragen gesteld aan deze vertegenwoordigers hoe zij 

dorpsontwikkeling zien, hoe zij de samenwerking met RO zien en waar zijn wensen prioriteiten 

te leggen. Een deel van de vragen is via een korte vragenlijst afgenomen en dan vond er een 

groepsdiscussie plaats. Een bloemlezing van reacties. 

Vraag 1 

11 personen hebben de vragen lijst anoniem ingevuld. Er waren 3 kapiteins bij. 

Vraag 2  

Van de aanwezigen was het opleidingsniveau in het algemeen veels laag, merendeel slechts 

lagere school gevolgd. 

Vraag 3 

Bijna driekwart van de mensen is betrokken bij ontwikkelingsprojecten in het binnenland via 

NGO’s en CBO’s. 

Vraag 4. 

Wat opleidingsbehoeften betreft gaat de meeste interesse uit naar bestuursvaardigheden en 

dorpsontwikkeling. Opleiding op het gebied van samenwerking heeft niet de interesse. 

Vraag 5.  

Grootste problemen in de dorpen liggen op het gebied van de samenwerking. Vreemd 

(contradictie) gezien de uitspraken bij de vorige vraag (het resultaat van vraag 4). 

Vraag 6. 

Problemen met externe (privé/anderen) organisaties  zoals goudwinning, hout kap/transport, 

landbouw . 

Vraag 7. 

De samenwerking met de districtscommissarissen is redelijk tot goed 

Vraag 8  

De samenwerking met  RO is eveneens redelijk tot goed. 
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Vraag 9 

Decentralisatie leeft nog niet zo sterk, geen uitgesproken resultaten gemerkt. 

Vraag 10 

De versterking van de dorpsbesturen door de decentralisatie is nog niet aan de orde. Men weet te 

weinig van. Traditioneel gezag moet wel worden gerespecteerd. 

Vraag 11 

Zaken om nu op te pakken liggen voornamelijk op het gebied van ontwikkelingsprojecten, 

economie en landgebruik. 

Vraag 12 

Trainingen in de dorpen. Gesuggereerd worden het ontwikkelen van visies en ontwikkelings 

mogelijkheden voor het dorp. Daarnaast is er ook interesse voor handvaten zoals; communicatie, 

bestuursvaardigheden, schrijven en lezen. 

 

 Vergadering Dorpsgemeenschap: 

- Het aantal keer dat vergaderd wordt hangt af van de belangrijkheid van de 

agendapunten; als het gaat om belangrijke economische onderwerpen zin er 

soms meer dan drie vergaderingen per week. Als er geen belangrijke 

onderwerpen zijn wordt er soms maanden (tot een jaar) niet vergaderd. 

- De Kapitein of basja is niet altijd aanwezig bij een vergadering maar wordt 

wel op de hoogte gehouden. 

- Als het nodig is het hele dorp aanwezig bij een vergadering maar als het om 

vertrouwenszaken gaat is alleen het bestuur aanwezig. 

 

 Wat hebben de mensen nodig om beter te vergaderen: 

- Mensen willen leren schrijven en lezen (want dat kunnen ze onvoldoende). 

- Mensen willen effectiever leren vergaderen; vergaderingen duren soms uren 

lang terwijl er niets uitkomt. 

 

 

 

 Hoe worden besluiten genomen tijdens vergaderingen? 

- Dat verschilt per gebied / regio. In Drietabetje (waar de Granman zit) worden 

alleen conflicten opgelost. Alle omliggende dorpen komen er naartoe. 

- Zowel kapitein als het dorp neemt apart een besluit. Het beste besluit is geldig 

maar de kapitein heeft het laatste woord. 
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 Relatie Dorpen vs. NGO’s: 

- De kapitein of Dorpsgemeenschap neemt een besluit. Als de centrale overheid 

ook nodig blijkt te zijn loopt dat via het districtsbestuur naar RO. 

- NGO’s hebben projecten zoals Watervoorziening, Infrastructuur en Scholing. 

Maar ook veel Landbouwprojecten. 

 

 Samenwerking RO <-> Dorpsbestuur: BO (ressortverantwoordelijke rapporteert aan de DS 

 DC  RO. 

 

 Wat gaat mis in de samenwerking:  

- Geen selectiecriteria bij benoeming bestuursambtenaar. 

- Bestuursambtenaar is / wordt niet getraind: de neuzen wijzen diverse kanten 

op (geen eenduidige standpunten / uitspraken). 

- Training nodig op gebied van visie, inzichten, etc. m.b.t. regionale 

ontwikkeling. 

- Training voor Traditioneel Gezag, RR, DR. 

 

Prioriteiten Dorpontwikkeling 

 Scholing, gezondheidszorg, water, licht, etc. 

 Mensen leren om anders te werken / denken (op langer termijn). 

 Wat kunnen / moeten de mensen doen om zich en hun dorpsgemeenschap duurzaam te 

kunnen ontwikkelen? 

 

Wie moeten welke training volgen? 

 RO, Traditioneel Gezag, RR, DR-leden: Bewustwording, al het gaat om ontwikkeling  

zelfde training voor de driehoek zoals is voorgesteld door SIP 103 in curriculumdocument. 

 

Opmerking van de Kapitein: de overheid geeft concessies en het dorpsbestuur weet van niets: 

geen controle, geen ontvangsten van bijv. belastingen. 

Rondvraag: 

De afvaardiging vindt dat er veel meer moet worden gewerkt aan de jongeren. Die moeten het 

gaan overnemen van de oudere generatie. 

Trainingen gewenst voor de dorpsgemeenschappen over hoe om te gaan met de rijkdommen in 

het binnenland. In combinatie met  SIP 101. 

Het samenspel tussen de drie actoren zoals hier aangegeven zal moeten worden opgezet en de 

organisatie die hier het initiatief in moet nemen is RO. 
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Bijlage 6: Organisatiescan MRO 
 

Om te meten in hoeverre het ministerie op koers is, heeft Think Smart de Organisatie Scan ontwikkeld. 

Dit zelfdiagnostische model belicht alle relevante managementaspecten, die in meer of mindere mate een 

rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen van uw onderneming (organisatie, strategie, juridische 

zaken, financieel management, resultaten en ratio's). Per deelgebied vindt u meerdere vragen, die de 

prestaties van de organisatie op de verschillende aspecten meten. Bij het beantwoorden van de vragen zijn 

slechts drie antwoorden mogelijk (wel geregeld (+), weet niet (n) en niet geregeld (-). Niet van toepassing 

kunt u beschouwen als wel geregeld. 

 

De Organisatie Analyse  
Mogelijk luidt uw conclusie na het invullen van de scan dat het "met uw onderneming wel goed zit". Dat 

is prachtig! Wij adviseren u dan wel de Organisatiescan met enige regelmaat te herhalen.  

Het kan ook zijn dat u wordt geconfronteerd met een aantal zwakke punten in uw organisatie en niet goed 

weet wat u daarmee aan moet. De adviseurs van Think Smart kunnen met u tot een analyse komen van de 

oorzaken en aanbevelingen doen om de zwakke punten te elimineren. 

 

Het Organisatie Verbeteringsprogramma 
Na de analyse met aanbevelingen kunnen de voorstellen worden geïmplementeerd. Wij kunnen u 

begeleiden of de volledige implementatie voor onze rekening nemen. We zijn er op gericht om bij dit 

proces pragmatisch te werk te gaan, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de mogelijkheden binnen 

uw organisatie. 

