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Verklaring van de kaft: 
De afbeelding laat zien dat de boom van bladeren verwisselt. Voor deze afbeelding is  
gekozen omdat dit symbool staat voor het transformeren van de ene fase naar de andere. 
Het transformeren gebeurt onder de blauwe hemel en de zon die van achter de wolken 
opkomt. De gehanteerde kleurencombinatie van de opmaak zijn kleuren die horen bij 
transformatieprocessen. 
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Planbureau Suriname (SPS) over het jaar 2013. Dit 
verslagjaar stond in het teken van de transformatie van het Planbureau naar een duurzaam 
instituut voor beleidsanalyses, planning en onderzoek. 

‘Van transitie naar transformatie’
 

De in 2013 ingezette transformatiekoers is het gevolg van de transitiefase in de periode 
2010-2012. Laatstgenoemde fase kenmerkte zich door diepgaande evaluaties van de orga-
nisatorische en fysieke staat van het Planbureau. Dien ten gevolge werden ook inherente 
aanpassingen gepleegd. Zo werd de organisatie geplaatst onder verantwoordelijkheid van 
de Vicepresident, zijn er nieuwe onderdirecteuren benoemd om de transitie te leiden en 
te voltooien en heeft de fysieke verhuizing plaatsgevonden binnen het Regeringsgebouw. 
Tevens is de administratieve organisatie onder de loep genomen en is het bedrijfsproces 
aan een grondige screening onderworpen. Output en efficiëntie van het Planbureau vorm-
den de hoofdmoot van de inventarisatie. 

In 2013 kon, na gedegen consultatie van alle betrokken actoren zoals personeel, vakbond, 
Bestuur en Vicepresident, de daadwerkelijke transformatie van het Planbureau starten. 
Echter, de implementatie hiervan liep vertraging op. Dit doordat het personeel onder aan-
voering van de vakbond het werk voor langere tijd onderbrak en de interne bedrijfsorde 
verstoorde. 

Nadat de rust wederkeerde is nog vóór het einde van verslagjaar 2013 alles in het werk ge-
steld om de beoogde doelen zoveel als mogelijk te realiseren teneinde het Planbureau 
fundamenteel te transformeren tot een instituut met meerwaarde voor de ontwikkeling van 
Suriname. 

De ingeslagen weg voor Planbureau ‘Nieuwe Stijl’ is onveranderd: het moet een efficiënt en 
effectief opererend beleidsorgaan zijn dat adequaat kan anticiperen op trends en regelma-
tig de ontwikkelingen van het land kan monitoren. De Regering kan hierdoor gevraagd en 
ongevraagd adviezen krijgen op basis van onderzoek en evaluaties van beleid. 

Transformatie is een proces van overgave. Daarbij is het van belang dat alle neuzen dezelf-
de richting op zijn zodat beoogde doelen gezamenlijk worden gerealiseerd. 

Directieteam SPS, 

Drs. Deborah Arti Phoelsingh, MPA  |  Drs. Lilian Menke - Tangali  |  Drs. Joyce Kariodimedjo

VOORWOORD
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Het Planbureau ressorteert onder de Vicepresident en staat onder toezicht van het 
Stichtingsbestuur. Deze vernieuwde structuur is het gevolg van de transitiefase die in de 
periode 2010-2012 is ingezet en geformaliseerd in de gewijzigde statuten van 2012. Met de 
dagelijkse leiding van de Stichting is belast een aangewezen Directieteam bestaande uit de 
onderdirecteuren van de Stichting. Iedere onderdirecteur is, afzonderlijk dan wel in speci-
fieke handelingen gezamenlijk, bevoegd tot - en verantwoordelijk voor - uitvoering van zijn 
taakstelling, alsook die taken welke hij door de Vicepresident en het Bestuur opgedragen 
krijgt. Het Directieteam is met betrekking tot de uitoefening van zijn taken verantwoording 
verschuldigd aan het Bestuur. 

Het Bestuur van SPS staat onder voorzitterschap van Vivian Gordon (Directeur Kabinet 
Vicepresident) en heeft de volgende samenstelling: 
• Vertegenwoordiger Ministerie Financiën - Mevr. L. Pinas - Halfhide
• Vertegenwoordiger Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling & Milieu  

(ATM) - Dhr. S. Relyveld
• Vertegenwoordiger Centrale Bank van Suriname (CBvS) - Dhr. G. Gersie
• Vertegenwoordiger Bond van Personeel SPS (BPSPS) - Mevr. S. Holband
• Secretaris - Mevr. M. Berggraaf

De leden Dhr. S. Relyveld en Dhr. G. Gersie zijn in 2013 uit het Bestuur getreden. 

De Vicepresident heeft samen met het Bestuur, de Bond Personeel SPS (BPSPS) en het 
Directieteam het startsein gegeven voor transformatie. Bij de beleidsformulering van het 
Planbureau in 2013 wordt transformatie gedefinieerd als vernieuwing van organisatiepro-
cessen om te komen tot een resultaatgericht instituut met meerwaarde voor de overheid 
en samenleving. De bouwstenen voor de beoogde vernieuwing binnen het Planbureau zijn 
door alle interne actoren aangedragen tijdens een tweedaags seminar `Samenwerken aan 
een nieuw Planbureau’, gehouden in januari 2013 te Overbridge. 

Om de continuïteit van het transformatieproces te waarborgen, heeft het Bestuur in 2013 
kosten noch moeite gespaard om alle actoren erbij te betrekken en te behouden. Dit door 
het voeren van intensieve onderhandelingen met de vakbond alsook door meerdere consul-
taties te plegen met personeel en Directieteam, door tussenkomst van externe deskundigen. 

Teamwork divides the task ....                   .... and multiplies the succes
 

I BESTUUR
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II DIRECTIEVERSLAG

2.1 Organisatiestructuur

De actuele organisatiestructuur ziet er sinds oktober 2012 als volgt uit: 
 

Alle vier (4) onderdirecteuren vormen gezamenlijk het Directieteam. Tegelijkertijd zijn ze 
individueel verantwoordelijk voor de operationele leiding en output van hun desbetreffend 
departement. De taken van de onderdirecteuren behelzen de volgende doelen: 
• OD AD: bewerkstelligen dat het Planbureau als een volwaardig bedrijf opereert waar-

bij alle ondersteunende afdelingen maximale output leveren om het bedrijfsproces te 
bevorderen in het kader van de voorgenomen efficiëntie. 

• OD ROM: het regelmatig verzamelen van data voor het actualiseren van betrouwbare 
gegevens voor beleid op het gebied van gestructureerde ruimtelijke ordening en milieu 
en beleidsadvisering inzake ruimtelijke ordening ter bevordering van duurzame ontwik-
keling.

• OD SPO: het geven van beleidsadviezen op basis van onderzoek inzake de werking van 
beleidsmaatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale sectoren.

• OD EPO: het evalueren en monitoren van het nationaal economisch beleid en het uit-
brengen van  adviezen daaromtrent. 

VICEPRESIDENT 

BESTUUR 

DIRECTIETEAM 

Onderdirecteur 
Ruimtelijke 

Ordening
& Milieu 

(OD ROM)

Onderdirecteur 
Sociale 

Planning & 
Onderzoek 
(OD SPO) 

Onderdirecteur 
Economische 
Planning  & 
Onderzoek 
( OD EPO) 

Onderdirecteur 
Administratieve 

Diensten 
(OD AD)  
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all it takes 
is the DESIRE to 
transform, 
the DETERMINATION 
to start, 
and the DEDICATION 
to continue..

- Ben Timmes -
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2.2 Algemene Beschouwingen

De overgang van de transitiefase - het wijzigen van een bestaande structuur - naar de trans-
formatiefase - waarbij wijzigingen verankerd moeten worden voor duurzame vernieuwing 
- is voor het Planbureau in 2013 een turbulent proces geweest. 

