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SPS IN TRANSITIE

Stichting Planbureau Suriname

Vicepresident van de Republiek Suriname, Robert Ameerali, onder wiens verantwoordelijkheid het Planbureau valt
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2010 - 2012 van de Stichting Planbureau Suriname (SPS).
Het is na een lange periode van stilte weer zover dat het Planbureau een jaarverslag
aan U presenteert van haar producten en daaraan gerelateerde activiteiten.
De verslagjaren 2010 - 2012 staan voornamelijk in het teken van transitie, om te komen
tot een Planbureau met een toegevoegde meerwaarde voor de Regering en de samenleving.
Door de komst van de Regering Bouterse - Ameerali in 2010, is de basis-inbedding
van het Planbureau binnen de overheidsstructuur veranderd, doordat deze onder de
verantwoordelijkheid van de Vicepresident is geplaatst.
De ambitie is om van het Planbureau een duurzaam kennisinstituut te maken dat de
Regering instrumenten biedt voor formulering van beleid en planning, waardoor de ontwikkeling van Suriname méér dan ooit ter hand wordt genomen middels een effectief
en efficiënt opererend orgaan.
Het Planbureau is van nationale noodzaak. Het instituut moet haar ‘vleugels’ uitslaan
om midden in de haarvaten van de Surinaamse samenleving haar ‘voelhorens’ te hebben, waardoor de Regering en andere maatschappelijke actoren bruikbare handvatten
aangereikt krijgen voor duurzaam beleid.
Om deze transformatie teweeg te brengen, dient eerst het transitieproces ingezet te
worden. Ons motto: SPS in Transitie op weg naar Planbureau ‘Nieuwe Stijl’

Directieteam
Stichting Planbureau Suriname (SPS)

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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I. BESTUUR AAN HET WOORD
1.1

Algemeen

Het Planbureau vindt zijn oorsprong in 1951, toen op 30 juli van dat jaar de Stichting
Planbureau Suriname (SPS) werd opgericht met als doel: het formuleren, coördineren,
monitoren en bijsturen van ontwikkelingsplannen welke leiden tot bevordering van
de geestelijke en materiële welvaart in Suriname. In 1973 werd de Planwet

1

afge-

kondigd, die leidend is voor het functioneren van het Planbureau.
Bij het aantreden van de Regering Bouterse - Ameerali in 2010, is het Ministerie
van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) opgeheven. Het Planbureau,
welke de werkarm was van het Ministerie van PLOS, werd tijdelijk geplaatst onder
de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. Op 19 januari 2011 besloot
de Regering het Planbureau te doen ressorteren onder de verantwoordelijkheid van
de Vicepresident.

Voorzitter Bestuur SPS - Vivian Gordon

1 In 1973 werden zowel de Planverordening (Planwet) als de Verordening ter inrichting van de Stichting

Planbureau Suriname afgekondigd. De Planwet geeft aan de beleidsmaker belast met de planning, de
opdracht het nodige te doen ter voorbereiding van een samenhangend en duurzaam beleid voor de
ontwikkeling van Suriname. Hierbij laat hij geregeld onderzoek verrichten, waarvan de uitkomsten worden gepubliceerd, voor zover het algemeen belang dat toelaat. De Planwet geeft ook opdracht ter zake
overleg te plegen met de besturen van zelfstandige gemeenschappen.
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1.2

Taakstelling

De taakstelling, zoals vastgesteld in de vigerende statuten van 2012, is als volgt:
•

Het verrichten van periodieke verkenningen met het doel te komen tot onder meer:
a. samenhangende beschrijvingen van de sociaal economische en macro economische situaties van het land,
b. prognoses,
c. projecties van toekomstige situaties.

•

Het regelmatig bijhouden van model-projectformats en richtlijnen van relevante
financieringsinstellingen en ontwikkelingspartners.

•

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 Vicepresident die de
ontwikkeling van het land raken.