 

Organisatie +/- 

Leiderschap 

Is het topmanagement (door opleiding en ervaring) goed in staat een voortrekkersrol 

te spelen? 
 - 

Zijn leidinggevenden goed in staat operationele taken te delegeren? 
-

  

Is er een heldere delegatie van verantwoordelijkheden? 
-

  

Worden medewerkers door hun leidinggevenden gestimuleerd verbeteringen in te 

voeren? 
 - 

Is het management zichtbaar persoonlijk betrokken bij verbeteractiviteiten in de 

organisatie? 
 - 

Zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd? -  

Is er een duidelijke overlegstructuur (directie-MT-afdelingsoverleg etc.)?  - 

Worden medewerkers geïnformeerd over plannen? -  
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Worden medewerkers geïnformeerd over resultaten?  - 

Worden medewerkers betrokken bij nieuwe plannen en/of  ontwikkelingen? - 

Is de ‘span of control’ voor managers juist (vuistregel: max. 7 rechtstreeks 

rapporterenden)?  
-  

Zijn besluitvormingsprocessen binnen de organisatie voldoende transparant?  - 

 

 

Personeelsmanagement  

Is er een up-to-date organigram?  - 

Is er een adequate bezetting binnen de organisatie (zijn o.a. alle sleutelposities 

ingevuld)? 
 - 

Is er een management development programma voor de sleutelposities?  - 

Zijn er functieomschrijvingen van alle functies?  - 

Zijn er arbeidscontracten van alle medewerkers?  - 

Is er een beoordelingssystematiek?  - 

Is er een éénduidig beloningssysteem?  - 

Worden er functioneringsevaluaties gehouden? -  

Worden er loopbaanplannen gemaakt voor medewerkers?  - 

Is er een opleidingsplan?  - 

Wordt dit opleidingsplan nageleefd (ook in slechtere tijden)?  - 

Zijn de arbeidsvoorwaarden marktconform?  - 

Is er een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem (cafetariasysteem)?  - 

Is het personeelsverloop acceptabel?  -  

Is er iemand belast met de zorg voor het personeel (personeelsfunctionaris)?  - 

Zijn de personeelsgegevens voldoende vastgelegd in een personeelsdossier?  - 
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Is de hoogte van het ziekteverzuim bekend? -  

Ligt het ziekteverzuim onder het gemiddelde van de branche?  - 

Kent de organisatie de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van haar 

werknemers? 
-  

Is er een goede werving- en selectieprocedure?  - 

Worden er exit-interviews gehouden? -  

Is de organisatie aangesloten bij een Arbo-dienst?  - 

Zijn er mogelijkheden voor personeel om seksuele intimidatie, agressie en geweld te 

melden? 
-  

Worden meldingen van seksuele intimidatie, agressie en geweld afdoende 

behandeld? 
 - 

      

Middelenmanagement      

Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen (financieel / niet-

financieel)? 
 - 

Zijn de middelen geschikt om de taak uit te voeren?  - 

Wordt er voldoende geïnvesteerd in moderne (productie)middelen?  - 

Beschikt de organisatie over een website?  - 

Wordt er geïnvesteerd in ‘state-of-the-art’ informatie- en communicatietechnologie? -  

    

Management van processen    

Zijn de primaire processen transparant?  - 

Zijn de processen schriftelijk vastgelegd?  - 

Zijn de productieprocessen ‘state-of-the-art’?  - 

Zijn er voor de processen procesindicatoren vastgesteld? -  

Worden er periodiek verbeterplannen voor de processen opgesteld? -  
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Kan de levertijd van de producten tot in detail worden voorspeld? -  

Komt de organisatie haar leververplichtingen na?  - 

Zijn er procedures vastgelegd die het maken van fouten voorkomen? -  

Zijn de kritische succesfactoren in de processen bekend? -  

Worden de kwaliteitskosten gemeten?  - 

Wordt de effectiviteit van de processen periodiek gemeten?  - 

Wordt de efficiency van de processen periodiek gemeten?  - 

Vinden er tussentijdse procescontroles plaats? -  

Wordt er gewerkt met actuele documentatie (procedures, instructies, tekeningen etc.) -  

Is er een digitaal bedrijfszorgsysteem (kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid, AO etc.)? -  

Wordt er vooraf beoordeeld of de organisatie in staat is het gevraagde te leveren?  - 

Wordt er gewerkt met een geïntegreerd logistiek besturingssysteem? -  

Heeft de organisatie de interne bedrijfsregels vastgelegd?  - 

Zijn deze regels voldoende bekend bij het personeel?  - 

      

Strategie      

Beleid & Strategie      

Is er een duidelijke ondernemingsvisie? -  

Is er een ‘mission statement’ geformuleerd? -  

Is er een strategisch (meerjaren) plan vastgesteld? -  

Worden deze plannen doorgaans gevolgd? -  

Is er een informatieplan? -  

Is er een communicatie plan (waarin o.m. strategie, beleid, resultaten, etc.)? - 

Is er een kwaliteitsbeleid vastgesteld?  - 

Zijn er SMART verbeterdoelstellingen vastgelegd?   - 
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Bestaat er een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-

analyse)? 
-  

Is de onderneming duidelijk gepositioneerd (bijv. door middel van product/markt 

combinaties)? 
 - 

Bestaat er inzicht in de marktontwikkelingen waarin de onderneming actief is of wil 

zijn? 
-  

Is er een (recente) concurrentie analyse beschikbaar?  -  

Is er een (recent) marketingplan opgesteld?  -- 

Wordt er jaarlijks een budget (omzet/kosten) vastgesteld? -  

Worden er jaarplannen opgesteld (personeel, middelen, omzet, kosten, resultaten, 

groei)? 
 - 

Worden de behaalde resultaten op basis van budget / jaarplannen regelmatig 

geëvalueerd? 
-  

Vindt evaluatie plaats aan de hand van zowel financiële / niet-financiële prestatie-

indicatoren? 
 - 

Is er een adequaat management informatie- en rapportagesysteem?   - 

      

Juridische zaken      

Bestuursrecht      

Zijn de noodzakelijke vergunningen aanwezig? n 

Stemt de bedrijfsvoering nog overeen met de vergunningvoorwaarden? n  

Dekken de huidige vergunningen in voldoende mate de toekomstplannen? n 

Is er inzicht in de benodigde vergunningen voor de toekomstplannen? n 

Is er voldoende inzicht in voor de organisatie relevante ruimtelijke ontwikkelingen? n  

      

Arbeidsrecht      

Voldoet de organisatie aan de ARBO-wetgeving? n 
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Voldoet de organisatie aan de WOR? n 

Voldoen de arbeidscontracten aan de Wet Flexibiliteit en Zekerheid? n  

Wordt het Arbeidstijdenbesluit in acht genomen? n  

    

 

Organisatie / Juridische controlling 
   

Stemt de huidige situatie overeen met de inschrijving in het handelsregister 

(procuraties)? 
n  

Wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen mbt jaarstukken/jaarverslagen e.d.? n 

Is er voldoende inzicht in de voor de organisatie relevante nationale regelgeving? n  

Is er voldoende inzicht in de voor de organisatie relevante internationale regelgeving? n  

Blijft de organisatie op de hoogte van wijzigingen in voor de organisatie relevante 

regelgeving? 
n  

Is de organisatie voldoende toegerust om juridische risico's te onderscheiden? n  

Is de organisatie voldoende toegerust om juridische risico's te elimineren? n 

Zijn de Algemene Voorwaarden toereikend? n  

Worden de Algemene Voorwaarden aan elke contractspartij ter hand gesteld? n 

Heeft de organisatie leveringsvoorwaarden aan de belangrijkste leveranciers 

opgelegd? 
n 

Zijn intellectuele eigendommen voldoende beschermd (octrooi, beeldmerk, 

domeinnaam)? 
n  

Beschikt de organisatie over de benodigde softwarelicenties? n  

Is (mogelijke) bodemverontreiniging van het bedrijfsterrein uitgesloten? n 

 

Is er voldoende inzicht in de consequenties van bodemverontreiniging? 
n  

Is de organisatie (inclusief personeel) adequaat verzekerd? n  
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Beschikt de organisatie over de benodigde verzekeringen voor de producten / 

diensten? 
n  

     