Het Directieteam had voor onderhavig jaar de opdracht om uitvoering te geven aan beleids-
doelen die tezamen met het Bestuur, onder verantwoordelijkheid van de Vicepresident, zijn 
opgesteld in de transitiefase 2012. Deze doelen richtten zich merendeels op het inlopen van 
achterstanden en het effectief en efficiënt inrichten van het Planbureau, zijnde: 
• Goedkeuren van de jaarrekeningen 2007 tot en met 2012
• Beschrijven van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen
• Effectief en efficiënt inrichten van de werkstructuren
• Verbeteren van werkprocedures
• Opstellen Jaarplan 2014
• Opstellen Conceptbegroting 2014
• Invoeren van ICT systemen
• Aangaan van samenwerkingsverbanden 
• Versterken van de capaciteit 
• Vaststellen van contouren voor strategische beleidsformulering voor SPS

Bouwstenen voor transformatie
Om alle actoren maximale participatiemogelijkheden te bieden bij de implementatie 
van bovengenoemde doelen, werd in januari 2013 een seminar gehouden onder de titel 
‘Samenwerken aan een nieuw Planbureau Suriname’. Tijdens meerdere interactieve sessies 
gedurende het tweedaagse seminar, werden vakbond, personeel, Directieteam, Bestuur en 
Vicepresident - onder leiding van een externe partij - in de gelegenheid gesteld bouwstenen 
aan te dragen voor de implementatie van de doelen. Ook werden knelpunten in de organi-
satie geïnventariseerd. Samengevat was de uitkomst: om te komen tot een nieuw SPS zal 
gewerkt moeten worden aan fundamenten die de basis vormen voor de resultaatgerichte 
organisatie, zoals: 
• Verandering van de bedrijfscultuur
• Werken aan inrichting van een resultaatgerichte organisatie
• De zichtbaarheid van de organisatie verbeteren om te komen tot samenwerkings- 

verbanden met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties
• Verbetering van de kwaliteit van de personeelsadministratie ten einde te kunnen werken 

aan de capaciteitsversterking en carrièreontwikkeling van de medewerkers
• Vernieuwende inzichten om nieuwe producten te ontwikkelen 

Vertraging
Het transformeren van de organisatie zoals beoogd, heeft onverwachts vertraging opgelopen. 
Onder aanvoering van de vakbond besloot het personeel in juni 2013 het werk neer te leggen. 
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Oorzaak van de staking
Na een interne analyse van de werkstructuren bij de ondersteunende diensten, besloot de 
Directie om negen (9) tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet te verlengen. Het betrof de 
volgende functies: twee (2) wachters, twee (2) werksters, twee (2) medewerkers databeheer, 
één (1) medewerker post en archief, één (1) chauffeur en één (1) medewerker bibliotheek. In 
een poging dit directiebesluit terug te draaien, verbrak de vakbond verdere samenwerking 
met de Directie en legde het werk neer op 4 juni 2013. 
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Bereiken van principeakkoord
Na de ontstane werkonderbreking van het personeel, trad de vakbond als personeelsverte-
genwoordiging in onderhandeling met het Bestuur. Verschillende onderhandelingssessies 
tussen vakbond en Bestuur resulteerden in een principeakkoord op 17 juni 2013. Bond 
Personeel Stichting Planbureau Suriname (BPSPS) en Bestuur SPS kwamen samengevat het 
volgende overeen: 
• Her-evalueren van de niet verlengde tijdelijke medewerkers
• Voortzetten van het dienstverband bij positieve beoordeling
• Garanderen van een andere betrekking met gegarandeerd inkomen ondanks een  

negatieve beoordeling
• Uitbetalen van tien (10) procent (%) loonsverhoging terugwerkend tot 01 januari 2012, 

uiterlijk voor 01 augustus 2013

Hieronder een kopie van het getekende document:
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De her-evaluatie van de negen (9) medewerkers in kwestie bracht geen nieuwe inzichten 
met zich mee. Daardoor bleef het standpunt van het Directieteam - het niet verlengen van 
tijdelijke arbeidscontracten - gehandhaafd. Desalniettemin werd aan de negen (9) personen 
al in juli een alternatieve aanstelling aangeboden in de vorm van een concept arbeidsover-
eenkomst met het Ministerie van Binnenlandse zaken/Directoraat Algemene Zaken. Deze 
arbeidsovereenkomst zou aansluitend ingaan op 01 augustus 2013 en omvatte de volgende 
toezeggingen: 
• Betaling van de vakantietoelagen over het geheel kalenderjaar 2013
• Betaling van een lumpsum gelijk aan  twee en een half (2 1/2) maand salaris
• Betaling van het volledig salaris over de maand Juni 2013 (staking)

Van deze aanbieding hebben twee (2) van de negen (9) medewerkers gebruik gemaakt. 

Pad van dialoog verlaten
Ondanks de interne onderhandelingen en het bereikte principeakkoord tussen de vakbond 
en het Bestuur enerzijds en de uitvoering van het principeakkoord door de Directie ander-
zijds, werd de personeelsstaking niet beëindigd. Het conflict verplaatste zich van binnen de 
muren van het Planbureau naar het publieke domein via de media. Hierdoor werd de weg 
voor constructieve dialoog gepasseerd. De vakbond besloot naar de rechter te stappen om 
de tijdelijke medewerkers alsnog binnen SPS te houden. 

Geweld op de werkvloer
Door bovengenoemde ontwikkelingen nam de ontstane situatie binnen de organisatie 
nieuwe vormen aan waardoor de interne orde en rust in het geding kwamen. Zo is er sprake 
geweest van fysiek geweld op de werkvloer en intimidatie van de Directie. Dit heeft ertoe 
geleid dat bovenop de ontbinding van de negen (9) tijdelijke contracten, twee (2) mede-
werkers in vaste dienst op staande voet zijn ontslagen. Deze twee (2) ontslagen zijn niet 
gehonoreerd door de arbeidsinspectie. De Directie besloot om deze dienstbetrekkingen te 
beëindigen door tussenkomst van de rechter. Bij het uitkomen van dit verslag was er nog 
geen uitspraak in dat proces.

De langdurige werkonderbreking en de onderlinge vertrouwenscrisissen zijn van invloed 
geweest op het realiseren van het transformatieproces. 
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2.3 Transformatiefase

Het Directieteam heeft binnen de grenzen van de beperkte tijd die nog restte in 2013 na de 
stakingsperiode, de volgende beleidsdoelen in 2013 kunnen realiseren:  

 ü Met terugwerkende kracht heeft de verantwoording van financiële middelen plaats-
gevonden. Het betrof de jaarrekeningen van 2007 tot en met 2012. Voor dit proces is 
accountantskantoor Tjon A Hung ingezet. Alle zes (6) jaarrekeningen zijn goedgekeurd.

 ü De beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen 
heeft plaatsgevonden. Tijdens dit proces bleek dat herziening van procedures noodza-
kelijk was om tijd- en geldinvesteringen beter beheersbaar te maken. Het bedrijfsproces 
op elk gewenst moment kunnen beoordelen op efficiëntie en effectiviteit vergt tussen-
rapportages waardoor bijstelling van beleid in een vroeg stadium kan plaatsvinden. 
Tevens moet de beheersing van de financieel-administratieve processen inzichtelijk 
zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn procedures aangepast onder verantwoordelijkheid 
van de ODAD. Het gaat om de volgende procedures: 
• Procedure betaling van ziektekosten

Ziektekosten is één van de grootste uitgavenposten van het Planbureau waar tevens 
grote achterstanden bleken bij betaling van deze kosten. De uitbetaling bestaat uit 
twee (2) componenten: enerzijds de facturen afkomstig van artsen, specialisten, 
ziekenhuizen, apotheken, en labonderzoekingen die middels garanties worden 
afgedekt; anderzijds de restitutie aan medewerkers zijnde de kosten die door mede-
werkers zijn voorgeschoten. Deze declaraties werden dagelijks per kas betaald aan 
de werknemer. De wijzigingen die nu in deze procedure hebben plaatsgevonden 
betreffen de wijze van betalen en het betalingsmoment. Alle kosten worden nu via de 
bank betaald én de facturen van de specialisten worden in dezelfde maand gestort. 
De declaratiekosten van het personeelslid worden in dezelfde week gestort op hun 
bankrekening. Hierdoor is het risico voor het dagelijks aanhouden van grote hoe-
veelheden financiële middelen in kas, weggevaagd. 

• Procedure aankoop van goederen  
Omtrent het inkoopproces bestond voorheen geen duidelijke procedure. Inkoop 
geschiedde op basis van behoefte. In de nieuwe procedure wordt elke aankoopbe-
hoefte gevat in een memo en daarna aangeboden aan de ODAD voor verdere afhan-
deling en goedkeuring. De chef huishoudelijke dienst vraagt offertes op en gaat na 
accordering over tot aankopen van de goederen. In tegenstelling tot maandelijkse 
aankopen wordt nu op kwartaalbasis verbruiksgoederen waaronder kantoor-, con-
sumptie- en schoonmaakbenodigdheden aangekocht. De leveranciers van deze 
aankopen worden nu niet via contanten maar per bank betaald en in uitzonderlijke 
gevallen middels chequebetalingen. Een kleine kas wordt aangehouden voor kleine 
uitgaven zoals het kopen van kranten en wekelijks onderhoud van het wagenpark. 

