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Resolutie van 6 augustus 2018 no. 8537/18, houdende instelling van Plan Units op elk ministerie. 
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Definitie Ministeriële Plan Units

Stafunits op de Ministeries die hiërarchisch niet vallen 
in de lijnstructuur van het Ministerie waarin de 
planfunctie van dat ministerie georganiseerd is.
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Plan Coördinatie Commissie (PCC) 

• Een adviescommissie ter coördinatie van de uitvoering 
van de ontwikkelingsplanning

•Bestaat uit Departementsdirecteuren e.a.

•Onder toezicht van de Departementsdirecteur, die het 
Ministerie vertegenwoordigt in de PCC, verstrekt de 
Plan Unit monitoring- en evaluatierapporten aan het 
nationaal monitorings- en evaluatie-instituut.



Planbureau(SPS)

• Onderzoek doen en adviezen verstrekken.
• Nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s en daarbij 

behorende meerjarenplannen voorbereiden en opstellen. 
• Coördinatie bij de totstandkoming, uitvoering, evaluatie en 

herziening van de programma’s en plannen.
• Producten maken t.b.v. processen van nationale planning, 

uitvoering, monitoring en evaluatie. 
• Administreren en beoordelen van de in voorbereiding en de 

uitvoering zijnde ontwikkelingsplannen en projecten en het 
beheren van de daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

• Directeur SPS is secretaris van de PCC.



Producten t.b.v. nationale planning

• Nationaal Ontwikkelingsplan (2017 – 2021)

• Ministeriële beleidsnota’s

• Matrices en formats t.b.v. ministeries:
Planningsmatrix
Evaluatiematrix
Ministerieel jaarplan (en eventueel sectorplannen)
Monitoring- en evaluatierapport



Plaats Plan Unit binnen Ministerie (1/2)



Plaats Plan Unit binnen Ministerie (2/2)

•Beleidsmatig wordt de Plan Unit aangestuurd door de 
Minister.

•Voor wat betreft de planuitvoering, monitoring en 
evaluatie door de Departementsdirecteur(en).

•De Plan Unit adviseert ten aanzien van het 
harmoniseren van het ministerieel beleid en de 
planning met het Ontwikkelingsplan en de 
Jaarplannen



Organogram Ministeriële Plan Unit



Taken (1/3)
• Assisteren en faciliteren van beleidsafdelingen bij project-

identificatie en –ontwikkeling

• Produceren van adviezen betreffende (de haalbaarheid van) 
programma's/projecten van het Ministerie na toetsing aan het 
Ontwikkelingsplan

• Assisteren en/of faciliteren van beleidsafdelingen bij het opstellen 
van (actie)programma's en/of projectdocumenten van het 
Ministerie

• Vaststellen van indicatoren voor de monitoring en evaluatie, in 
nauwe samenwerking met de betreffende beleidsafdelingen

• Monitoren van programma's en projecten van het Ministerie

• Assisteren bij het uitvoeren van programma- of projectevaluatie op 
basis van vooraf vastgestelde nationale criteria, procedures en/of 
methoden



Taken (2/3)

• Assisteren van Minister en Directeur(en) bij het opstellen van de 
begroting en jaarplannen van het Ministerie

• Adviseren betreffende de allocatie of het committeren van 
gelden afkomstig uit internationale financieringsbronnen

• Verschaffen van informatie aan de Directeur(en) en financiële 
afdeling van het Ministerie over:
de vereiste bestedingen van programma- en projectuitvoering 

zoals opgenomen in het goedgekeurde beleid
 tijdstip van levering en de kwaliteit van de geleverde 

goederen en diensten (deliverables) zoals beschreven in 
programma- en projectdocumenten



Taken (3/3)

• Onderzoek en analyse

• Onderhouden van contact met:
 sectorraden over de planuitvoering op sectorniveau
het Surinaams Planinstituut over de uitvoering van jaarplannen en 

ontwikkelingsplannen en het Algemeen Bureau voor de Statistiek 
voor het monitoren van indicatoren

de financiële afdeling van het Ministerie in het kader van de 
rapportage, monitoring en evaluatie van de planning

 regionale planorganen ten behoeve van de afstemming van de 
jaarplannen van de districten op het ministerieel jaarplan



Manager  (1/2)

• De zorg voor het adequaat en efficiënt faciliteren en adviseren 
over de identificatie, ontwikkeling, management, monitoren en 
evaluatie van de beleidsprogramma’s en projecten van het 
Ministerie

• Gebruikmakend van de methode van Results-based Management
(RBM) beleid vertalen naar plannen, programma’s en projecten 
op basis van uniforme standaarden binnen de overheid.

• De opgestelde plannen, programma’s en projecten monitoren en 
evalueren.

• Evalueren van de uitvoering van ontwikkelingsplannen, zeer 
specifiek de beleidsgebieden het Ministerie rakende.