Financieel Management     

Subsidies      

Wordt er gebruik gemaakt van subsidieregelingen? n  

Is er binnen de organisatie een medewerker belast met subsidieverwerving? n 

Worden nieuwe activiteiten getoetst op subsidiemogelijkheden? n  

Worden de bestaande bedrijfsactiviteiten regelmatig getoetst op 

subsidiemogelijkheden? 
n 

Is er binnen de organisatie kennis aanwezig van Europese subsidieregelingen?  n 

Wordt er gebruik gemaakt van fiscale faciliteiten op het gebied van bijscholing van 

personeel? 
 n 

Is onderzocht of er besparingsmogelijkheden zijn in verband met de inkoop van 

energie? 
n  

 

 

 

     

Resultaten      

Waardering door het personeel    

Zijn er concrete voorbeelden waaruit de betrokkenheid van de medewerkers blijkt?  - 

Wordt de oorzaak van verloop van personeel onderzocht?  - 

Wordt de waardering van medewerkers periodiek gemeten?  - 

Worden op basis van de resultaten verbeterplannen opgesteld? -  

Worden de opgestelde verbeterplannen ook uitgevoerd? -  

Worden de resultaten van de ingevoerde verbeterplannen beoordeeld? -  
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Ontvangt de organisatie veel open sollicitaties? -  

     

Waardering door klanten     

Blijven klanten altijd terugkomen?  - 

Wordt de oorzaak van het verlies van klanten onderzocht?  - 

Wordt de waardering door klanten periodiek gemeten? -  

Worden op basis van de resultaten verbeterplannen opgesteld? -  

Worden deze opgestelde plannen verbeterplannen ook uitgevoerd?  - 

Worden de resultaten van de ingevoerde verbeterplannen beoordeeld?  - 

Weet de organisatie wat de klanten verwachten?  -  

Is er een adequate klachtenprocedure?  - 

Worden de klachten periodiek geanalyseerd?  - 

Worden op basis van de analyseresultaten verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd?  - 

Wordt de effectiviteit van verbeteracties gemeten?  - 

Kent de organisatie een vorm van een relatiebeheer?  - 

Vindt er nazorg plaats (klanttevredenheidsonderzoek, garantie, service)? -  

Is er een verkoopinformatiesysteem? -  

Worden leveranciers betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe diensten producten?   - 

Wordt de betrouwbaarheid van leveranciers periodiek gemeten?  - 

    

Waardering door maatschappij    

Worden stakeholders op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen? -  

Is de organisatie aantoonbaar betrokken bij de maatschappij?  - 

 

 
    



102 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

Ondernemingsresultaten     

Wordt de prestatie regelmatig vergeleken met die van de belangrijkste concurrenten? -  

Vertoont de omzet een opgaande lijn? -  

Is er een adequaat kostprijscalculatiesysteem? -  

Vertoont de bruto marge een opgaande lijn?  - 

Vertoont de winst voor belasting een opgaande lijn?  - 

Zijn de verbeterdoelstellingen gerealiseerd?  - 

    

Ratio's (invoeren werkelijke waarden)    

Financiële hefboomratio's     

Debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen)  - 

      

Activiteiten ratio's      

Omloopsnelheid voorraad goederen (omzet / voorraad goederen) n  

Omloopsnelheid onderhanden werk (omzet / onderhanden werk) n  

Omloopsnelheid debiteuren (debiteuren / 1,175 / netto omzet * 365)  n 

Omloopsnelheid crediteuren (crediteuren / 1,175 / (kostprijs omzet + bedrijfskosten) 

* 365) 
 n 

Omloopsnelheid totaal vermogen (365 / bruto omzetresultaat / totaal vermogen)  n 

Rentabiliteitsratio's      

Rentabiliteit totaal vermogen (bedrijfsresultaat / totaal vermogen)  n 

Rentabiliteit eigen vermogen (netto winst / eigen vermogen) n  
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Liquiditeitsratio's       

Current ratio (vlottende activa / vlottende passiva)  n 

Netto werkkapitaal (vlottende activa - vlottende passiva) n 

      

Solvabiliteitsratio's      

Solvabiliteit (eigen vermogen / vreemd vermogen) n  

Eigen vermogen / totaal vermogen  n 

      

Productiviteitsratio's      

Omzet per werknemer   n  

Bruto marge per werknemer  n  

Netto winst per werknemer  n  

Loonkosten per werknemer  n  
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Bijlage 7: Organisatiestructuur MRO  
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Bijlage 8: Agenda Workshops  

 

WORKSHOPS  

EN 

PRESENTATIES 

103 

  

   

Nummer Workshop Presentaties 

1 21 april 2009 Institutionele 

versterking  RO. 

Bevindingen vanuit 

documenten, interviews en 

vragenlijsten 

Aanwezigen: RO staf en 

personeel 

12 october 2009 Meeting met de direkteur 

van RO en staf betreffende de stand van 

zaken projecten 101 en 103 

 

2 27 augustus 2009 Afstemming 

SSDI, DLGP en 

beleidsprogramma  Ministerie 

RO 

Workshop georganiseerd door 

PEU 

12 october 2009 Meeting met de direkteur 

van RO en staf betreffende de stand van 

zaken projecten 101 en 103 

3 2 september 2009 Presentaties 

van draft rapport  

institutionele analyse RO, 

Traditioneel gezag, 

CBO’s/NGO’s 

 

19 januari 2010 Verslag  mbt  

de 103 presentaties rapport traditioneel 

gezag, trainingsplan en rapport 

institutionele versterking RO ten behoeve 

van staf en  Leiding  ministerie RO 
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Workshop 1: 

Institutionele versterking Ministerie van Regionale Ontwikkeling 

Dinsdag 21 april 2009 

Plaats: Lallarookh Conferentiecentrum 

 

 

Agenda: 

8.00 – 8.30 uur   Inloop 

8.30 – 8.40 uur  Doel van de workshop en toelichting programma ( L. Wiebers) 

8.40 – 8.50 uur  Doelstelling en kader van de institutionele versterking RO (H. Ori ) 

8.50 – 9.30 uur Bevindingen vanuit documenten, interviews en vragenlijsten (E. Banel en    H. 

Ori)  

9.30 – 9.40 uur Pauze 

9.40 – 10.00 uur Clustering van knelpunten, toetsing op herkenbaarheid en mogelijke 

aanpassingen ( H. Ori) 

10.00 – 11.00 uur Opdracht 1 ( uitvoeren in groepen van 8 personen ) 

11.00 – 12.00 uur Groepspresentatie Clustering van Knelpunten, toetsing op herkenbaarheid en 

mogelijke aanpassingen 

12.00 – 12.30 uur Lunch 

12.30 – 13.00 uur Verkenning van samenwerkingsverbanden met extra relaties RO ( H. Ori) 

13.00 – 14.30 uur Opdracht 2 + Discussie 

14.30 – 15.00 uur Evaluatie van de dag 
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WORKSHOP 2:  

Perspectief ontwikkeling lokaal bestuur en ontwikkelingsagenda 

binnenland,  afstemming  SSDI, DLGP en beleidsprogramma ministerie 

van RO 

Donderdag 27 augustus 2009 

Plaats: Lalarookh complex 

Tijd: Inloop 8.00 – 8.30 uur, programma: 8.30 – 14.00 uur 

 

Tentatieve agenda: 

 

8.30 – 8.45  Opening workshop (eventueel door de Minister van Regionale Ontwikkeling) 

8.45 – 9.30 'DLGP in perspectief Legal background paper and draft laws and bylaws 

Traditional Authority  (Leeroy Jack of iemand van DLGP) 

9.30 – 10.00 Strategische ontwikkelingsperspectieven en lokale dorpsplanning (deelproject 

101), Marten Schalkwijk 

10.00 – 10.15 Koffie/the break 

10.00- 10.30 'Legal framework Traditional Authorities' (deelproject 102),  

10.30 – 11.00 Institutionele versterking en nieuw partnerschap bij ontwikkeling van het 

Binnenland, (deelproject 103) Ori en Healy 

11.00 – 11.45 Synthese beleidskader Ontwikkeling Binnenland (DLGP, SSDI en 

Regeringsbeleid), directeur Ministerie van RO 

11.45 – 12.30 Lunch 

12.30 – 13.30 Panelddiscussie onder voorzitterschap (panel bestaat uit de verschillende 

presentatoren eerder op dag) 