Met deze gewijzigde procedures worden crediteuren tijdig per bank betaald en worden 
uitgaven nu wekelijks en maandelijks overzichtelijk en beheersbaar gemaakt. De secties 
Boekhouding, Kredietbewaking en Begroting en Inkoop zijn belast met de invoering van 
deze nieuwe werkwijze. 
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 ü Bij de verbetering van de bedrijfsprocessen was het noodzakelijk om systemen te ont-
wikkelen die in staat zijn om tijdige managementinformatie voor beleidskeuzes op elk 
gewenst moment te genereren. De systemen die nu zijn geïmplementeerd zijn flexibel, 
makkelijk in onderhoud en kunnen meegroeien met de informatiebehoefte in de toe-
komst. Het betreft de volgende ingevoerde ICT systemen: 

• Salarissysteem
Een verbeterde versie is ontwikkeld en geïmplementeerd. Het onderhoud van het 
vorige systeem verliep moeizaam met de leverancier in kwestie. Ook voldeed het niet 
aan alle benodigde functionaliteiten die vereist zijn om causale alsook zelfstandige 
overzichten te maken die nodig zijn voor salaris-gerelateerde analyses. 

• Personeelsinformatiesysteem
Met de invoering van dit systeem wordt gestreefd naar een volledige personeelsad-
ministratie in digitale vorm. Met de data die opgeslagen wordt, kunnen diverse over-
zichten en analyses geproduceerd worden voor managementinformatie ten behoeve 
van personeelsbeleid. 

• Financieel systeem (Accountview)
Dit systeem is eveneens een verbeterde versie van het reeds bestaand systeem en is 
verder uitgebreid met de volgende modules: voorraadmodule, budgetteringsmodule 
en controlemodule. Uit dit systeem kunnen financiële rapportages en jaarrekenin-
gen geproduceerd worden. De invoering van de voorraadmodule voorziet nu in een 
voorraadadministratie alsook in instructies voor magazijnafgifte, het plaatsen van 
inkooporders en tijdige inventarisatiemomenten. 

• Ziektekostensysteem
Met dit systeem wordt een administratie bijgehouden van de ziektekosten. Beter 
management en beheer van de secundaire voorzieningen met betrekking tot de ziek-
tekosten zijn hierdoor mogelijk. 

• VOIP (Voice Over Internet Protocol) Telefooncentrale
Deze telefooncentrale bedient alle gebruikers van het Regeringsgebouw (Kabinet 
Vicepresident en SPS). Dit systeem beoogt twee (2) zaken: dat iedereen bereikbaar is 
vanuit één centraal punt - de telefoniste - én dat de hoge telefoonkosten dalen.  

POLICIES
&

PROCEDURES

Develop

AgreeUpdate

ImplementMonitor
& Review
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Door het invoeren van bovengenoemde nieuwe systemen is de werkstructuur gewij-
zigd en zijn werkprocessen veranderd. De bewust gekozen synergie tussen de syste-
men vereist dat iedere afdeling nu beter op elkaar is afgestemd. Dat noopt veelal tot 
onderlinge samenwerking en interne communicatie.  

Onder verantwoordelijkheid van het Kabinet van de Vice- 
president is The Learning Company als externe deskun-
dige aangetrokken om samen met Bestuur, Directie en 
Personeel participatorische sessies te organiseren voor de 
vaststelling van contouren van strategische beleidsformu-
lering. Dit resulteerde in breed gedragen formuleringen 
voor de missie, visie en kernwaarden van het Planbureau. 

 
Voor wat betreft de vaststelling van contouren van het strategisch plan, heeft The 
Learning Company een interne analyse van het Planbureau gemaakt op basis van het 
7S-model. Bij dit model wordt intern gekeken naar de structuur, systemen, shared 
values (organisatiecultuur), strategie, stijl, personeel en gelijk gerichtheid van de orga-
nisatie. De inventarisatie van deze externe partij, vervat in een document en besproken 
in december 2013, leidde niet tot consensus. Dit bood het Directieteam geen aankno-
pingspunten voor verdere invulling van de actieprogramma’s die inherent zijn aan het 
strategisch plan. Het is aan de Vicepresident om samen met het Bestuur in 2014 de 
kaders  voor dit vervolgtraject aan te geven. 

 ü Salarisaanpassingen: Het salariswaarderingssysteem van het Planbureau is in 2011 
aangepast naar de maatstaven van het FISO - systeem van de overheid. Daarnaast is in 
2013 nog eens tien (10) procent (%) salarisverhoging gegeven, terugwerkend tot en met 
1 januari 2012, betrekking hebbende op de bruto bezoldiging en de toelagen. Deze ver-
hogingen zijn in een aantal tranches volledig uitbetaald in 2013. 

 ü Samenwerkingsverbanden: In 2013 zijn twee (2) samenwerkingsverbanden getekend. 
• Samenwerking tussen het Planbureau (SPS) en Algemeen Bureau voor de Statistiek 

(ABS). Samenvattend zijn partijen overeengekomen dat verwerking van ABS data 
zal worden meegenomen in analyses van SPS waarbij er door SPS projecties worden 
gemaakt van sociaaleconomische indicatoren voor de korte en middellange termijn, 
alsook verwerking van SPS data in analyses van het ABS waardoor er door ABS pro-
jecties worden gemaakt van demografische variabelen. Deze samenwerking biedt een 
impuls aan beleidsplanning van de overheid, het bedrijfsleven en andere geïnteres-
seerden. 

• Samenwerking tussen het Planbureau (SPS) en Suriname Business Development 
Centre (SBC), de werk-arm van het Suriname Business Forum. Samengevat: SBC zal 
daar waar nodig technische assistentie verlenen aan SPS op het gebied van onder-
zoek, trainingen en opleidingen ten behoeve van de ontwikkeling van de private 
sector. SPS zal op verzoek van het SBF en SBC deze instituten voorzien van relevante 
documentatie en waar nodig onderzoek doen of laten verrichten over maatschappe-
lijke en economische ontwikkelingen en kwesties die relevant zijn voor de ontwikke-
ling van de lokale private sector. 

“Instituut 
 voor 
 analyses 
 en 
prognoses”

“Leidende 
rol bij 
nationale 
beleids-
planning” 

P
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Een impressie van de verschillende participatorische sessies tussen alle actoren van SPS, 
gehouden te Overbridge. 
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2.4 Planproducten 

In 2013 zijn door verschillende afdelingen de volgende planproducten gerealiseerd: 
• Macr-economische Verkenningen 2007-2013 
• Jaarplan 2014
• Regionaal plan Brokopondo 
• Projectvoorstel arbeidsmarkt
• BBP en CPI projectie updates

Macro-economische verkenningen 2007-2013 
Deze publicatie bevat grotendeels de tekst van het macro-economisch kader van Jaarplan 
2013, aangevuld met cijferupdates en een uitgebreider hoofdstuk over de productie- en 
dienstensector. De evaluatie van de economie omvatte de periode 2007-2011. De voornaam-
ste resultaten van dit product waren onder andere:
• Een geschatte groei van BBP voor 2012 van 4,4% en een projectie van 5,3% voor 2013 op 

basis van de voorlopige cijfers en assumpties van de sub-sectoren in zowel de primaire, 
secundaire en tertiaire sectoren.   

• De inflatie in 2011 was vrij hoog te noemen, een jaareinde inflatie van 15,3% als gevolg 
van de devaluatie van de SRD in januari 2011. 

• Er was ook sprake van een koopkrachtdaling van ca. 7,5%, maar deze herstelde in 2012 
en 2013 vanwege de lagere inflatie en de loonsverhogingen in 2012 inclusief twk-uitbe-
talingen in 2013.

• De bouwmaterialensector heeft een boost gekregen met de activiteiten van Grassalco. 
• De overheid is voornemens een nieuwe mijnbouwwet in te dienen bij het Parlement die 

gebaseerd is op de moderne ontwikkelingen. 
• In de mijnbouw sector nam de productie van goud, olie en aluinaarde niet noemens-

waardig  toe in 2011 en 2012, terwijl de prijzen heel gunstig waren. 
• De bosbouwsector maakt positieve ontwikkelingen door ten aanzien van de productie 

en exporten.
• De rijstsector boerde ook goed in 2011, de productie nam toe als gevolg van verbeterde 

infrastructuur en subsidies. 

