
Hervorming van het Surinaams Planapparaat

“Reform the necessary legal, institutional and procedural change in line with the 

Development Plan 2017-2021 and approved policy (documents) by the Council of 

Ministers”

Dinsdag 5 maart 2019



Stichting Planbureau Suriname

SPS Training Course RBM: Dag 2

Missie:
Vergroten van inzicht in de 
Surinaamse samenleving 
middels het monitoren en 
faciliteren van de nationale 
beleidsagenda naar 
duurzame ontwikkeling, 
welvaart en welzijn voor alle 
burgers
(Statuten)



Ontwikkelingen vanaf de oprichting SPS (1/3)

•Oprichting Planbureau: 30 juli 1951

•Het doel en de taakstelling van de stichting zijn 
neergelegd in de statuten: 

Het formuleren, coördineren, monitoren en 
bijsturen van ontwikkelingsplannen welke 
leiden tot bevordering van de geestelijke en 
materiële welvaart in Suriname.
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Ontwikkelingen vanaf de oprichting SPS (2/3)

•Planwet: 13 juni 1973 (Planverordening)

•Afkondiging Landverordening houdende regelen 
betreffende de nationale en regionale planning 
(Gouvernementsblad 1973 nr. 89). 
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Ontwikkelingen vanaf de oprichting SPS (3/3)

•Afkondiging Landsverordening houdende 
regelen betreffende de rechtsvorm en de 
inrichting van het Planbureau 
(Gouvernementsblad 1973 nr. 89), waarin o.m. 
werd vastgelegd dat de Stichting Planbureau 
Suriname ondersteuning dient te verlenen aan 
het ministerie belast met de nationale en 
regionale planning. 
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Planwet

SPS Training Course RBM: Dag 1



Planwet artikel 8

1. Een ontwikkelingsprogramma wordt 
voorbereid door het Planbureau.

2. De Minister hoort daarover de Planraad, 
alsmede de Plan Coördinatiecommissie (PCC).
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Planwet artikel 19 (1/2)

Regelt de taken van het Planbureau Suriname:
a. Onderzoek te verrichten en adviezen te verstrekken;
b. Nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s en daarbij 

behorende meerjarenplannen voorbereiden en opstellen en te 
waken voor de vereiste coördinatie bij de totstandkoming, 
uitvoering, evaluatie en herziening van de programma’s en 
plannen;

c. Administreren en beoordelen van de in voorbereiding en de 
uitvoering zijnde ontwikkelingsplannen en projecten en het 
beheren van de daarvoor ter beschikking gestelde middelen;

d. Het algemene toezicht op de naleving van deze landsverordening 
en van de krachtens haar gegeven voorschriften.

SPS Training Course RBM: Dag 2



Planwet artikel 19 (2/2)

• Regelt de rechtsvorm en de inrichting van het Planbureau 
zodanig, dat de functie van het bureau als onafhankelijk 
adviesorgaan blijft gewaarborgd

• De bestuurlijke en ambtelijke organen van het Land en van 
zelfstandige gemeenschappen, alsmede de middellijk of 
onmiddellijk van deze organen afhankelijke instellingen, 
ongeacht hun rechtsvorm, verstrekken aan de Directeur van 
het Planbureau alle inlichtingen die voor een goede 
uitvoering van deze Landsverordening behoeft.

SPS Training Course RBM: Dag 2



Planwet artikel 20

• Regelt de Plancoördinatie Commissie (PCC), d.i. een 
Interdepartementale Adviescommissie voor de coördinatie 
van de ontwikkelingsplanning  die adviseert in het belang 
van de samenhang en de gerichtheid van het beleid.

• Het secretariaat van de PCC berust bij het Planbureau.

• De PCC kan voor de behandeling van bepaalde zaken een of 
meer vertegenwoordigers van de gemeenschap uitnodigen 
aan de beraadslagingen deel te nemen.

• Nadere voorschriften worden per landsbesluit gegeven 
m.b.t. de samenstelling en werkwijze van de PCC.
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Planwet artikel 21

• Regelt de Planraad, d.i. een Adviesraad voor Planning en 
Ontwikkeling in Suriname, die tot taak heeft de Minister op 
verzoek of uit eigen beweging advies te geven over de nationale 
en regionale planning.