13.30 – 14.00 Korte evaluatie en sluiting 
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WORKSHOP 3: 

Interventies bij het institutionele versterkingsprogramma 

(SIP 103) 

Datum: woensdag 2 september 2009 

Plaats: Lalarookh Complex 

 

Agenda: 

8.00 – 8.30 uur  Inloop 

8.30 – 8.50 uur  Doel van de workshop, programma en inleiding,  Lilian Wiebers 

9.00 – 10.30 uur Verslag Institutionele analyse ministerie van RO  

Presentatie Ontwerp modulen: HRM, Projectmatig Werken, Resultaatgericht 

werken , Samenwerken en Communiceren, Partnerschap en Dorpsontwikkeling  

Henry  Ori & Eric Banel 

 

10.30 – 10.45 uur Koffie break 

 

10.45 – 11.30 uur Verslag Institutionele analyse NGO en CBO’s  (Huidige en gewenste situatie en 

interventies), Josta  Nieuwendam en Lilian Wiebers 

11.30 – 12.30 uur Verslag Institutionele analyse Tribaal gezag (Huidige en gewenste situatie en 

interventies), Chris Healy 

 

12.30 – 13.15 uur Lunch 

 



109 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

13.15 – 14.00 uur Vragen, feedback, afspraken. 

14.00 uur Afsluiting 
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Bijlage 9: Presentielijsten workshops  
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Bijlage 10: Opstart Institutionele Strengthening Ministerie van RO  
 

Opzet Institutional Strenghtening Ministerie van Regionale Ontwikkeling 

1.Algemeen: 

- Introductiegesprek directeur en staf 

-  Rondbegeleiding RO 

- Aanwijzing vaste resource persoon voor project en contact persoon met SIP ISMR 103 

- Planning interviews , uitzetten van vragenlijsten focusgroepen 

2.Interview sleutelpersonen RO in plannen: 

Voor een goede inschatting van de huidige situatie en ontwikkeling van het ministerie van RO zullen 

sleutelfiguren van het ministerie worden gesproken. Het gaat om een interview van 1,5 uur per persoon. 

Het gaat in eerste instantie om de volgende sleutelfiguren: 

- Minister en directeur 

- Onderdirecteuren 

- Beleidsadviseurs 

- Beleidsmedewerkers 

- Hoofden van diensten (STAF) 

- DC’s (focusgroep) 

- BO’s  (focusgroep) 

- DLGP functionarissen en directeur DLGP 

- Directeur FOB 

3.Documentenstudie: 

Gevraagd om beschikbaarstelling van een aantal belangrijke documenten van RO 

- Beleidsvisie en strategische plannen 

- Taakstelling departement 

- Formatieplan RO 

- Voorgaande voorstellen voor institutionele versterking RO 

- Studies van de laatste 10 jaar over beleidsonderwerpen RO 

- Jaarverslagen 

- Begrotingen RO van de afgelopen 5 jaar 
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4. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie: 

- Personeelsbezetting per afdeling 

- Organogram RO 

- Formatieplan RO (leeftijdsopbouw personeel, in diensttreding datum,  functiebenaming,  hoogst 

genoten opleidingen, man/vrouw, functieverblijfsduur, % management, beheersfuncties en 

uitvoering, ziekteverzuim getallen,) 

- Lopende opleiding en trainingsbeleid 

- Beoordeling , promotie en loopbaanontwikkeling 

- Begroting RO afgelopen 5 jaar opgebouwd naar uitgaven en inkomsten, realisatiepercentage en 

verdeling naar : salariskosten en personeel gebonden kosten, gebouwen en opstallen, 

beleidskosten 

- Ken- en stuurgetallen RO: o.a.: Kosten districtengebonden kosten, bedieningsgebied (aantal 

districten, ressorten, dorpen, bewoners), aantal kantoren, vervoer/transport, lokale kosten 

bestuursdiensten, beleid en kosten salarissen dignitarissen  

5. Overleg en communicatie binnen  en buiten RO: 

- Overlegorganen binnen RO 

- Stakeholdersanalyse rond RO 

- Personeelsbond RO 

- Overlegorganen buiten RO 

- Aantal werkoverleggen binnen RO 

- Communicatiekanalen binnen RO, beleids- en publieke voorlichting 

6. Automatisering RO: 

- Aantal PC en laptops, printers, netwerken, etc. 

- Automatiseringsplan aanwezig 

- Informatiebeleidsplan 

- ICT-beleid RO en districten 

7. Uitwerking vragenlijsten aan 100 medewerkers: 

- Leiderschapsstijl en managementstijl RO 

- Cultuurtest RO 
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- Tevredenheidtoets medewerkers 

- SWOT-analyse RO 

 

8. Rapportage deelrapporten 

- Visie en strategie document 

- Doorlichting Ministerie van RO en functioneren van de Administratieve diensten 

 

Afgenomen interviews op 17 maart , 18 maart, 19 en 20  maart 2009 (Dhr.Ori,  Dhr.Banel en 

Mw.Wiebers) 

Tijdstip Afdeling Naam Locatie 

17 maart 2009 

9.00 – 12.00 

Personeelszaken Mw. Overman Hoofdkantoor 

10.35 – 12.00 Documentatie en 

Informatievoorziening 

Dhr. Sanches Hoofdkantoor 

12.00 – 12.30 Begrotings- en 

Financiele Zaken 

Dhr. Alibaks/Mw. 

Missasi 

Hoofdkantoor 

18 maart 2009 

9.00 – 10.30 uur 

Interne controle Mw. Darmowiredjo Hoofdkantoor 

9.00 – 10.30 uur Voorlichting en burger 

participatie 

Mw. Lachman Krommelingstraat 2 

(boven) 

9.00 – 10.30 uur 

 

Algemene en 

Huishoudelijke Dienst 

Dhr. Anches en Mw. 

Ansoe 

Hoofdkantoor 

10.35 – 12.00 Tribale 

aangelegenheden 

Dhr. Valpoort Hoofdkantoor 

12.00 – 12.30 Ondernemerschap Dhr. Libretto Hoofdkantoor 

19 maart 2009 

9.00 – 10.30 uur 

Dorpsontwikkeling Mw. Fonkel Hoofdkantoor 
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Tijdstip Afdeling Naam Locatie 

19 maart 2009 

9.00 – 12.00 

Decentralisatie Mw. R. Leefland Oud CTA, 

Krommelingstraat 2 

10.35 – 12.00 Decentralisatie afdeling 

regionale organen en 

wetgeving 

Mw. Somowidjojo Oud CTA, 

Krommelingstraat 2 

12.00 – 12.30 Onderdirectoraat 

Districtsbestuur 

Dhr. Van Varsseveld Oud CTA, 

Krommelingstraat 2 

18 maart 2009 

9.00 – 10.30 uur 

Civieltechnische 

planning 

Dhr. Mingoen Oud CTA, 

Krommelingstraat 2 

9.00 – 10.30 uur Bouwkundige planning Dhr. Petres Krommelingstraat 2 

(boven) 

12.00 – 12.30 Beleidsadviseur Mw. Vishnudath Hoofdkantoor 

20 maart 2009 

9.00 – 10.30 uur 

Onderdirecteur 

ontwikkeling 

Binnenland 

Dhr. Pansa Hoofdkantoor 

9.00 – 10.30 uur Internationale 

betrekkingen 

Mw. Burgrust Frederik Derby straat 

137 beneden 
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Bijlage 11: Interviews lijst-afdelingen lijst-knelpunten 
 

 

 
 

  

Overzicht gevoerde interviews (19 personen RO) 
 