Jaarplan 2014 
Het Jaarplan 2014 bestaat uit drie (3) hoofdstukken en een aantal bijlagen. Hoofdstuk één 
(1) handelt over de realisatie van de beleidsmatregelen over de begroting van 2012 en het 
eerste halfjaar 2013. De omschrijving van de realisaties vindt plaats door tussenkomst van 
contactpersonen op de Ministeries en uit andere informatiebronnen. De realisatiecijfers zijn 
afkomstig van de Centrale Begrotingsboekhouding van het Ministerie van Financiën, die de 
bestedingen van de Ministeries registreert. 

De belangrijkste conclusies uit Jaarplan 2014 zijn als volgt weer te geven:
• De realisatiegraad van de beleidsmaatregelen in 2012 bedraagt 55,8% t.o.v. de raming 

van dat jaar. 
• Van de gerealiseerde uitgaven was de overheid de grootste financierder (89,6%).
• De realisatie voor het eerste halfjaar van 2013 bedroeg SRD 877,4 mln., welke neerkomt 

op 18,6% ten opzichte van de voorgenomen uitgaven.
• Van de gerealiseerde maatregelen in 2012 werd 52,6% besteed aan infrastructuur en 

39,5% aan sociale uitgaven. In de eerste helft van 2013 is hetzelfde beeld te zien. 
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• De ministeries met de hoogste realisatiegraad in de eerste helft van 2013 waren BUZA 
(69.8%), HI (43,8%), SOZAVO (32,8%), TCT (41%).

• Voor de maatregelen in het kader van het Ontwikkelingsplan voor het begrotingsjaar 
2014 is een bedrag uitgetrokken van SRD 4,7 mld. Het aandeel van de overheid in de 
financiering bedraagt 90,3%. Belangrijke partners in de rest van de financiering zijn de 
IDB en China. 

• Binnen de beleidsmaatregelen is de allocatie van middelen ten behoeve van infrastruc-
tuur ca. 48% en de sociale sector 27,5%. De productieve sector heeft een aandeel van 
ca. 10,9%.

De raming naar ministerie in 2014 geeft het volgende beeld: 
Het ministerie van Financiën en Openbare werken eisen respectievelijk ca. 25,7% en 17% 
van de middelen, gevolgd door Sociale Zaken 13,9% en Biza 11,8%. Het ministerie van LVV 
heeft een mager aandeel van 3% en het ministerie van HI slechts 0,2%. Uit de macro-econo-
mische analyse blijkt dat de economie in de periode 2008-2012 een jaarlijkse groei gekend 
heeft van gemiddeld 4,1%. De groei in 2012 bedroeg 3,9% en berekende groeiverwachtingen 
voor 2013 en 2014 waren respectievelijk 4,4% en 4,7%. De sectoren die hieraan een bijdrage 
leveren zijn industrie, constructie, hotel, restaurants, luchttransport en telecommunicatie. 
De totale exporten en importen vertoonden een stijging in de periode 2010-2012. In de 
eerste helft van 2013 was het saldo op de lopende rekening  van de betalingsbalans echter 
negatief, USD -132,5 mln, vanwege de verhoogde uitgaven in het dienstenverkeer. De over-
heidsinkomsten en -uitgaven vertoonden eveneens een stijging in de periode 2010-2012. In 
2012 was het tekort op de totale rekening van de begroting SRD 386 mln en per eind juni 
2013 was het tekort ca. SRD 457 mln.  
De Staatsschuld bedroeg per ultimo juni 2013 ca. USD 1581,8 mln, volgens de wet op de 
Staatsschuld. De internationale reserve bedroeg USD 812 mln, per ultimo juni 2013 en de 
inflatie  voor 2013 was geraamd op 2,6%. 

Met betrekking tot de financiering van het Ontwikkelingsplan 2014 kan gesteld worden dat 
het voor ruim 90% uit overheidsmiddelen zal worden gefinancierd. In 2010 was dat circa 
76 %. De bijdrage van de ontwikkelingspartners is in de afgelopen jaren relatief minder 
geworden. Kijkend naar het financieringstype is het aandeel van schenkingen van 14% in 
2010 naar 0.4 % in 2014. 
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Regionaal Plan Brokopondo
Het Regionaal Plan Brokopondo deel 1, 2 en 3 zijn in december afgerond. Het Regionaal 
Plan Brokopondo vloeit op de eerste plaats voort uit het Ontwikkelingsplan 2012- 2016 en 
omvat de contouren van een lange termijn ontwikkelingsvisie. Hierin zijn de belangrijkste 
factoren voor een evenwichtige economische ontwikkeling van het district Brokopondo 
nader uitgewerkt. Het plan is voor de duidelijkheid uitgebracht in drie (3) delen waarbij is 
getracht door een eenvoudige tekstkeuze het toegankelijk te maken voor een breed publiek. 
Waar mogelijk is gewerkt met fotomateriaal om een nieuw toekomstig beeld van het district 
zichtbaar te maken. Met nadruk wordt erop gewezen dat het in deze om een lange termijn 
doch realistische visie gaat. Adaptatie van het plan zal in de toekomst nog over verschil-
lende schijven zoals de plaatselijke bevolking, de ministeries, volksvertegenwoordigers, 
ondernemers en potentiële nationale en internationale financierders moeten plaatsvinden. 
Dit plan biedt in de toekomst een duurzame oplossing aan het vraagstuk van het onder 
water lopen van de jonge kustvlakte, waar 80 % van de bevolking woont, als gevolg van de 
zeespiegelstijging in het verlengde van heersende mondiale klimaatsverandering. Op de 
tweede plaats omvat het plan eveneens elementen die een gunstige werking zullen hebben 
op herstel van het ecologisch evenwicht in de gebieden waarbinnen de lokale gemeenschap-
pen zijn overgegaan tot intensieve kleinschalige goudwinning. Het Planbureau neemt in dit  
ambitieus kader het voortouw aangezien de tijd op dit stuk geen goede bondgenoot is. Met 
de delen 1,2 en 3 van dit Regionaal Plan Brokopondo zal het Planbureau de sociale implica-
ties en een uitvoeringskader nader onderzoeken en uitwerken tezamen met de daarvoor in 
aanmerking komende actoren en stakeholders.
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Projectvoorstel arbeidsmarktmodel 
Een concept projectvoorstel voor de opzet en ontwikkeling van een arbeidsmarkt model is 
in 2013 geformuleerd. Doel is de analyse- en monitoringscapaciteit van het Planbureau en 
het onder-directoraat Sociale Planning en Onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid te versterken. Het model zal zodanig gebouwd worden dat de volgende 
exercities mogelijk worden:
• Prognose van het arbeidsaanbod en haar scholingsgraad op korte en middellange termijn.
• Uitsplitsing van de toekomstige arbeidsvraag naar sector- en onderwijsniveau. 
• Analyse van de werkgelegenheidsconsequenties van overheidsmaatregelen en sectorale 

investeringen. 
• Toetsing van de haalbaarheid van het te volgen macro-economisch beleid op eventuele 

arbeidsmarkt-knelpunten zoals Braindrain. 

Bij operationalisatie van het arbeidsmarktblok met een link naar het macro-economisch 
model zal de overheid een belangrijk instrument in handen hebben om het effect van het 
beleid en investeringen op werkgelegenheid en arbeidsmarkt te analyseren en monitoren 
teneinde te komen tot een betere formulering en afstemming van het arbeidsmarktbeleid.

Meerjaren projecties BBP en CPI
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de som van alle toegevoegde waarden van de secto-
ren in het land. In het kort is de toegevoegde waarde gelijk aan de omzet minus de inputs. 
Tweemaal per jaar worden de meerjarenprojecties geüpdatet, de eerste keer in het eerste 
kwartaal van het jaar. Deze cijfers worden dan als basis gebruikt voor de meerjaren begro-
tingsaanschrijving. De cijfers van maart zijn verwerkt in de publicatie Macro-economische 
verkenningen. De tweede update in augustus is ten behoeve van het jaarplan. Tegen die 
tijd is het ABS al uit met een voorlopig cijfer van het jaar daarvóór (dus in 2014 komt ABS 
uit met het cijfer van 2013) en dit cijfer is de basis waarop de projecties 2014-2018 worden 
gemaakt. Verandering in uitkomsten hebben te maken met data die binnenkomt. In het 
eerste kwartaal komt een deel van de data van het afgelopen jaar en geven sommige secto-
ren een voorlopige verwachting van hun productie. Bij de tweede update komen de realisa-
tiecijfers binnen van een groot deel van de sectoren. In juli zijn nieuwe updates ontvangen 
van de navolgende sectoren voor de jaren 2013-2014: olie, goud, aluinaarde, luchttransport, 
bacoven, paddie, handel, constructie, bosbouw, hotels en restaurants. Verder nog indirecte 
belastingen en subsidies op producten. De output van de update bestaat uit verschillende 
tabellen te weten BBP in lopende prijzen, BBP in constante prijzen, de groeicijfers naar 
sector het aandeel van de sectoren in het BBP. De consumptieprijs-index wordt elke maand 
gepubliceerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Deze updates worden 
ingevoerd in de meerjaren spreadsheet die een jaareinde en gemiddelde inflatiecijfer bere-
kend. Een overzicht van reële groeicijfers uit oktober 2013 staat op de volgende pagina. 
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Reële groeicijfers  
 

update van okt 2013. 
 