• De raad telt tenminste 11 en ten hoogste 19 leden, door de 
Gouverneur te benoemen uit de Overheid, werkgevers, 
werknemers en andere belangrijke groepen uit de samenleving.

• Het secretariaat van de Raad berust bij het Planbureau.

• Bij landsbesluit worden nadere voorschriften gegeven m.b.t. de 
samenstelling, taak en werkwijze van de Planraad (bijv. instelling 
van werkcommissies, waarvan ook niet-leden van de Raad deel 
kunnen uitmaken).
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SPS anno 2019

• In 1973 was Suriname nog niet onafhankelijk, maar 
maakte officieel deel uit van het Koninkrijk der 
Nederlanden.

• Toename aantal ministeries en aantal ambtenaren.

• Toename aantal parastatale bedrijven.

• Toename in aantal (grote en middelgrote) particuliere 
commerciële instellingen .

•Groei van het maatschappelijk middenveld.
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PLOS & SPS: Nu KVP

• Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) 
ingesteld bij Staatsbesluit van 10 oktober 1991.

• Planbureau als werkarm van PLOS, maar de relatie tussen 
ministerie PLOS en het autonome Planbureau (SPS) werd niet 
verduidelijkt.  

• PLOS in 2010 opgeheven: SPS tijdelijk geplaatst onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. 

• Vanaf 19 januari 2011 staat SPS onder de verantwoordelijkheid 
van de Vice-President. Budgettair en administratief valt SPS 
onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat 
Algemene Zaken.
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Gewijzigde Statuten SPS (2012) (1/3)

Regelt de taakstelling van het Planbureau:

• Het verrichten van periodieke verkenningen met het doel te 
komen tot onder meer:
Samenhangende beschrijvingen van de sociaal 

economische en macro economische situaties van het land
Prognoses en projecties van toekomstige situaties

• Het regelmatig bijhouden van model-projectformats en 
richtlijnen van relevante financieringsinstellingen en 
ontwikkelingspartners
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Gewijzigde Statuten SPS (2012) (2/3)

• Het op continue basis verkrijgen en ontwikkelen van 
mechanismen, waaronder computermodellen, die nodig zijn 
om de taak van SPS naar behoren te vervullen.

• Het ondersteunen van overheidsinstanties bij het formuleren 
van projectvoorstellen.

• Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan de              
Vice-President, die de ontwikkeling van het land raken.
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Gewijzigde Statuten SPS (2012) (3/3)

• Ondersteunen van de Vice-President bij het opstellen van het ontwerp 
Meerjaren Ontwikkelingsplan.

• Voorbereiden van de door de Vice-President aan te bieden 
jaarplannen, (verdeeld naar nationale, regionale en sectorale 
plannen) ter uitvoering van het Meerjaren Ontwikkelingsplan.

• Coördineren bij het opstellen van plannen en projecten, het 
afstemmen daarvan op nationale en regionale planning, de planning 
voor ruimtelijke ontwikkeling en milieu en de uitwerking in 
bestemmingsplannen

• Monitoren en evalueren van de in uitvoering zijnde projecten en het 
geven van adviezen hieromtrent.
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (1/7)

• Planwet is de basis voor een nationaal planapparaat

• Huidige hervorming van het nationaal planapparaat 
geconceptualiseerd in 2015 en goedgekeurd in een nota van 
de Raad van Ministers getiteld “Hervorming en versterking 
van het national planapparaat”. 