 Naam  Afdeling/onderdirectoraat 

1 Mw.Visnudath 
 

Departements 
leiding 

2 Dhr. Valpoort Boslanddignitarissen 

3 Dhrr. Mingoen 
 

Civielplanning  
  

4 Mw. Iris Gilliad 
 

DLGP  

5 Dhr. Kamber 
 

ICT 

6 Dhr. Anches 
 

Algemene en huishoudelijke 
dienst 

7 Dhr. Libretto Ondernemerschap 

8 Mw. Fonkel Dorpsontwikkeling 

9 Onderdirecteur Dhr. 
Pansa 

ONDIRECTORAAT 
BINNENLAND 

10 Mw. R. Leefland Decentralisatie 
Afdeling Districtsinkomsten en 
uitgaven 

11 Mw. Somowidjojo Decentralisatie afdeling  
Regionale organen en 
wetgeving 

12 Dhr.  van Varsseveld Onderdirectoraat 
Districtsbestuur 

13 Dhr. Petres CTA; bouwkundige planning  

14 Mw. Lachman VOORLICHTING EN 
BURGERPARTICIPATIE 

15 Mw.Daal departementsleiding 

16 Mw.  Overman Personeelszaken 

17 Dhr. Sanches Documentatie en Informatie 
Voorziening 

18 Mw. Darmowiredjo Interne controle 

19 Mw.Missasi(onderhoofd) Begrotings-en Financiele Zaken 

Overzicht geënquêteerde afdelingen (15) 
 

 Afdeling/onderdirectoraat 

1 Departements leiding 

2 Boslanddignitarissen 

3 Civielplanning  

4 Begrotings-en Financiele Zaken 

5 Juridische medewerker 

6 Ondernemerschap 

7 Dorpsontwikkeling 

8 Decentralisatie 
Afdeling Districtsinkomsten en 
uitgaven 

9 Decentralisatie afdeling  
Regionale organen en wetgeving 

10 CTA; bouwkundige planning  

11 VOORLICHTING EN 
BURGERPARTICIPATIE 

12 Departementsleiding 

13 Personeelszaken 

14 Documentatie en Informatie 
Voorziening 

15 Interne controle 

Overzicht geënquêteerde commissariaten 
(2) 
 

  Districts Commissariaat  Paramaribo 

 Districts Commissariaat Sipaliwini 



116 Suriname International Partners: Draft Report on Institutional Strengthening 2009 Support for Sustainable Development of the 

Interior Project, Institutional Strengthening (IDB Project ATN/JF-10343-SU) 

 

Knelpunten: 

PZ en Human Resource: 
- Geen beoordelings -en functioneringssystemen. 
- Geen interne communicatieblad om de integrale aanpak te bevorderen. 
- Geen statistische verwerking  waardoor er geen sturingsinformatie. Bijv. ziekteverzuimen.  
- Nog geen automatisering van personeelsdossiers (3000 dossiers ordenen, opschonen en 

updaten). 
- Prestaties onder nivo. Geen prestatiegerichte houding. Weinig pro-actief. Onwillige 

ambtenaren. 
- Geen optimale samenwerking. Intern PZ overleg is gepland in mei. 

 
- Werkdruk: Door tonen van taalvolwassenheid wordt de werkdruk verhoogd door 

departementsleiding. Ook belast met uiteenlopende kleine werkzaamheden die door anderen 
gedaan kunnen worden. 

- Ontvang weinig tot geen feedback van opdrachtgevers.   
- Kan medewerkers training geven om skills (verslaglegging, vergadertechnieken) te verbeteren ze 

wilt daarvoor betaald worden zou men ook bij externe trainer doen. 
- Voorstel  beoordeling en  functioneringsysteem  gemaakt tbv ministerie RO. Niet 

geïmplementeerd omdat er op BIZA gewacht moet worden. Demotiverend. Het blijkt dat Justitie 
en politie hun eigen HR systemen toepassen en niet op Biza wachten. Maar RO wacht. 

- Behoeften:  behoefte aan een coach.  Ze weet vaak niet waar ze aan toe is. 
 
Begroting en financiële zaken: 

- Nog geen planning en monitoringsysteem. 
- Geen AO handboek. 
- Geen intranet link met andere afdelingen. 
- Kredietkaarten niet op intranet waardoor het een oponthoud is om de kredietstanden na te 

gaan. 
- Geen infomanagement systeem waardoor geen goed overzicht op de interne en externe 

relaties. 
Behoeften: 

- Verbeteren van processen dmv handboek ; deze plaatsen op internet voor interne en externe 
klanten. 

 
DIV: 

- Achterstand op dossiervorming. 
- Personeel is niet gemotiveerd. Werk saai. 
- Oud archief moet gedigitaliseerd worden. 
- Geen ruimte voor archief. Werkplek zeer krap. 
- Geen automatisering. Apparatuur ontbreekt. Slechts 1 pc. 
- Personeel moet computer opgeleid worden. 
- Alleen hoofd heeft archief training gevolgd. 
 

Interne controle: 
 
- Geen transportmiddel  werkt demotiverend. 
- Werkruimte krap. 
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- Geen link van intra-net met districtscommissariaten. 
- Infostromen binnen IC tussen andere afdelingen. 
- Gedecentraliseerde districten hebben nog geen eigen IC. 
- Info beveiliging nog niet. 
- Geen externe overleg met IC van andere ministeries. 
- IC moet als stafafdeling  hoger in de structuur tbv de 2 directoraten. 

 
Onder Directoraat Ontwikkeling binnenland: 

- De afdelingen moeten ‘hele ‘afdelingen worden. Bemensing nodig. Kader nodig. 
- Huisvestingsprobleem. 
- Geen goede afstemming met veld. 
- Overlegstructuren moeten in kaart gebracht worden voor elke dorp. 
- Grondenrechten problematiek knelpunt voor investeerders.  

 
Dorps ontwikkeling : 

- Fungerend hoofd heeft nog geen benoeming in de functie. 
- Positie is onduidelijk. Hierdoor wordt leiderschap v.h. hoofd ondermijnd. 
- Er zijn nog geen efficiënte overlegstructuren met dorpen. Daarmee bezig. 
- Het maken van sociale kaarten van alle dorpen gaat moeizaam. Gebrek aan financiën voor 

bezoek aan dorpen. 
- Er zijn geen functionering en beoordelingsgesprekken van hoofden.  
- PZ wordt gezien als overuren en presentie afdeling. 
- Door gebrek aan huisvesting zitten de medewerkers van deze afdeling verspreid. 
- Moeizame werk afstemming. 
- Geen PC’s. 
- Dorpsontwikkeling wil betere afstemming met PEU-SSDI mbt bezoek aan binnenland. De een 

kan input brengen voor de ander dan hoeven ze beiden niet in een gebied te zitten. 
-  Afdelingen stemmen niet met elkaar af en iedereen trekt apart naar binnenland.  
- Afdeling is teveel afhankelijk van andere afdeling die moet zorg dragen voorfaciliteiten om naar 

het binnenland te gaan. Vaak wordt laatste moment bezoek aan dorpsgemeenschap afgeblazen. 
Gemeenschappen hebben dan geen geloof . 
 

Ondernemerschap binnenland: 
- Afdeling  moet Hoofd is van mening dat overheid faciliterend  moet zijn. De uitvoering moet aan 

actoren met ondernemerschaps expertise in het veld worden overgelaten.  De afdeling moet 
een coördinerende rol hebben en moet ondernemerschap ngo’s of cbo’s mobiliseren tot 
promoten van ondernemerschap als ontwikkelingsstrategie. 

- Afdeling heeft niet de ondernemerschap expertise. 
- De organisatiestructuur zou aangepast moeten worden: het direktoraat moet ontwikkeling 

binnenland moet direktoraat zijn met als onderdirektoraat agrarische ontwikkeling.  
Ontwikkeling binnenland moet overkoepelend zijn met ontwikkeling van alle relevante sectoren 
zoals agrarische ontwikkling, toerisme ontwikkeling etc. 

- Gebrek aan financiële middelen om NGO’s in te zetten voor ondernemerschaps stimuleren.  
- geen eigen begroting. Gedeelde begroting met departementsleiding 
- geen pc voor de afdeling.  
- Hoofd heeft geen werkplek, geen equipement om te werken.  
- Personeel zit bij od binnenland op de kamer. Werkoverleg gaat moeilijk.  
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Tribale aangelegenheden: 
- Demotivatie bij hoofd.  Geen benoeming in de functie. 
- Zit met administratieve medewerker op de kamer. 
- werkruimte gehorig door open ruimtes. 
- Veel doorloop . 
- Personeel niet gekwalificeerd  bijv. schoonmaakster fungeert nu als administratieve kracht. 
 