•

Het in nauw overleg met de Vicepresident:
a. Ondersteunen van de Vicepresident bij het opstellen van het ontwerp Meerjaren
Ontwikkelingsplan.
b. Voorbereiden van de door de Vicepresident aan te bieden jaarplannen, waar
van toepassing, verdeeld naar nationale, regionale en sectorale plannen ter
uitvoering van het vastgestelde Meerjaren Ontwikkelingsplan.
c. 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 hiervan in bestemmingsplannen.
d. Monitoren en evalueren van de in uitvoering zijnde projecten en het geven van
adviezen hieromtrent.
e. Het uitvoeren van de door de Vicepresident additioneel gegeven opdrachten,
passend binnen het werkgebied van SPS.

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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1.3

Nieuw Bestuur SPS in 2011

De Raad van Ministers heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2011 goedgekeurd
dat er een nieuw Bestuur voor het Planbureau wordt benoemd. Het Bestuur staat
onder leiding van Dhr. 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

Op 5 oktober 2011 is Dhr. Ing. H. Ormskerk benoemd als interim-directeur.
De interim-directeur volgde Mevr. Drs. L. Monsels-Thompson op, die met pensioen
ging.
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1.4

Organogram

JANUARI 2010 - SEPTEMBER 2012
Minister van Financiën

Bestuur

Directeur

Onderdirecteur
Ruimtelijke Ordening & Milieu
(OD ROM)

Onderdirecteur
Macro-economische Planning
(OD MEP)

Onderdirecteur
Administratieve Diensten
(OD AD)

In oktober 2012 werd het onderdirectoraat Macro – economische Planning opgesplitst
in twee (2) onderdirectoraten te weten: Economische Planning & Onderzoek (EPO) en
Sociale Planning & Onderzoek (SPO).

OKTOBER 2012 - HEDEN
Vicepresident

Bestuur

Directieteam

OD - ROM

OD - EPO

OD - SPO

OD - AD

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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1.5

SPS in Transitie

Onder de verantwoordelijkheid van de Vicepresident, maakte het Planbureau in 2011
een transitie door, met als doel meerwaarde te creëren voor het bestaande instituut.
In deze transitie werd gewerkt aan de structurele en culturele verandering, welke het
gevolg is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen binnen de
organisatie op elk niveau. Met de transitie binnen SPS wordt beoogd het bewerkstelligen van een duurzaam instituut dat alle kansen en mogelijkheden benut, om
resultaatgericht uitvoering te geven aan zijn taakstelling.
In oktober 2011 is de interim-directeur Dhr. Ing. H. Ormskerk aangesteld om deze
bovengenoemde ontwikkelingen, tezamen met het Bestuur en personeel, te implementeren. Met deze aanpak zou de bestaande interne organisatie voorbereid moeten
worden op het transformatieproces, om te komen tot Planbureau ‘Nieuwe Stijl’.
Dit door middel van:
•

het bevorderen van de samenwerking tussen alle interne en externe actoren

•

het reograniseren van de interne structuren

•

het effectief inrichten van het personeelsbestand

•

het efficiënt beheren en verantwoorden van de financiële middelen

•

het aanbieden van vernieuwende planproducten en diensten aan de Regering en de
samenleving.

De arbeidsovereenkomst met de interim-directeur Dhr. Ing. H. Ormskerk expireerde in
oktober 2012 en is na evaluatie niet verlengd. Het Bestuur benoemde in oktober 2012
drie onderdirecteuren te weten:
1. Onderdirecteur Administratie Diensten - Drs. Arti Phoelsingh, MPA.
2. Onderdirecteur Economische Planning en Onderzoek - Drs. L. Menke - Tangali
3. Onderdirecteur Sociale Planning en Onderzoek - Drs. J. Kariodimedjo
De benoemde onderdirecteuren, tezamen met de onderdirecteur Ruimtelijke Ordening
& Milieu (ROM), Ing. J. Lont vormen het Directieteam en zijn belast met de strategische
en operationele leiding van de organisatie, onder supervisie van het Bestuur SPS.
Verder kregen zij als opdracht mee om het beoogde transitieproces af te ronden, en
daadwerkelijk te starten met het transformatieproces van SPS, op weg naar Planbureau
‘Nieuwe Stijl’.