• Voorgestelde hervorming opgenomen in het 
Ontwikkelingsplan 2017-2021, en goedgekeurd door DNA:
• Hoofdstuk IV.2: Consensus en hervorming van het 

nationaal planapparaat 
• Hoofdstuk XII.3: Monitoring en evaluatie
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (2/7)

Inmiddels is het Planapparaat zodanig versplinterd en vrijwel niet in staat om:
• De   ontwikkeling, aanname en uitvoering van beleid en planning te 

bevorderen en te coördineren;
• De “kritieke massa” op te bouwen (het technische specialistisch kader, de 

organisatie, fondsen) die nodig is om de planfuncties adequaat te vervullen en
• Een nationale ontwikkelingsvisie en de plannen uiteen te zetten en de 

onderhandelingen te voeren met de verschillende ontwikkelingspartners die 
uit de aard van de zaak goed bedoelde maar vaak uiteenlopende interesses, 
belangen en agenda’s hebben.

• In de huidige planperiode zal het Planapparaat een nauwkeurige en 
diepgaande analyse presenteren van de productie-, werkgelegenheids- en 
consumptiepatronen als voorwaarde voor op maat gesneden 
actieprogrammas die de ontwikkelingsdoelen in de volgende gebieden 
haalbaar moeten maken

(OP 2017-2021, pagina 49)
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (3/7)

Ontwikkelingsplan 2017-2021, Hoofdstuk IV.2: Consensus en 
hervorming van het nationaal planapparaat:

• Een gedetailleerde beschrijving m.b.t. het voorgestelde 
nationaal planapparaat.

• Een nationaal planapparaat op basis van een 
gedecentraliseerd presidentieel strategisch planapparaat en 
een lange termijns visie met ontwikkelingsprioriteiten die de 
regering vaststelt.

• Drie (3) formele entiteiten die op een specifieke manier met 
elkaar verbonden zijn en met elkaar interacteren.
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (4/7)

De drie entiteiten zijn:

• De President van de Republiek Suriname als hoogste en 
leidinggevende eenheid (ondersteund door de Vice-President
en de Minister van Financiën) 

• Het Ministerie van Financiën voor beleidscoördinatie en 
coördinatie van lopende zaken

• Het Planbureau (Surinaams Planinstituut) voor Nationale 
Ontwikkeling als de (voornaamste) drijver van 
gedecentraliseerde Ontwikkelingsplanning
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (5/7)

De politiek-bestuurlijke component stelt de uitgangspunten 
voor de planning vast:
•Wat willen we bereiken en onder welke conditie?
•Wat zullen de toekomstvisie, de ontwikkelingsdoelen, de 

principes en de kernwaarden die gehanteerd zullen 
worden om deze te bereiken, zijn? 
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (6/7)

Technisch component:

• Technische deskundigen verschaffen de 
(wetenschappelijke) methoden en technieken die 
noodzakelijk zijn om 
Onze ontwikkelingsvisies te vertalen naar 

gestructureerde plannen, programma’s en projecten
De plannen succesvol uit te voeren
De uitvoering te monitoren en te evalueren
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Hervorming naar een Nationaal Planapparaat (7/7)

Monitoring en Evaluatie (M&E) - OP2017-2021, Hoofdstuk XII.3: :

• M&E is geen geïsoleerde activiteiten maar een samenhangend 
systeem met projectfasen: projectvoorbereiding, -formulering en -
uitvoering (management)

• Evaluatie van de impact van projecten en programma’s:

• ‘Output to outcome’-evaluatie

• Statistische indicatoren die uit censussen, surveys en statistieken 
van administratieve bronnen afkomstig zijn

• Verbindingen met het nationaal statistisch systeem als onderdeel 
van het op te zetten nationaal M&E-systeem
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Standaardisatie van Planning en M&E (1/2)

• SPS gebruikt nu een standaardmethode en -procedures voor de 
gehele publieke sector bij het formuleren, uitvoeren, monitoren 
en evalueren van ontwikkelingsprogramma’s en –projecten.

• Standaardisatie van formats voor projectidentificatie, 
formulering, managementprocedures, procuratie, monitoring en 
evaluatie, vanwege het generen en verstrekken van informatie 
voor hetzelfde informatiesysteem.

• De geplande hervormingen van het comptabiliteits- en 
aanbestedingssysteem bij de Overheid zullen bepalend zijn voor 
het systeem dat verder ontwikkeld wordt. 