District Commissariaten: 
- DC werken op laag pitje. Verwachte dynamiek van DC’s blijft uit.  
- Informatiestromen vanuit DC is een probleem.  Info blijft uit. Of wordt niet volgens gevraagde 

format aangeleverd.  Info bijv. over vergunningsaanvragen zodat deze gepubliceerd kunnen worden 
in de algemene dagbladen. 

- DC’s zijn meer gekozen obv politiek dan kwalificaties. 
- Begrotingsrealisaties van DC’s laag 
- Ro personeel is niet bewust van interne klantenservice. Input voor werkuitvoering blijft lang uit. 
- Geen gekwalificeerd personeel. 
- Positief te noemen is beleidsoverleg met hoofden en direkteur. 
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Bijlage 12: Uitwerking interviews 
 

Algemeen: 

 

Vervoer: Alle afdelingen vinden dat het vervoer niet goed geregeld is.  Auto’s moeten ver van tevoren 

gereserveerd worden en dan ben je toch niet zeker dat je er een krijgt. 

 

Automatisering: De afdelingen klagen over de slechte kwaliteit van computers en randapparatuur. 

Nieuwe pc’s gaan vaak binnen enkele dagen stuk en het duurt lang voor het weer kan werken. Met de 

oude en vaak zeer oude pc’s is het nog erger gesteld. Het werk van de medewerkers wordt er daardoor 

niet beter op. 

 

Rechtspositie: medewerkers wachten soms reeds langer dan 5 jaar op hun beschikking of bevorderingen 

of hogere salarissen. Sommigen zijn minder gemotiveerd maar bij de meesten zit er nog wat rek in. 

 

Accommodatie: Zeer krappe werkruimtes die bovendien vol zitten met rekken documenten en ook 

dienen als opslagplaats van inkoop spullen. 

 

Mankracht: alle afdelingen klagen over een tekort aan capaciteit; soms is er genoeg maar wordt het 

werk maar door een paar mensen gedaan. De rest doet niets!!! 

 

Management rapportages: geen enkele efficiënte management rapportage systeem. De gehanteerde 

management rapportrages dateren nog van jaren geleden. Zeer ouderwets.  

 

Werkoverleg: met uitzondering van de Decentralisatie afdelingen (CTA gebouw) vindt er sporadisch 

werkoverleg plaats binnen de afdelingen.  

 

Beoordelingssysteem (en functioneringsgesprekken): komt niet voor binnen RO. 
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De meeste medewerkers vinden dat er eigenlijk eerst iets gedaan mot worden met het rapport Dhr. 

Bendt en het rapport Refos voordat er eer een onderzoek (de onze) komt. 

 

Jaarplan: de jaarplannen zijn een opsomming van activiteit die men in het lopend jaar wil uitvoeren. 

 

Aantrekken van personeel: gaat buiten de afdelingen om. Ze krijgen wat ze net willen (politiek). 

 

Afdeling Interne controle, Decentralisatie; 18 maart 2009: 

 

 Medewerkers zijn en worden regelmatig getraind door de CLAD; alle controles worden goed 
uitgevoerd ondanks het ontbreken van bepaalde hulpmiddelen zoals een laptop als zij op pad 
moeten voor controles buiten de deur. 

 

 Opleidingsniveau: IMEAO en MBA (Middelbare Bedrijf Administratie) 
 Opleidingsplan wordt via mevr. Daal opgestuurd. 

 

 De afdeling heeft behoefte aan intranet mogelijkheden voor management rapportages. Nu gaat 
alles nog via de post. De medewerkers zouden het handig vinden als zij buiten hun eigen werkplek 
konden inloggen op het intranet om controles uit te voeren of de nodige documentatie te bekijken. 

 

 Ziekteverzuim is minder dan 1%. 
 

Afdeling Adm . Bosland dignitarissen, Tribale Rechten en Versterking Traditioneel gezag. (de  

coördinator is reeds jaren coördinator van een afdeling i.p.v. afdelinghoofd): 

 

Alleen de eerste afdeling is operationeel. 

 

 Het is zeer slecht gesteld met de huisvesting. Het waarnemend afdelingshoofd zit met e andere 
medewerker in een klein kamertje. Bovendien is de kamer aan de bovenkant open zodat de rest van 
de afdeling ook kan meeluisteren bij vertrouwelijke gesprekken van het hoofd. 
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 Het opleidingsniveau van de medewerkers is zeer laag: de meesten hebben een niet afgeronde lbgo, 
1 persoon heeft een MULO en 1 heeft de MULO net afgerond maar wel de surnumerair cursus 
gedaan. 

 

Afdeling Voorlichting en Burgerparticipatie: 

Radio Boskopoe (een radio station) valt ook binnen deze afdeling. 

Deze afdeling komt van Bureau Decentralisatie en bestaat uit  academici (100%). 

Informatiestromen lopen niet naar behoren: medewerkers lopen achter de feiten aan als zij verzoeken 

of projecten indienen omdat ze geen antwoord / reacties terug ontvangen. 

Werkoverleg: 1* per week; er is ook periodiek werkoverleg met andere afdelingen. 

Ziekteverzuim: minder dan 3% 

Willen graag goede flyers en posters maken maar kunnen dat niet vanwege slechte pc’s. 

Slecht communicatie vanuit de leiding (autoritair). 

Radio Boskopoe kan geen interviews afnemen ondanks dat ze beschikken over de modernste 

apparatuur. Ze hebben geen opleiding gehad om met de apparatuur te werken. De apparatuur wordt 

dus niet gebruikt. 

 

Afdeling District inkomsten en uitgaven: 

Ook een decentralisatie afdeling. Bestaat uit 5 personen:  bedrijfseconomen en 1 bedrijfskundige. 

Allemaal van de ADEK. 

Deze afdeling heeft behoefte aan meer kader.  

Er is nog geen afdelingshoofd maar een coördinator.  

 

Afdeling Regionale organen en Wetgeving: 

Deze afdeling bestaat uit 4 personen (juristen). 

Ze komen niet aan hun normale werkzaamheden toe omdat ze opdrachten krijgen van hogerhand om 

allerlei klusjes van de juristen afdeling van RO (een ander afdeling) moeten opknappen. 

Verder moeten ze alle administratieve rompslomp zelf afhandelen. Zij snakken naar en secretariaat zoals 

ze die hadden bij DLGP. 
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Verder hebben zij behoeft aan en kopieerapparaat  en een beamer en laptop voor presentaties of 

werkzaamheden buiten de deur. 

Rechtspositie is niet geregeld (nog steeds, na jaren, nog geen vaste aanstellingen) Ze hebben daardoor 

maar 15 verlofdagen per jaar. 

 

Afdeling ICT: 

Deze afdeling bestaat uit 2 man. Een (meewerkend) hoofd en een medewerker. 

 

De afdeling beschikt over een ruimte van ongeveer 3 * 4 meter; In deze ruimte staan ook en viertal 

servers en een aantal pc’s. Tevens is het de reparatieruimte.  

De afdeling heeft geen invloed op de inkoop van apparatuur waardoor er vaak heel veel troep naar 

binnen wordt gehaald. Ze zijn wel voor de troep verantwoordelijk. De afdeling Algemene Zaken beheert 

de ICT middelen. Zi schrijven een offerte uit en de laagste bieder mag leveren: elke inschrijving kan dus 

een ander merk of meerdere merken apparatuur opleveren. 

Er is geen ICT strategie en beleid, geen informatieplanning etc. Alles gaat van dag tot dag. Het hoofd 

probeert er wel wat van te maken. 

 

Opleidingsniveau: het hoofd is bezig met een MCSA (technische Microsoft training) opleiding en de 

medewerker heeft een standaard ICT hardware opleiding. 