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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II. DIRECTIEVERSLAG
2.1 Algemene Beschouwingen
In de transitiefase, waarbij er structurele en culturele veranderingen dienden plaats
te vinden, door de implementatie van inwerkende en elkaar versterkende activiteiten
op strategisch en operationeel niveau, is gebleken dat dit proces traag verliep.
Het Planbureau is gehuisvest in het Regeringsgebouw, waarin ook het Kabinet van
de Vicepresident zetelt. In 2011 en 2012 vond er een verhuizing plaats van het
Ministerie van PLOS en onderging het Regeringsgebouw een grote verbouwing. Het
Kabinet van de Vicepresident werd na de verbouwingswerkzaamheden gehuisvest
op de 5e en 6e etage, en het SPS personeel verhuisde van de 5e en 6e etage naar
de overige etages. De verhuizing van het SPS personeel heeft voor veel weerstand
gezorgd, met als gevolg dat de verhuizing onnodig veel tijd en inspanning heeft
gevergd.
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De interim-manager heeft tijdens de zittingsperiode van oktober 2011 - september
2012 een consultancy team aangetrokken om hem te ondersteunen in zijn opdracht.
De behaalde resultaten over de interim periode zijn onder andere:
•

Samenwerkingsvoorstellen met China en Brazilië op het gebied van zonering

•

Voorstel tot de instelling van twee (2) onderdirectoraten: OD-EPO en OD-SPO

•

Aanpassing van de salarisreeks van het SPS personeel na goedkeuring van de Raad
van Ministers

•

Het inlopen van de achterstand bij bevorderingen van het SPS personeel

•

Het plegen van kapitaalinvesteringen en ruime materiële uitgaven ter ondersteuning
van de operationele activiteiten en inrichting van de werkruimten

•

Het verder versterken van de capaciteit van het personeel

•

Formulering van Jaarplan 2012 en 2013

•

Formulering van het Ontwikkelingsplan 2012 - 2016

Met inachtneming van geboekte resultaten, is het beoogde transitieproces niet succesvol afgerond in 2012.
Om alsnog in het laatste kwartaal 2012 invulling te geven aan het beoogde transitieproces, hebben de Vicepresident en het Bestuur aan het in oktober 2012 benoemde
Directieteam de volgende prioriteiten meegegeven:
»» Te werken aan de financiële verantwoording, met name de controle van de jaarrekeningen 2007 tot en met 2012
»» De administratieve organisatie te beschrijven en werkprocedures te evalueren
»» De reorganisatie in te zetten, door de organisatie efficiënt en effectief in te richten
»» Voorbereidingen te treffen voor de formulering van het strategisch plan, tezamen
met Bond Personeel SPS en het Bestuur SPS
In november 2012 is er een Quickscan gemaakt van het onderdirectoraat Administratieve
Diensten en is het accountantskantoor Tjon A Hung gecontracteerd om de jaarrekeningen 2007 tot en met 2012 te controleren. Daarnaast is de interne organisatie op
efficiëntie en effectiviteit beoordeeld, en is er een actieplan opgesteld voor 2013.
In december 2012 zijn er tussen de Vicepresident, Bestuur SPS en directieteam enerzijds
en de Bond Personeel SPS (BPSPS) anderzijds gesprekken gevoerd, om te komen tot
een gezamenlijke aanpak voor transformatie SPS in 2013. Dit middels de eerste stap:
formulering
van te
het lang,
strategisch
plan.
“Geen
weg is
zolang
je maar weet waar je heen wil”
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Het jaar 2012 werd harmonieus afgesloten door de Vicepresident, middels het organiseren van een gezamenlijke kerstlunch voor de personeelsleden van SPS en Kabinet
Vicepresident en de Ministerraad in Hotel Krasnapolsky.