                      2012                   2013                 2014                  2015                    2016                  2017                  2018  
Bedrijven en Huishoudens Est Est Est Proj. Proj. Proj. Proj. 
Landbouw, Veeteelt en Bosbouw 13,9 4,2 2,8 2,4 2,5 3,0 2,6 
Visserij -2,6 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Mijnbouw 11,7 1,8 2,5 4,3 9,7 9,8 9,0 
Industrie/Fabricage -7,4 2,7 3,4 14,5 10,2 7,7 7,7 
Electriciteit, Gas en Water 0,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Constructie 14,2 14,0 14,0 7,5 4,6 5,1 5,1 
Handel 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Hotels en Restaurants 11,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Transport, Opslag en Communicatie 11,4 3,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Financiële Instellingen 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Zakelijke diensten 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Onderwijs 9,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Gezondheidszorg 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Overige Gemeenschaps- , Sociale en 
Persoonlijke diensten 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Subtotaal  3,9 4,6 4,8 7,1 6,4 5,9 5,8 

  
      

Sector Overheid 
 

      
Landbouw, Veeteelt en Bosbouw 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
Electriciteit, Gas en Water 37,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Constructie -31,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Transport, Opslag en Communicatie 1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Public administration 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Onderwijs 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Gezondheidszorg 8,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Subtotaal 3,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 

  
      

 BBP tegen basisprijzen 3,9 4,4 4,7 6,7 6,1 5,6 5,6 
Belastingen minus subsidies op 
productie 3,9 4,4 4,7 6,7 6,0 5,6 5,6 

BBP tegen marktprijzen 3,9 4,4 4,7 6,7 6,0 5,6 5,6 

        
        BBP naar bedrijfstakken in constante prijzen  in 1000 SRD (basisjaar 2007) update okt 2013 

                  2012                   2013                 2014                  2015                    2016                  2017                  2018  
Bedrijven en Huishoudens est est est Proj. Proj. Proj. Proj. 

        Landbouw, Veeteelt en Bosbouw 854.237 890.115 915.038 937.182 960.612 989.430 1.015.155 
Visserij 291.209 302.421 316.029 330.251 345.112 360.642 376.871 
Mijnbouw 637.160 648.872 665.393 694.076 761.276 836.018 911.516 
Industrie/Fabricage 1.983.565 2.037.501 2.107.486 2.412.334 2.659.454 2.863.113 3.083.198 
Electriciteit, Gas en Water 165.284 170.904 176.714 182.723 188.935 195.359 202.001 
Constructie 549.537 626.472 714.178 767.742 803.135 844.094 887.143 
Handel 1.798.198 1.889.906 1.986.291 2.087.592 2.194.059 2.305.956 2.423.560 
Hotels en Restaurants 289.659 312.774 337.733 364.684 393.786 425.210 459.142 
Transport, Opslag en Communicatie 684.018 709.327 739.828 771.640 804.821 839.428 875.524 
Financiële Instellingen 517.479 545.578 575.203 606.437 639.366 674.084 710.686 
Zakelijke diensten 308.148 317.670 327.486 337.605 348.037 358.791 369.878 
Onderwijs 7.617 7.868 8.128 8.396 8.673 8.960 9.255 
Gezondheidszorg 44.700 45.683 46.688 47.716 48.765 49.838 50.935 
Overige Gemeenschaps- , Sociale en 
Persoonlijke diensten 60.447 64.255 68.303 72.606 77.181 82.043 87.212 
Subtotaal  8.191.258 8.569.345 8.984.501 9.620.984 10.233.212 10.832.967 11.462.076 

 
       

Sector Overheid        
Landbouw, Veeteelt en Bosbouw 17.469 18.552 19.702 20.924 22.221 23.599 25.062 
Electriciteit,  Gas en Water 16.190 17.809 19.590 21.549 23.704 26.074 28.682 
Constructie 4.582 4.903 5.246 5.613 6.006 6.426 6.876 
Transport, Opslag en Communicatie 21.243 21.902 22.580 23.280 24.002 24.746 25.513 
Public administration 363.745 376.476 389.653 403.291 417.406 432.015 447.135 
Onderwijs 242.691 247.545 252.496 257.546 262.697 267.950 273.309 
Gezondheidszorg 208.428 212.388 216.424 220.536 224.726 228.996 233.346 
Subtotaal 874.348 899.574 925.691 952.738 980.761 1.009.807 1.039.925 

 
       

 BBP tegen basisprijzen 9.065.606 9.468.920 9.910.191 10.573.722 11.213.973 11.842.774 12.502.001 
Belastingen minus subsidies op 
productie 791.967 826.950 866.150 923.850 979.010 1.033.900 1.091.890 
BBP tegen marktprijzen 9.857.573 10.295.870 10.776.341 11.497.572 12.192.983 12.876.674 13.593.891 
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2.5  Onderzoeken en Studies 

In 2013 hebben de volgende studies en onderzoeken plaatsgevonden: 

Onderzoek: Grondgebruik in Commewijne
Status: tussentijds afgerond met als resultaat enkele in GIS verwerkte digitale kaartlagen 
(layers). Het onderzoek gaat verder in 2014.

Studie: Verband tussen jeugdcriminaliteit en de sociaaleconomische omstandigheden 
waarin de jeugdige delinquent is opgegroeid 
Status: Tijdens de literatuurstudie bleek dat er reeds eerdere onderzoeken hiernaar zijn 
gedaan door het Ministerie van JusPol. Die resultaten zullen worden bestudeerd en als blijkt 
dat de vraag voldoende is beantwoord, zal verzamelde info verwerkt worden in een paper.

Studie: Sociaaleconomische omstandigheden van patiënten met aandoening aan hart 
en bloedvaten
Status: Tijdens de literatuurstudie bleek dat er reeds eerdere onderzoeken hiernaar zijn 
gedaan door het Ministerie van Volksgezondheid. Deze resultaten zullen worden bestu-
deerd en als blijkt dat de vraag voldoende is beantwoord, zal verzamelde info verwerkt 
worden in een paper. 

Studie: Monitoring Ontwikkelingsplan 
Status: Er is een aanvang gemaakt met het ordenen en tabelleren van de resultaten van de 
afgelopen 3 jaar van  de Ministeries LVV, ROGB, BUZA, RO, NH, TCT en OW. De beschrijving 
moet nog plaatsvinden. 
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III PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Het Planbureau moest in 2013 eeuwige afscheid nemen van twee (2) collega’s, te weten 
mevrouw Bergkleef en de reeds gepensioneerde medewerker Mevrouw Djajadi. Moge hun 
ziel in vrede rusten. 

3.1. Van personeelsdossier naar personeelsinformatiesysteem

Van oudsher worden binnen het Planbureau de gegevens van het actief en gepensioneerd 
personeel in hardcopy dossiers bijgehouden. Anno 2013 bleek uit onderzoek van de afde-
ling Interne Controle dat deze dossiers onvolledig waren. De afdeling constateerde: 
• Gebrek aan structuur in de personeelsdossiers
• Ontbreken van NAW-gegevens
• Ontbreken van recente CBB/ gezinsuittreksels
• Ontbreken van communicatie met betrekking tot de presentie en beoordelings- en func-

tioneringsgesprekken
• Ontbreken van jaartallen van kinderen welke van belang zijn bij de ziektekostenadmi-

nistratie
• De slechte fysieke staat van de personeelsmappen 
• Ontbreken van dienststaten
• Ontbreken van informatie met betrekking tot de huisarts en andere verzekeringsvormen 

van de partner 

Om een volledig beeld te hebben van de persoonsgegevens van de medewerkers, is besloten 
om een personeelsinformatiesysteem te ontwikkelen en te implementeren. Het personeels-
informatiesysteem maakt het mogelijk om alle gegevens van het personeel, waaronder ook 
vacatures, werving en selectie, personeelsplanning, opleidingen/trainingen, loopbaanplan-
ning, beoordelingen en communicatie van en met het personeel, te verbeteren en beter te 
beheren. Het ontwikkelen en onderhouden van een dergelijk systeem zorgt voor actuele 
managementinformatie om knelpunten op het gebied van personeelszaken tijdig te signa-
leren en oplossingen aan te dragen.