Verder heeft het hoofd een IMEAO opleiding e diverse IT cursussen achter zijn naam staan. 

 

Algemene en Huishoudelijke dienst: (de afdeling van het vervoer waarover zoveel wordt geklaagd) 

Deze afdeling bestaat uit 35 aan: schoonmakers, chauffeurs, etc. 

Opleidingsniveau: 2 * VWO, de rest van een lager niveau. 

Knelpunten:  

 Tekort aan administratieve krachten 
 Geen opslagruimte voor inkopen: alle inkopen zijn in dezelfde kleine ruimte ( 5*8 meter) 

opgestapeld. In deze ruimte (magazijn) zouden dus meer dan 30 man moeten zitten. 
 Tekort aan dienstauto’s waardoor z8j de andere afdelingen vaak teleur moeten stellen 
 Geen adequaat registratiesysteem voor uitleen auto’s en chauffeurs: de mensen schrijven de 

afspraken/reserveringen  in hun agenda’s op. 
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 Onder directoraat Binnenland en kustgebied heeft werk overgeheveld naar deze afdeling mar de 
mankracht is achtergebleven. 

 

Civiel technische dienst en Bouwkundige planning: (2 afdelingen), 1 interview 

Samen ongeveer 35 man die allerlei civieltechnische e bouwkundige werken uitvoeren in met name het 

binnenland. 

Zij hebben een coördinerende rol nar de districten toe. 

Opleidingsniveau: gemiddeld NATIN. 1 persoon heft HTO (werd vroeger door OW verzorgd) 

Opleidingsbehoefte: MS Office en Auto Cad, management training / opleiding en een 

projectmanagement opleiding voor leidinggevenden. 

Geen structurele mar sporadische samenwerking met NGO’s 

Controles moeten zonder vermelding vooraf worden uitgevoerd. Dit is vaak niet mogelijk omdat de 2 

afdelingen maar over 1 voertuig beschikken. Ze krijgen daarom vaak een lift van degene (aannemer) die 

zij moeten controleren in de districten. 
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Bijlage 13: Ruwe uitdraai enquête 18 april 2009 

Statistics 

 
N 

 
Valid Missing Mean 

geslacht 92 2 1.80 

opleiding 68 26 3.31 

salarisschaal 57 37 11.65 

bent u leidinggevende 

 

Samenwerking en communicatie 

88 6 1.18 

op mijn afdeling werken wij goed samen om het werk gedaan te krijgen 92 2 4.20 

conflicten en problemen worden onderling gemakkelijk bespreekbaar gemaakt en op een goede manier 

opgelost 
93 1 4.10 

we zijn bereid om van elkaar te leren 93 1 4.49 

op mijn afdeling worden fouten beschouwd als iets waarvan je kan leren 92 2 4.33 

ik voel me vrij om mijn mening te geven 91 3 4.46 

er wordt echt naar elkaar geluisterd 93 1 3.81 

ik weet wat mijn bijdrage is aan de afdelingsdoelstellingen 90 4 4.76 

mijn afdeling speelt goed in op de wensen van de (interne) klanten 91 3 4.16 

binnen mijn afdeling wordt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit gewerkt 92 2 3.93 

er wordt actief door mijn afdeling samenwerking gezocht met andere afdelingen 93 1 3.95 

op mijn afdeling gaat het gemeenschappelijk belang boven het eigen belang 93 1 4.12 
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ik ervaar het werkoverleg op mijn afdeling als nuttig 

Management & coaching 

93 1 4.37 

ik vind dat de minister goed communiceert over wat hij wil bereiken 92 2 3.03 

mijn direct leidinggevende besteedt in zijn/haar communicatie aan de afdeling ook aandacht aan de 

ambities van het ministerie 
93 1 3.76 

mijn direct leidinggevende vertaalt de ambities van het ministerie naar ons afdelingsniveau 92 2 3.80 

ik vind de ambities van het ministerie inspirerend voor mij/mijn werk 91 3 3.55 

ik denk dat het leiderschap van het ministerie een positief effect heeft op de prestaties die 

medewerkers leveren binnen RO 
92 2 3.23 

ik denk dat het leiderschap van het ministerie een positief effect heeft op de sfeer binnen RO 91 3 3.14 

ik ben tevreden over de manier waarop het management leiding geeft aan RO 93 1 3.03 

mijn direct leidinggevende geeft mij tijdig feedback 92 2 3.72 

mijn direct leiddinggevende geeft mij voldoende feedback over mijn sterke punten 90 4 3.64 

mijn direct leiddinggevende geeft mij voldoende feedback over mijn zwakke punten 90 4 3.70 

mijn direct leidinggevende heeft vertrouwen in mijn capaciteiten 92 2 4.02 

mijn direct leidinggevende maakt mij enthousiast om goed te presteren in mijn werk 93 1 3.83 

mijn direct leidinggevende ondersteunt mij met adviezen om mijn werk beter te kunnen doen 93 1 3.85 

mijn direct leidinggevende toont oprechte interesse in mij 93 1 3.62 

mijn direct leidinggevende kent mijn behoeften en problemen op het werk goed 93 1 3.66 

mijn direct leiddinggevende bevordert dat er op mijn afdeling effectief en constructief met elkaar wordt 

samengewerkt 
93 1 3.58 

ik kan er op rekenen dat mijn direct leidinggevende mij steunt als dat nodig is 93 1 3.90 

mijn direct leidinggevende stuurt erop aan dat het werk op tijd af is 93 1 4.42 
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mijn direct leidinggevende is duidelijk over wat hij.zij van mij verwacht 92 2 4.11 

mijn direct leidinggevende vertaalt de visie van mijn bedrijfsonderdeel in voor mijn afdeling concrete en 

heldere doelstellingen 
91 3 3.73 

ik weet zeker dat ik mijn direct leidinggevende volledig kan vertrouwen 93 1 3.83 

als ik ideeen heb over verandereingen in mijn werk luistert mijn direct leidinggevende daar goed naar 92 2 3.78 

mijn  direct leidinggevende is voor mij een goede coach (Stimuleert en motiveert mij) 92 2 3.80 

mijn direct leidinggevende stuurt aan op het behalen van goede resultaten 92 2 4.11 

de verhouding waarin mijn direct leidinggevende 'stuurt op resultaten' en 'aandacht heeft voor mij als 

mens' vind ik goed 
90 4 3.86 

ik ben tevreden over de manier waarop mijn direct leidinggevende leiding geeft 92 2 3.64 

ik ben er trots op dat ik bij RO werk 93 1 4.11 

ik heb het gevoel dat ik een betekenisvolle baan heb, die bijdraagt aan het succes van RO 93 1 4.24 

ik voel me zeer verbonden met mijn collega's op de afdeling 92 2 4.20 

ik voel me zeer verbonden met de dienst/ het departement waar ik werkzaam ben 91 3 4.10 

ik voel me zeer verbonden met het ministerie van RO 92 2 4.10 

ik ben er trots op te kunnen vertellen dat ik bij mijn afdeling hoor 92 2 4.34 

ik ben er trots op te kunnen vertellen dat ik bij mijn dienst/departement hoor 89 5 4.18 

ik ben er trots op te kunnen vertellen dat ik bij RO hoor 90 4 4.03 

ik ben bereid me extra in te spannen voor het succes van mijn afdeling 91 3 4.71 

ik ben bereid me extra in te spannen voor het succes van mijn dienst 90 4 4.63 

ik voel me thuis tussen mijn collega's op de afdeling 93 1 4.37 

ik ervaar problemen binnen mijn afdeling als mijn eigen problemen 93 1 3.95 

ik ben erop gericht goede resultaten te boeken op mijn werk 93 1 4.78 
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ik ben enthousiast over de inhoud van mijn werk 93 1 4.56 

de inhoud van mijn werk sluit goed aan bij mijn interesses 93 1 4.32 

de werksfeer binnen mijn afdeling is goed 93 1 4.06 

als ik het druk heb, heeft voor mij het opleveren van resultaten prioriteit 93 1 4.52 