Foto-impressie kerstlunch 2012
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2.2 Planproducten
In de verslagjaren 2010 - 2012 heeft het Planbureau de volgende planproducten opgeleverd:
a. Jaarplannen
b. Ontwikkelingsplan 2012 - 2016
Jaarplannen
In Jaarplan 2011 zijn de totale uitgaven van 2009 opgenomen en deze realisatie bedroeg
63,4% ten opzichte van de geraamde uitgaven van 2009. De uitgaven van het eerste
halfjaar van 2010 bedroegen 45,8% van de geraamde uitgaven in 2010 (SRD 2334,7
mln.). Ook in dit Jaarplan blijkt dat infrastructuur en de sociale sectoren het grootste
deel van de middelen hebben opgeëist. In 2009 was het aandeel van infrastructuur 55%
en de sociale sectoren 35%. Voor het begrotingsjaar 2011 was voor de uitvoering van
de beleidsmaatregelen SRD 2.852.341.000,00 geraamd, 22,1% minder dan de raming
van het begrotingsjaar 2010.
In Jaarplan 2012 is opgenomen de totale uitgaven van de beleidsmaatregelen van 2010
en het eerste halfjaar van 2011. In 2010 is 66,6% van geraamde middelen uitgegeven
aan de beleidsmaatregelen, terwijl voor het eerste halfjaar in 2011 16,8% gerealiseerd is
van de ramingen voor dat jaar. Opmerkelijk is dat het aandeel van de productiesectoren
verder gedaald is. In 2009 was het aandeel 7,9% en in 2010 lag het aandeel rond 2,4%.
Infrastructuur en de sociale sectoren hadden in 2010 een aandeel van respectievelijk
55% en 37%. Voor het begrotingsjaar 2012 bedroeg de raming voor het uitvoeren van
de beleidsmaatregelen SRD 3.428.627.000,00.
Jaarplan 2013 geeft in het eerste hoofdstuk de realisatiecijfers van de uitgaven over
het jaar 2011 en het eerste halfjaar van 2012, van de beleidsmaatregelen uit het
Ontwikkelingsplan 2012 - 2016.
Het realisatiepercentage voor 2011 bedroeg 60,4% ten opzichte van de raming van dat
jaar. De realisatie voor de eerste helft van 2012 bedroeg 17,2%.
Van de gerealiseerde middelen is 54,4% uitgegeven aan Infrastructuur in 2011 en 37,3%
aan sociale sectoren. De productiesectoren hadden een aandeel van 1,3% in de uitgaven
van 2011. In de eerste helft van 2012, hadden de sociale sectoren een aandeel van
49,6%
van de
en Infrastructuur
aandeel
van 37,2%.
“Geen
weg
is uitgegeven
te lang,middelen
zolang
je maar een
weet
waar
je heen wil”
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Voor de implementatie van het Ontwikkelingsplan in 2013 bedroegen de begrote
beleidsmaatregelen SRD 3.784,2 mln. In de raming blijkt wederom dat infrastructuur en de sociale sectoren het grootste deel van de middelen respectievelijk 51%
en 32,3% opeisen en voor de productie is het aandeel gesteld op 10,8%. Voor de
financiering