De afdeling Personeelszaken (PZ) zal in haar werkprogramma van 2014 doelstellingen moe-
ten opnemen ter verbetering van het personeelsbeleid en personeelszorgbeleid, verbeteren 
van personeelsadministratie en beheer, verbeteren van de communicatie met medewerkers 
en het Directieteam alsook het opstellen van een handboek voor de afdeling waarin duide-
lijke regels en procedures zijn vastgelegd. 
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3.2 Feiten en Cijfers 

Op 1 januari 2013 waren er honderd (100) medewerkers werkzaam bij SPS en in december 
bleven er zevenentachtig (87) over. Dit om de onderstaande redenen: 

In 2013 zijn twee medewerkers in vaste dienst, op grond van ontoelaatbaar c.q. wangedrag 
op de werkvloer, op staande voet ontslagen. De arbeidsinspectie staat niet achter dit besluit 
van het Directieteam. Een juridisch proces is ingezet om via de rechter de arbeidsover-
eenkomsten te ontbinden. Het gaat om twee (2) stafmedewerkers van de departementen 
Economische Planning en Onderzoek en Ruimtelijke Ordening en Milieu, respectievelijk 
Mevrouw S.Wallerlei en Mevrouw G. Esajas - Baasaron. 

De algemene statistische gegevens in de personele sfeer kunnen als volgt toegelicht worden: 

Beëindiging contract    H. Afoeala
Beëindiging contract    G. Bhugwansingh gehuwd Goeldjar
Beëindiging contract    S. Madikri
Beëindiging contract    D. Prahladsingh
Beëindiging contract    V. Crisis
Beëindiging contract    W. Doornkamp
Beëindiging contract    C. Galong gehuwd Aloina
Beëindiging contract    O. Klas
Beëindiging contract    N. Paton

Ontslag     H. Jamaloodin

Pensioen     V. Muntslag
Pensioen     R. Griffith

Overleden     J. Bergkleef †

Gemiddelde leeftijd per persoon  48,08 

Gemiddelde bezoldiging p.p. SRD 2.766,93 

Gemiddeld ziekteverzuim o.b.v. totaal personeel  

Gemiddeld ziekteverzuim per medewerker  

22,74 dagen 

25,65 dagen 

Gemiddeld laatkomers  o.b.v. totaal pers 

Gemiddeld laatkomen o.b.v. medewerkers 

27,05  

42.05  

Lager kader 46 ( 27  + 19 ) 

Midden Kader 16 ( 9  + 7   

Hoger kader 25 ( 14  + 11 )  
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Toelichting 
Het ziekteverzuim en aantal laatkomers is structureel verhoogd ten opzichte van de voor-
gaande jaren. Geconcludeerd kan worden dat de stakingsperiode effect heeft gehad op het 
laatkomen en het verzuim. De striktere naleving van het personeelsreglement zal voor de 
afdeling PZ een belangrijke doelstelling zijn. De presentie is in 2013 op verzoek van Bond 
Personeel SPS (BPSPS) overgeheveld naar de secretariaten van de onder-directoraten. De 
presentielijsten worden achteraf verstrekt aan de afdeling PZ ter verwerking in de perso-
neelsadministratie. De invoering van een tijdregistratiesysteem voor het personeel van het 
Planbureau is noodzakelijk gebleken. Dit systeem zal in samenwerking met het Kabinet 
van de Vicepresident worden ingevoerd in de aankomst- en vertrekhal van het Regeringsge-
bouw, waardoor de registratie in de personeelsadministratie automatisch plaatsvindt. 

Jubilarissen 
Ook in dit verslagjaar waren er medewerkers die een ambtsjubileum te vieren hadden. Te 
doen gebruikelijk krijgen jubilarissen aan de hand van hun dienstjaren een eenmalige uit-
kering vanaf vijfentwintig (25) procent (%) tot en met driehonderd (300) procent (%) van 
de maandbezoldiging. 

15 dienstjaren

Myrna Killop
Briggite Rapprecht

Clarence Sairras
Karin Kloppenburg

20 dienstjaren

Merlin Burgzorg
Florian Chin A Tam

Rhonda Smith

10 dienstjaren

Margriet Seedorf

25 dienstjaren

Letitia Emanuels
Shakita Mahesh

Joyce Kariodimedjo

40 dienstjaren

Ramy Griffith

30 dienstjaren

Rudie Finisie
Emanuel Finisie
Marlene Hovel
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3.3 Capaciteitsversterking

Capaciteitsversterking stimuleert en faciliteert de ontwikkeling, vorming en scholing van 
werknemers. Het belang van de medewerkers, hun functie en van de organisatie staan daarbij 
centraal. Het Directieteam heeft ook in 2013 inspanningen gepleegd om de kenniscapaciteit 
van de organisatie te versterken. In de onderstaande lijst ziet u welke personeelsleden de 
mogelijkheid kregen zichzelf én de organisatie te versterken middels seminars, trainingen, 
workshops en presentaties. 

Januari  

Seminar: Samenwerken aan een nieuw Planbureau te 

Overbridge 

SPS personeel 

Presentatie: De verstedelingsprocessen in de randstad van 

Paramaribo   

H. Bean 

Conferentie: National Rice  S. Dwarka 

Presentatie: Luchtkartering van Paramaribo en omstreken  Stafmedewerkers SPS 

Februari   

Training: Software pakket E-Views I. Hoepel en B. Rapprecht  

Training: Software Financial modeling in Excel S. Dwarka en B. Rapprecht 

Presentatie: Resultaten remote sensing onderzoek 

Paramaribo en Wanica  

Stafmedewerkers OD-ROM 

Workshop: Policies and Mechanisms to enhance 

Suriname’s Competiveness - Competitiveness Unit 

Suriname 

J. Kariodimedjo 

Presentatie: Start Onderzoek Chronische niet 

overdraagbare aandoeningen – Faculteit Medische 

Wetenschappen 

Rh. Smith 

Maart   

Seminar:  Gender als Analytische Instrument voor 

Onderzoek Beleid en Planning - ADEK 

Rh. Smith en  

J. Kariodimedjo 

Seminar: Launch Caribbean Growth Forum in Suriname – 

Competitive Unit Suriname 

J. Kariodimedjo 

Presentatie: Modellering Ruimtelijke gevolgen van 

grondgebruik met de land use scanner – Vrije Universiteit 

van Amsterdam  

H. van Dams en   

J. Kariodimedjo  

Presentatie: Werkprogramma Databeheer – O. Khoesial VP, Directeur KVP, Directie 

SPS, staf Databeheer 

Workshop: Land use Planning K. Pelswijk, E. Bruce en  

C. Sairras 

Conferentie: Caribean Urban Forum 2013, Port of Spain H. Bean 

Presentatie: Onderzoek binnen het wooncentrum van 

Meerzorg met een heringericht veerplein als centrale plek   

H. Bean 

Presentatie: Land Use Planning  H. Bean, C. Sairras,  

K. Pelswijk en E. Kent 

Presentatie: Een multifunctioneel gezondheidscentrum ter 

verbetering van de toegankelijkheid naar de eerste lijn 

gezondheidszorg, in het ressort Weg naar Zee  

H. Bean en E. Bruce 

Presentatie: Onderzoek in Meerzorg  H. Bean, C. Sairras,  

K. Pelswijk, E. Kent en  

M. Soeroharjo   

Presentatie: Corridor ontwikkeling in Suriname, de 

potentie van de as Paramaribo- Zanderij  

Stafmedewerkers SPS 

Seminar : ISO 50001 Energy Management Systems  B. Rapprecht 
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potentie van de as Paramaribo- Zanderij  

Stafmedewerkers SPS 

Seminar : ISO 50001 Energy Management Systems  B. Rapprecht 
April  

Presentatie: Suïcide problematiek in Suriname -  IGSR A. Bihari 

Presentatie: Afstudeer project studenten Arthesis te Nw 

Amsterdam  

H. Bean en M. Soeroharjo 

 