• Naadloze aansluiting van de software: financiële administratie en 
de M&E-software.
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Standaardisatie van Planning en M&E  (2/2)

Het M&E-systeem systeem moet aan de volgende eisen 
voldoen: 

• Gedecentraliseerd functioneren: op elk lijnministerie zijn de 
minister en de departementsleiding verantwoordelijk voor 
M&E van de programma’s en projecten die op de begroting 
van dat ministerie voorkomen  

• Gecentraliseerde M&E-informatie: bij het instituut belast 
met de nationale planning. Gegeven het sensitief karakter 
van de M&E-basisinformatie, is toegang tot ministeriële 
datasets, evenals nationale datasets beperkt. 

SPS Training Course RBM: Dag 2



M&E frequentie

M&E vindt plaats op: 
• Kwartaalbasis, ter ondersteuning van 

projectmanagement, beschikbaarstelling van en controle 
op financiële middelen 

• Halfjaarlijks, ten behoeve van termijnevaluatie voor 
tussentijdse evaluatie van beleid en in elk geval voor het 
Jaarplan

• Jaarlijks, ten behoeve van termijnevaluatie binnen het 
lijnministerie, de jaarrede van de  President en het 
Jaarplan 
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Ministeriële Plan Units

• Resolutie van 6 augustus 2018 no. 8537/18, houdende 
instelling van Plan Units op elk ministerie (Staatsblad 2018, 
nr. 79)

• Stafunits op de Ministeries die hiërarchisch niet vallen in de 
lijnstructuur van het Ministerie waarin de planfunctie van 
dat ministerie georganiseerd is

• Plan Coördinatie Commissie (PCC): een adviescommissie ter 
coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelingsplanning
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Plaats Plan Unit in het Planapparaat
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Taken Ministeriële Plan Units (1/3)
• Assisteren en faciliteren van beleidsafdelingen bij projectidentificatie

en –ontwikkeling

• Produceren van adviezen betreffende (de haalbaarheid van) (actie) 
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
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Taken Ministeriële Plan Units (2/3)

• Assisteren van de Minister en Departementsdirecteur 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
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Taken Ministeriële Plan Units (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
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Organogram Ministeriële Plan Units
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Interne Organisatie Ministeriële Plan Units
• Manager:

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

• Project- en planontwikkelaar:
• De zorg voor het adviseren en faciliteren van de beleidsafdelingen bij de 

identificatie en ontwikkeling van programma’s en projecten van het 
Ministerie

• Specialist projectuitvoering:
• De zorg voor het optimaal faciliteren en uitvoeren van programma’s en 

projecten van het Ministerie
• Specialist monitoring en evaluatie:

• De zorg voor het optimaal monitoren en evalueren van programma’s en 
projecten van het Ministerie
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Verantwoording Ministeriële Plan Units

• De Plan Unit verstrekt aan de Minister en de Directeur alle door hen 
gevraagde informatie met betrekking tot beleidsformulering, 
planformulering, -uitvoering en -monitoring en -evaluatie zoals 
noodzakelijk voor een richtig beheer 

• De 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 de 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
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Plaats Plan Unit binnen een Ministerie
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Discussie vragen 

2 - 3 participanten delen hun ervaring over het planningsproces in hun
respectieve ministerie (ivm invullen planningsmatrix 2018 (5 mins elk):

a. Wie heeft het planningsproces geinitieerd en wie coordineerde

b. Welke consultatieve en communicatie structuren zijn in place gebracht

c. Hoe hebben de onderdirectoraten/afdelingen hun inhoudelijke bijdrage
geleverd en hoe was de inbreng van BFZ

d. Is er intern bediscussieerd hoe het process van coordinatie van de uitvoering
en monitoring van de planningsmatrix zal plaatsvinden

e. Uitleg over het proces voor invullen van de evaluatiematrix (halfjaar 2018)
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Discussie vragen 

4 werkgroepen van 5 personen bespreken:

Welke condities/randvoorwaarden nodig voor effectief functioneren 
Planunit en welke interne communicatie en overleg structuur wordt 
voorgesteld (voorstellen op flipcharts)

swami.girdhari@gmail.com

08876966
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