van de beleidsmaatregelen was 89% gereserveerd voor de overheid,

8,4% uit leningen en schenkingen zijn miniem, 0,1%.
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Ontwikkelingsplan 2012 - 2016
Het Planbureau is volgens haar taakstelling mede verantwoordelijk voor het samenstellen van een Ontwikkelingsplan van de Regering, samen met de daarvoor in aanmerking
komende Ministeries, actoren en belanghebbenden. Het Ontwikkelingsplan beschrijft
de visie van de Regering over meerdere jaren en de beoogde beleidsmaatregelen op
diverse gebieden.
Het Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 is voorbereid door het Planbureau. Bij deze voorbereidingen zijn er consultaties gehouden met de Ministeries, bedrijfsleven, NGO’s en
andere relevante sectorverantwoordelijken. De coördinatie van het Ontwikkelingsplan
lag in handen van een Regeringscommissie onder leiding van Drs. Jules Wijdenbosch.
Het Ontwikkelingsplan is ‘vertaald’ in een schema met één streefbeeld, zes (6) hoofddoelen, eveneens zes (6) subdoelen, dertig (30) sub-subdoelen, drieënzestig (63)
sub-sub-subdoelen en niet minder dan vijfhonderd en dertien (513) acties.
Het streefbeeld betreft het realiseren van optimaal welzijn van alle Surinamers én van
een natie die door andere landen en internationale organen wordt gerespecteerd. Een
welzijn dat zich kenmerkt door gezonde en duurzame leefomstandigheden, waarbinnen
iedereen op eigen kracht ten volle kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Een gerespecteerde natie die zich kenmerkt door vastberaden werken aan een reële en
duurzame, milieuverantwoorde economie binnen internationale kaders.
De zes (6) hoofddoelen betreffen achtereenvolgens de economische duurzaamheid, de
bescherming van de persoonlijke en materiële levenssfeer, het onderwijssysteem, waardering en respect voor de eigen cultuur, het welzijn in de ruimste zin des woords en
de ruimtelijke inrichting van het land. De Ministeries zijn bezig met de uitvoering van
de ruim vijfhonderd acties. Het Planbureau monitoort de uitvoering.
Het Personeel SPS is in twee (2) workshops met de externe deskundige Leo Klinkers aan
de slag geweest om te komen tot een monitoringsraamwerk en een concept opzet van
de organisatie om het Ontwikkelingsplan te monitoren. In een totaalschema ontwikkeld
door Dhr. L. Klinkers, zijn de doelen en acties weergegeven, en is als leidraad gebruikt
voor de monitoring vanuit SPS. Het Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 is te downloaden
via de website van de Regering (www.gov.sr)

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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2.3 Onderzoeken en Studies
In de periode 2010 - 2012 zijn de onderzoeken en studies voornamelijk gebaseerd
op sociaal, economische en ruimtelijke thema’s én actualisering van bestaande sectorstudies en daarmee samenhangende vraagstukken.
De actualisering van de sectorstudies zijn in 2009 opgestart ter voorbereiding op de
formulering van het Ontwikkelingsplan 2011 - 2016. Door het ontbreken van data
en/of het niet beschikbaar stellen van data, bevinden de overige onderzoeken en
studies zich veelal in de afrondingsfase. Van deze onderzoeken, studies en uit te
geven publicaties zijn er meerdere presentaties gehouden met interne alsook externe
actoren, betrokken bij de probleemstellingen.
Voor gedetailleerde weergave, zie onderstaande lijst.
PERIODE 2010 - 2012
Een analyse van het zeevervoer en de
kosten voor het Caribische gebied

ICT, de toekomst voor Suriname

Remittances in Suriname

Energie

Watervoorziening

14

STATUS
Deze studie van de subsector transport is
afgerond in augustus 2010. Het doel van dit
onderzoek was een beeld te krijgen van de
bedrijfsvoering en de kosten die gepaard
gaan met de bedrijfsoperatie bij zeevervoer.
Dit onderzoek heeft geen voortgang gehad
door onder andere het niet beschikbaar
stellen van data door Telecom bedrijven in
Suriname.

Deze studie is in de periode februari-april
2010 gestart met een deskresearch.

Dit voorbereidend onderzoek is geïnitieerd
in 2009 (jaarverslag) en zal onder andere
de belangrijkheid van beleidsplanning aantonen door middel van energiestatistieken.
Vanwege de omvang en kwaliteit van de data
is het slechts tot een aanzet gekomen van het
feitelijke onderzoek.
Dit voorbereidend onderzoek dient als input
ter voorbereiding op de Waterparagraaf van
het OP 2012-2016.

Stichting Planbureau Suriname

VERVOLG - PERIODE 2010 - 2012

Toerismesector studie

Sectorstudie Gezondheidszorg

STATUS
De start van deze studie vond plaats in april
2010. Dataverzameling verliep moeizaam.
Studie nog niet afgerond.
De actualisering van de studie is gestart in
2010 waarbij recente data omtrent morbiditeit, mortaliteit, doodsoorzaken en financiering verzameld zijn. Studie nog niet afgerond.