Manager  (2/2)

• Afgeronde Master- of Doctoraalopleiding

• Afgeronde training in projectmanagement; strategische 
planning, monitoring en evaluatie; risicomanagement

• Ten minste 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie

• Inspirerend leiderschap; accuraat; stressbestendig; 
flexibel; goede contactuele eigenschappen; 
betrouwbaar



Specialist Project- en planontwikkelaar (1/2)

• De zorg voor het adviseren en faciliteren van de 
beleidsafdelingen bij de identificatie en ontwikkeling van 
programma’s en projecten van het Ministerie

• Geeft mede leiding aan de afdeling bij afwezigheid en/of 
ontstentenis van de Manager Plan Unit

• Beleids- en projectontwikkeling in nauwe samenwerking 
met de beleidsfunctionarissen van het Ministerie.



Specialist Project- en planontwikkelaar (2/2)

• Afgeronde Master- of Doctoraalopleiding

• Afgeronde training in strategische planning of RBM 

• Tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie

• Innovatieve en creatieve instelling; goede contactuele 
eigenschappen; kunnen samenwerken in teamverband; 
accuraat; stressbestendig; flexibel; betrouwbaar



Specialist projectuitvoering (1/2)

• De zorg voor het optimaal faciliteren en uitvoeren van 
programma’s en projecten van het Ministerie

• Adviseert, faciliteert met betrekking tot efficiëntie van 
projectuitvoering van het Ministerie, draagt zorg voor 
coördinatie tussen projecten waar nodig en mogelijk, en 
rapporteert hierover (via de manager) aan de 
Departementsdirecteur en de Minister.



Specialist projectuitvoering (2/2)

• Afgeronde Bachelor- of HBO-opleiding

• Training in strategische planning of RBM, met nadruk op 
projectmanagement 

• Tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie of in 
projectmanagement.

• Innovatieve en creatieve instelling; goede contactuele 
eigenschappen; kunnen samenwerken in teamverband; 
accuraat; stressbestendig; flexibel; betrouwbaar; zelfstandig 
kunnen werken



Specialist monitoring en evaluatie (1/2)

• De zorg voor het optimaal monitoren en evalueren van 
programma’s en projecten van het Ministerie

• Adviseert, faciliteert met betrekking tot efficiëntie van 
projectuitvoering van het Ministerie, draagt zorg voor 
coördinatie tussen projecten waar nodig en mogelijk en 
rapporteert hierover (via de manager) aan de 
Departementsdirecteur en de Minister.



Specialist monitoring en evaluatie (2/2)

• Afgeronde Bachelor- of HBO-opleiding

• Training in strategische planning of RBM, met nadruk op 
monitoring en evaluatie 

• Tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie of in 
project management.

• Innovatieve en creatieve instelling; goede contactuele 
eigenschappen; kunnen samenwerken in teamverband; 
accuraat; stressbestendig; flexibel; betrouwbaar; 
zelfstandig kunnen werken



Verantwoording en rapportage

• De Plan Unit verstrekt aan de Minister en de Directeur alle door 
hen gevraagde informatie met betrekking tot beleids- en 
planformulering, -uitvoering, -monitoring en -evaluatie 

• Rapportage vindt plaats in overeenstemming met de standaard 
rapportage zoals vastgesteld voor de Overheid, of in opdracht 
van speciale verzoeken van de Minister en/of de Directeur over 
inhoud en format van het gevraagde rapport

• Onder toezicht van de Departementsdirecteur, die het 
Ministerie vertegenwoordigt in de PCC, verstrekt de Plan Unit 
monitoring- en evaluatierapporten aan het nationaal 
monitorings- en evaluatie-instituut



Interne contacten Plan Unit

•Minister: planning en rapportage

•Directeur(en): rapportage, ook met het oog op PCC

•Onderdirecteur(en)

•Beleidsadviseurs

•Beleidsafdelingen

•BFZ



Externe contacten Plan Unit

•Planbureau (SPS)
•ABS
•Regionale planorganen
•Andere Ministeries (beleidsafdelingen, gemengde 

commissies, parastatalen en overheidsinstellingen)
•Maatschappelijk middenveld (bedrijfsleven, NGO’s, 

vakbeweging, enz)
•Ontwikkelingspartners en financiële instellingen



Interactie met Planbureau

Het Planbureau biedt de Ministeriële Plan Units:

• assistentie bij het invullen van planmatrix en 
evaluatiematrix

• assistentie bij het formuleren van het Ministerieel 
Jaarplan

•Capaciteitsversterking waar nodig



Verwachtingen

• Meer efficiënt en effectief proces van planning en uitvoering op basis 
van het nationaal ontwikkelingsplan

• Verbeterd inzicht van elk ministerie in de eigen prioriteiten per jaar

• Verbeterde nationale begroting en besteding

• Effectieve jaarplanning en evaluatie van de uitvoering per ministerie

• Integratie van projecten en programma’s gefinancierd door derden

• Verbeterde samenwerking met het maatschappelijk middenveld en 
afstemming van nationale en regionale activiteiten 



Tijdens basistraining RBM

• Actieve participatie in eigen team, gemengde werkgroepen
en plenair

• Actieve Website raadplegen voor achtergrondinformatie en
trainingsmateriaal

• Veel interactie

• Samenwerking en netwerken buiten eigen team



Vragen en opmerkingen?