Presentatie: Stadsvernieuwing en Monumentenzorg H. Bean en K. Pelswijk 

Training: TRIST simulatie training van Ministerie van HI T. Elstak 

Workshop National energy policy Review, door ECLAC en 

MINNH 

B. Rapprecht 

Workshop: Mechanism to support innovation for SME's in 

Suriname 

S. Dwarka 

Workshop: Exporting Fresh Agriculture Produce from the 

Caribbean 

S. Dwarka 

Mei  

Workshop: Plan van aanpak voor het maken van een 

Structuurplan voor Groot Paramaribo  

K. Pelswijk en E. Bruce 

Workshop: Toward the development of guidelines for The 

mainstreaming of disaster risk reduction and climate 

change adaption in the education environment and local 

government sector  

H. Bean 

 

Workshop: Strategisch impact analyse van grootschalige 

infrastructurele werken  

K. Pelswijk,  H. Bean en  

E. Bruce  

Presentatie: KPMG en discussie over Het Sociaal 

Zekerheidsstelsel – KPMG Suriname 

J. Kariodimedjo 

Workshop: Project Support for Improving Integrated 

Disaster Risk Management for Climate Resilient 

Development – NCCR Suriname 

J. Kariodimedjo 

Presentatie:  Fab Talk- Fab Lab Paramaribo  Stafmedewerkers SPS 

Juni  

Presentatie: Voortgang Sociaal Zekerheidsstelsel - KPMG J. Kariodimedjo 

Juli  

Workshop: Herziening codering begroting conform OP 

2012 - 2016 – Ministerie van Justitie en Politie 

A. Bihari 

Presentatie: Instructiebijeenkomst Layout Jaarplan – 

A.Kranenburg 

Stafmedewerrkers SPS 

Presentatie: Pensioenfonds Suriname – Pensioenfonds 

Suriname 

J. Kariodimedjo 

UVOF – opleiding van het Ministerie van Financiën  M. Tieto en T. Jonathas 

Augustus  

Workshop: ECLAC in TRADECAN, MAGIC Plus and WITS in 

Trinidad 

T. Elstak 

Training: Executive Development  Program on Energy 

planning te CUBA  

 

 

B. Rapprecht  
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planning te CUBA  

 

 

B. Rapprecht  

Oktober  

Workshop: Stakeholder consultation Suriname Food and 

Nutrition Security Policy and Action Plan  

C. Sairras 

Presentatie: Regionaal Plan Brokopondo – OD ROM  Stafmedewerkers SPS 

Presentatie: Gezondheidsinstellingen in Suriname: 

poliklinieken in Frimangron en omstreken  

H. Bean 

 

Seminar: Suriname Food and Nutrition Security Policy and 

Action Plan – LVV, FAO  

J. Kariodimedjo 

Training: Caribbean Climate Online Risk and  

Adaption Tool (Barbados) 

S. Monsels en H. van Dams  

Training: Logistieke- en voorraadadministratie  Afdeling Inkoop en 

Magazijn 

Training: Financieel systeem – Account View Afdeling Boekhouding  

November  

Presentatie: Communicatie strategie voor duurzaam 

landbeheer  

C. Sairras  

Training Ziektekosten systeem  Afdeling Boekhouding  

Training Salarissysteem  Afdeling Boekhouding  

Workshops: Transformatie SPS: Formulering Strategisch 

Plan SPS - The Learning Company  

Personeel, Staf en Directie 

SPS 

Workshop: Validatie verkenning goederenvervoer in groot 

Paramaribo en omgeving  

H. Bean en K. Pelswijk  

Training: Basis in Geografische Informatie Systemen E. Kent  

December  

Presentatie: GIS onderzoeksproject Commewijne -  

M. Soerohardjo & C. Sairras  

Stafmedewerkers ROM 

 

Training: Energiebalans, c.q. energie model  I. Hoepel en  B. Rapprecht 
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IV FINANCIËN

4.1 Algemeen 

Het Planbureau wordt gefinancierd vanuit de overheid. Elk kwartaal wordt een subsidie-
aanvraag ingediend bij de Directeur van het Kabinet van de Vicepresident, die deze verder 
doorgeleid naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk gaat het Ministerie 
van Financiën over tot de storting van de financiële middelen op de bankrekening van het 
Planbureau. Voor het jaar 2013 was SRD 8.554.753 aangevraagd. Uit de navolgende tabel 
blijkt dat er SRD 322.986,55 minder is gestort. 

4.2 Begroting versus realisatie 2013 

BEGROTING VERSUS REALISATIE OVER HET BOEKJAAR 2013  
  
 Begroting  Realisatie   Verschil  
1.  PERSONEELSUITGAVEN:      
      
Personeelskosten      
Salarissen 4.582.659  3.864.912  717.747 
Vakantiegeld 338.412  310.448  27.964 
Staftoelage 295.000  338.849  -43.849 
Gratificatie 60.000  42.474  17.526 
Vergoeding Raad van Toezicht 72.000  64.370  7.630 
Personeelstrainingen 100.000  40.788  59.212 
Onvoorziene personele uitgaven 15.000  56.662  -41.662 

 5.463.071  4.718.503  744.568 
      

Toelagen      
Representatietoelage 130.000  121.878  8.122 
Overwerk 70.000  108.344  -38.344 
Kledingtoelage 35.000  1.008  33.992 
Waarnemingstoelage 30.000  13.299  16.701 
Autotoelage 60.000  48.075  11.925 
Reis- en verblijfskosten (binnen- en buitenland) 47.500  6.172  41.328 
Hoofdwachters/Nachtdiensttoelage 4.000  1.366  2.634 
Kassierstoelage 3.000  3.126  -126 
 379.500  303.268  76.232 
 
  

    

Sociale  voorzieningen      
Ouderdomsvoorziening 634.522  568.989  65.533 
Ziektekosten na pensionering 250.000  271.140  21.140 
Ziektekosten 385.000  367.494  17.506 
Kinderbijslag/Gezinstoelage 20.160  24.090  3.930 
Premie ongevallenverzekering 7.500  5.719  1.781 

 1.297.182  1.237.432  59.750 
      

Totaal  personeelsuitgaven 7.139.753  6.259.203  880.550 
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Kwartaal  Datum van indiening Datum van storting Bedrag ( x 1 SRD)  
1 29 november 2012 24 januari 2013 2.147.060,25 
2 13 maart 2013 2 mei 2013 1.839.141,76 
3 12 juni 2013 31 juli 2013 2.322.179,85 
4 19 september 2013  3 december 2013  1.923.384,59 

  Ontvangen  8.231.766,45 
 



32  •  JAARVERSLAG SPS 2013 

Jaarverslag 2013 - Stichting Planbureau Suriname Jaarverslag 2013 - Stichting Planbureau Suriname 

 2013 
 Begroting  Realisatie   Verschil  
 SRD  SRD  SRD 
2.  MATERIËLE UITGAVEN      
      
Huisvesting      
Onderhoud gebouwen en terreinen 100.000  37.246  62.754 
Huishoudelijke benodigdheden 50.000  23.788  26.212 
Onderhoud beheerderwoning/huurcompensatie 132.000  20.100  111.900 
Electra/gas/water 30.000  5.938  24.062 
Onderhoud meubilair 3.500  -  3.500 

 315.500  87.072  228.428 
      
Kantoorkosten      
Onderhoud computers 60.000  43.964  16.036 
Kantoorbenodigdheden 30.000  8.137  21.863 
Onderhoud kantoormachines 1.750  6.090  -4.340 
Bibliotheek abonnement 8.000  5.107  2.893 
Drukwerk 3.000  1.177  1.823 
Kopieerkosten 7.500  813  6.687 
Reproductie/Lichtdruk/Teken benodigdheden 5.500  -  5.500 
Voorlichting en protocol 1.250  -  1.250 

 117.000  65.288  51.712 
      
Transportkosten      
Onderhoud voertuigen 30.000  10.220  19.780 
Assurantie dienstvoertuigen 10.000  5.750  4.250 
Brandstof/smeermiddelen 40.000  4.321  35.679 
 

80.000  20.291  59.709 
      
Overige materiële  uitgaven      
Onderhoud liften 15.000  16.955  -1.955 
Veldonderzoek 40.000  8.076  31.924 
Onderhoud airco’s 6.000  1.825  4.175 
Onderhoud gereedschap en uitrusting 750  -  750 

 61.750  26.856  34.894 
      

Totaal  materiële  uitgaven 574.250  199.507  374.743 
 

 
 
 
 
 

BEGROTING VERSUS REALISATIE OVER HET BOEKJAAR 2013  
  
 Begroting  Realisatie   Verschil  
1.  PERSONEELSUITGAVEN:      
      