ik voel me geboeid door mijn werk 91 3 4.10 

ik heb het gevoel dat ik een zinvolle bijdrage lever aan de doelstellingen van de afdeling 92 2 4.60 

ik speel goed in op de behoeften van mijn (interne) klanten 91 3 4.57 

ik hecht veel waarde aan het behalen van goede resultaten in mijn werk 93 1 4.77 

gemiddeld genomen heb ik over mijn werk het gevoel dat ik voldoe aan de prestatie-eisen die aan mij 

gesteld worden 
91 3 4.56 

gemiddeld genomen heb ik over mijn werk het gevoel dat ik verantwoordelijkheden die ik heb nakom 92 2 4.65 

gemiddeld genomen heb ik over mijn werk het gevoel dat ik taken die aan mij zijn toegewezen naar 

behoren afrond 
92 2 4.60 

gemiddeld genomen heb ik over mijn werk het gevoel dat ik taken die van mij verwacht worden goed 

uitvoer 
93 1 4.67 

gemiddeld genomen heb ik over mijn werk het gevoel dat ik de essentiele verplichtingen die ik heb 

nakom 
91 3 4.66 

er is binnen RO voldoende gelegenheid om nieuwe kennis, gedrag en vaardigheden (competenties) op 

te doen 
91 3 3.20 

mijn leidinggevende en ik hebben concrete ontwikkelingsafspraken gemaakt 92 2 2.97 

mijn leidinggevende en ik hebben concrete afspraken over mijn loopbaan gemaakt 91 3 2.55 

RO biedt mij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor mijn huidige werk 91 3 2.89 

ik weet hoe ik effectief aan mijn ontwikkeling kan werken 89 5 4.57 

ik kan over mijzelf zeggen dat ik mij het afgelopen jaar binnen RO positief ontwikkeld heb (in kennis, 

gedrag en vaardigheden) 
92 2 4.28 
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om mij verder te ontwikkelen zou ik ook kiezen voor een andere functie op hetzelfde functie-

/salarisniveau 
91 3 3.56 

ik vind dat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn binnen RO 91 3 2.79 

mijn werkzaamheden zijn goed af te handelen in de uren die ik werk 90 4 4.18 

ik werk onder tijdsdruk 90 4 2.57 

ik krijg voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen 91 3 3.89 

ik heb regelmatig met storingen (apparatuur, telefoon, etc.) te maken 90 4 2.71 

het wachten op andere mensen of afdelingen vertraagt mijn werk 87 7 3.31 

ik heb problemen met de werkdruk 91 3 2.26 

aan het einde van mijn werkdag heb ik geen energie meer 92 2 2.61 

ik heb voldoende (hulp)middelen om mijn werk veilig en goed te kunnen doen 92 2 3.39 

binnen RO krijgt veiligheid rondom de werkplek voldoende aandacht 91 3 2.71 

RO medewerkers hebben allen dezelfde promotiekansen, ongeacht etniciteit, leeftijd of geslacht of 

andere verschillen 
92 2 2.09 

in mijn werkomgeving vindt ongewenst gedrag plaats (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, etc.) 92 2 2.25 

ik heb op mijn werk persoonlijk last van ongewenst gedrag van anderen (pesten, discriminatie, 

seksuele intimidatie, etc.) 
89 5 1.94 

als ik thuis ben, kan ik voeldoende afstand nemen van mijn werk 90 4 4.00 

ik kan zelf bepalen hoe ik mijn werkzaamheden uitvoer 89 5 4.26 

het lukt me om aan de gestelde eisen op het werk te voldoen veel te laag en veel te hoog 92 2 4.05 

ik vind mijn werkdruk gemiddeld genomen 92 2 3.65 

over het algemeen valt het mij zwaar om mijn werk en mijn leven thuis met elkaar te combineren zoals 

ik dat nu doe 
91 3 1.81 

over het algemeen heb ik het gevoel dat mijn werk en mijn leven thuis elkaar in de weg staan 91 3 1.70 
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over het algemeen heb ik het gevoel dat mijn werk en mijn leven thuis niet goed met elkaar te 

verenigen zijn 
91 3 1.97 

over het algemeen heb ik het gevoel dat mijn leven verrijkt dat ik zowel werk heb als een leven thuis 90 4 3.92 

over het algemeen geeft het mij een goed gevoel over mijzelf dat ik zowel werk heb als een leven thuis 90 4 4.22 

over het algemeen vind ik dat het kleur aan mijn leven geeft dat ik zowel werk heb als een leven thuis 90 4 4.19 

de manier waarop ik mijn werk en leven thuis met elkaar combineer vind ik goed voor het belang van 

RO 
89 5 3.97 

de manier waarop ik mijn werk en leven thuis met elkaar combineer vind ik goed voor het belang van 

mijn leven thuis 
90 4 4.28 

mijn direct leidinggevende geeft mij voldoende ruimte om een goede balans te vinden tussen mijn werk 

en mijn leven thuis 
91 3 3.99 

mijn collega's geven mij voldoende ruimte om een goede balans te vinden tussen mijn werk en mijn 

leven thuis 
91 3 4.10 

ik zou goed bij mijn direct leidinggevende terect kunnen, wanneer ik problemen ervaar met het 

conbineren van mijn werk en leven thuis 
91 3 3.80 

ik word voldoende geinformeerd over wat mijn dienst wil bereiken 90 4 3.46 

ik heb het gevoel dat ik nu te weinig alternatieven heb om weg te gaan bij RO 91 3 2.58 

ik ben tevreden over mijn salaris in vergelijking met een soortgelijke functie bij andere bedrijven 92 2 2.38 

ik ben tevreden over mijn secundaire arbeidsvoorwaarden in vergelijking met die van andere bedrijven 91 3 3.43 

alles overwegend ben ik als medewerker tevreden over het werk bij RO 89 5 3.62 

er zou te veel in mijn leven verstoord raken als ik nu weg zou gaan bij RO 92 2 2.77 

ik ben bang voor wat er zou kunnen gebeuren als ik nu mijn baan opzeg, zonder meteen een nieuwe 

baan te hebben 
91 3 3.97 

ik vind dat ik rechtvaardig beloond wordt in vergelijking met andere collega's 91 3 2.53 

ik krijg erkenning voor de bijdrage die ik lever aan RO 90 4 2.79 
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mijn leidinggevende beoordeelt mij op het behalen van de gemaakte afspraken 90 4 3.09 

binnen mijn afdeling zijn de resultaten van vorige onderzoeken gebruikt om verbeteringen aan te 

brengen 
90 4 2.84 

ik ben serieus op zoek naar een andere baan 91 3 1.79 

ik zou het meer naar mijn zin hebben bij RO als (eerste keus) 90 4 4.53 

ik zou het meer naar mijn zin hebben bij RO als (tweede keus) 91 3 5.35 

ik zou het meer naar mijn zin hebben bij RO als (derde keus) 91 3 5.82 

de nieuwe management cultuur, neergezet door het ministerie, geeft mij als leidinggevende meer 

gezag op mijn afdeling 
10 84 3.20 

door heldere rapportagelijnen en goed belegde verantwoordelijkheden besteed ik beperkte tijd aan 

afstemmingsoverleg 
10 84 3.20 

ik ben een goede coach (stimuleer en motiveer mijn medewerkers) 9 85 4.33 

ik stuur erop aan dat er goede resultaten behaald worden op de afdeling 10 84 4.80 

ik toon oprecht interesse in mijn medewerkers 10 84 4.70 

ik vind het belangrijk om zelf ook (commerciele) successen te boeken 8 86 4.00 

ik werk aan de ontwikkeling van mijn medewerkers 8 86 4.25 

ik heb voldoende mogelijkheden om het 'zelf boeken van successen' en 'het ontwikkelen van mijn 

medewerkers' te combineren 
10 84 3.90 

de medewerkers aan wie ik leiding geef zijn erop gericht zich (verder) te ontwikkelen 10 84 3.90 