Personeelskosten      
Salarissen 4.582.659  3.864.912  717.747 
Vakantiegeld 338.412  310.448  27.964 
Staftoelage 295.000  338.849  -43.849 
Gratificatie 60.000  42.474  17.526 
Vergoeding Raad van Toezicht 72.000  64.370  7.630 
Personeelstrainingen 100.000  40.788  59.212 
Onvoorziene personele uitgaven 15.000  56.662  -41.662 

 5.463.071  4.718.503  744.568 
      

Toelagen      
Representatietoelage 130.000  121.878  8.122 
Overwerk 70.000  108.344  -38.344 
Kledingtoelage 35.000  1.008  33.992 
Waarnemingstoelage 30.000  13.299  16.701 
Autotoelage 60.000  48.075  11.925 
Reis- en verblijfskosten (binnen- en buitenland) 47.500  6.172  41.328 
Hoofdwachters/Nachtdiensttoelage 4.000  1.366  2.634 
Kassierstoelage 3.000  3.126  -126 
 379.500  303.268  76.232 
 
  

    

Sociale  voorzieningen      
Ouderdomsvoorziening 634.522  568.989  65.533 
Ziektekosten na pensionering 250.000  271.140  21.140 
Ziektekosten 385.000  367.494  17.506 
Kinderbijslag/Gezinstoelage 20.160  24.090  3.930 
Premie ongevallenverzekering 7.500  5.719  1.781 

 1.297.182  1.237.432  59.750 
      

Totaal  personeelsuitgaven 7.139.753  6.259.203  880.550 

      



JAARVERSLAG SPS 2013  •  33

Jaarverslag 2013 - Stichting Planbureau Suriname Jaarverslag 2013 - Stichting Planbureau Suriname 

 2013 
 Begroting  Realisatie   Verschil  
 SRD  SRD  SRD 
3.  DIENSTEN VAN DERDEN      
      
Telefoonabonnementen en gesprekken 100.000  46.546  53.454 
Consultants -  4.400  -4.400 
Advertentiekosten 4.000  199  3.801 
Porto & telegrammen (Bankkosten) 750  44  706 
Diensten Caribbean Computer Software 3.500  -  3.500 
Huur kantoorgebouw regio’s 1.500  -  1.500 
Inrichting trainingscentrum 40.000  -  40.000 
Overige diensten van derden 100.000  1.911  98.089 

 249.750  53.111   196.639 

      
4.  BIJZONDERE UITGAVEN      
      
Advieskosten 200.000  15.204  184.796 
Kosten M.O.P. jaarplan -  4.000  -4.000 

 200.000  19.204  180.796 

      
5.  KAPITAALUITGAVEN      
      
Aanschaf computers 20.000  37.842  -17.842 
Aanschaf kantoormachines/kantoorbenodigdheden 7.500  14.253  -6.753 
Aanschaf technische gereedschappen 2.500  12.225  -9.725 
Aanschaf airco 20.000  4.012  15.988 
Aanschaf meubilair 30.000  1.605  28.395 
Aanschaf voertuigen 175.000  -  175.000 
Inrichting conferentiezaal 4.000  -  4.000 
Aanschaf Venetian blinds 120.000  -  120.000 

 379.000  69.937  309.063 

      
6.  ACCOUNTANTSKOSTEN      
Accountantskosten 12.000  12.420  -420 

 12.000  12.420  -420 
      

Generaal  totaal  8.554.753  6.613.382  1.941.371 
 
 
Het verschil op de realisatie versus begroting valt te herleiden naar de data van de binnengekomen gelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het verschil op de begroting versus realisatie, zijnde SRD 1.914.371, valt te herleiden naar de 
data van ontvangen gelden. 
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4.3. Jaarrekening 

Statutair moet jaarlijks controle plaatsvinden op de jaarrekeningen van het Planbureau. In 
2013 heeft het Directieteam hoge prioriteit gegeven aan de achterstallige goedkeuring van 
jaarrekeningen 2007 tot en met 2012. Accountantskantoor Tjon a Hung is daarvoor in de 
arm genomen. De accountantsverklaring over alle bovengenoemde jaren stelt vast dat alle 
door het kantoor verkregen controle-informatie voldoende en geschikt was om een oordeel 
te vellen. Het oordeel luidt: “de jaarrekeningen 2007 tot en met 2012 geven een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van het Planbureau en van het 
resultaat.” 

Ook de jaarrekening van 2013 is door accountantskantoor Tjon A Hung goedgekeurd. 
Onderstaande informatie is afkomstig uit de jaarrekening van 2013. 
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4.4 Begroting 2014

Bij het opstellen van de begroting 2014 is meegenomen de taken van het Planbureau aan-
gaande:
• Macro-economische analyse en projecties
• Optimalisatie van de huidige modellen
• Monitoring van sociaal programma en sociaal zekerheidsstelsel
• Implementatie van planningsmechanismen
• Uitvoering van dataverzameling en onderzoek alsmede formuleren van sector studies 

Om deze taken adequaat te kunnen uitvoeren zal gewerkt worden aan de IT-infrastructuur, 
het opzetten van een GIS-unit voor digitale kaarten en aanpassingen van de werkomgeving. 
Daarnaast is het van eminent belang om het institutioneel- en capaciteitversterkingspro-
gramma te implementeren. Deze vloeit voort uit het transformatieproces om te komen tot 
een vernieuwd Planbureau in 2014.

De begroting voor het dienstjaar 2014 sluit op een bedrag van SRD 9.303.890,00 en is opge-
bouwd uit:

Personele uitgaven (77.4%)

Algemeen Onvoorzien (0.10%)

Diensten van derden (0.5%)

Beleidsuitvoering (7.8%)

Kapitaal uitgaven (6.6%)

Materiële uitgaven (7.6%)

Omschrijving  2014  
Personele uitgaven  7.190.890,00 
Materiele uitgaven  708.000,00 
Diensten van Derden 65.000,00 
Bijzondere uitgaven  720.000,00 
Kapitaal uitgaven  615.000,00 
Algemeen onvoorz. 5.000,00 
TOTAAL       9.303.890,00 
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IF YOU WANT TO GO 
FAST, GO ALONE 

IF YOU WANT GO FAR, 
GO TOGETHER 
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IV DOELEN 2014 

Voor SPS moet 2014 het jaar worden van de duurzame vernieuwing die de optelsom is van 
de exercities in de transitiefase in 2010-2012 en de transformatiefase in 2013. De ingezette 
koers moet leiden tot duurzame vernieuwing zodat de Regering en maatschappij profijt 
hebben van het nationaal planningsorgaan. 

Om de beoogde vernieuwing te realiseren zijn dit de voorgenomen doelen voor 2014:

• Oplossing vinden om data, netwerk en het beheren van systemen centraal te plaatsen 
binnen de organisatie om zo de IT structuur verder te verbeteren.

• Interne afdelingen verder herinrichten danwel samenvoegen in het belang van de effi-
ciëntie

• Omzetten van de functie van de tekenkamer zal naar een GIS unit die in staat is digitale 
kaarten te produceren  voor ruimtelijke planning

• Bijzondere aandacht voor capaciteitsversterking om te komen tot verhoging van de 
competenties en vakinhoudelijke kennis van elke medewerker

• Digitaliseren van het archief en de bijbehorende vernieuwing van het documentatie- 
centrum

• Uitvoeren van een HR scan teneinde de afdeling Personeelszaken te optimaliseren 
• Formulering van een strategisch plan
• Aanpassen van het logo naar behoefte van de vernieuwde missie, visie en kernwaarden
• Opstellen van een bij het logo horende huisstijlboekje
• Vernieuwen van de website qua opmaak en inhoudelijke informatie
• Samenstellen en uitbrengen van een nieuwsbrief ter informatie van de bedrijfsontwik-

kelingen
• Technisch onderhoud van de werkomgeving
• Nauwer aanhalen van samenwerkingsverbanden met meerdere gelijkgestemde insti-

tuten middels het tekenen van MOU’s met onder andere SBB, ADEK (Technologische 
faculteit), VSB, ASFA, MAS, STS, Imprapa (Braziliaans instituut), IGSR, SELOS, MIGLIS, 
Ministerie ROGB, Ministerie HI, Ministerie Onderwijs, Ministerie JUSPOL 

Verankering van vernieuwing heeft de meeste kans van slagen wanneer herstructurering 
mentaal is geadopteerd en de werkwijze van intern betrokken actoren is meegegroeid. 

Vooruit denken en kansen zien zijn de basisingrediënten voor duurzame vernieuwing.

“A GOAL WITHOUT A PLAN 
IS JUST A WISH” 

- Larry Elder - 