Sectorstudie Sociale Bescherming

De dataverzameling, verwerking en analyse
zijn in de progressie fase.

Sectorstudie Huisvesting

In 2010 is gestart met de dataverwerking en
analyse.

Ontwikkelingsmogelijkheden Zuidelijke
Oost-Westverbinding van Zanderij naar
West Suriname
Deelstudies :
•
•
•

Fysieke Infrastructuur van de Zuidelijke
Oost-West Verbinding
Beschrijving van de Natuurlijke omgeving
van de Zuidelijke Oost-West Verbinding
Investeringsbehoefte ter duurzame ontwikkeling van de Zuidelijke Oost-West

Onderzoek naar de bestaande fysieke infrastructuur aangelegd bij de uitvoering van
West Suriname plan en de nieuwe mogelijkheden met in achtneming van de nieuwe
technologie.

Het onderzoek naar de sociaaleconomische omstandigheden in het district
Brokopondo

Verrichten van veldonderzoek; dataverzameling, verwerking en analyse nog niet
afgerond.

De actualisering van het grondgebruik
in het district Commewijne

Verrichten van veldonderzoek; dataverzameling, verwerking en analyse nog niet
afgerond.

Samenstelling van een Regionaal Plan

Formulering van het plan in voorbereidingsfase

“Geen
is teBrokopondo
lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
voorweg
het district
15
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2.4 Publicaties
Onderstaand treft u een lijst aan van Publicaties welke zijn uitgegeven en beschikbaar
zijn in het documentatiecentrum van het Planbureau.

2010
Balans van de districtsbevolking 1997 - 2007
Productie in Suriname 4
Structuur Analyse Districten 2003 - 2008
Jaarplan 2011
Macro-economische Verkenningen 2005 - 2011

2011
Ontwikkelingsprogramma 2012 - 2016
Jaarplan 2012

2012
De economische activiteiten langs de Zuidelijke Oost - West verbinding tussen
Zanderij en Apoera
De milieu studie over de Zuidelijke Oost - West verbinding het gebied tussen
Zanderij en Apoera
Macro-economische verkenningen 2007 - 2013
Jaarplan 2013

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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III. PERSONELE AANGELEGENHEDEN
Voorafgaand aan de inhoud van dit hoofdstuk, wenst de Directie stil te staan bij het
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  en	
  Dhr.	
  F.	
  Vanenburg	
  postuum	
  voor	
  hun	
  inzet	
  bij	
  het	
  
Planbureau.	
  	
  
3.1 Facts
& Figures
	
  
1.1 	
  Facts	
  &	
  Figures	
  	
  
	
  

en Dhr. F. Vanenburg postuum voor hun inzet bij het Planbureau.

2010

2011

2012

99

93

98

40,35

40,35

45,12

1988,37

2692,08

2747,49

Gemiddeld ziekteverzuim (aantal dagen p/mnd, p/p)

16,93

8,6

2,2

Gemiddelde laatmeldingen (aantal dagen p/mnd, p/p)

20,28

8,6

1,9

Instroom

3

5

13

Uitstroom

5

9

6

Aantal mannen in dienst

46

42

43

Aantal vrouwen in dienst

52

51

55

Lager kader

55

51

49

Midden kader

17

17

18

Hoger kader

26

25

31

Aantal werknemers in dienst
Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde bruto bezoldiging

	
  
	
  
De	
   samenstelling	
   van	
   het	
   SPS	
   personeel	
   is	
   als	
   volgt:	
   hoger	
   kader	
   32%,	
   middenkader	
   18%	
   en	
   lager	
  
kader	
   50%.	
   In	
   2012	
   is	
   er	
   een	
   stijging	
   van	
   aantrekkingen	
   van	
   12%	
   welke	
   het	
   aandeel	
   lage	
   kader	
  
verhoogt	
   en	
   daarmee	
   ook	
   het	
   aantal	
   werknemers.	
   Deze	
   werknemers	
   die	
   in	
   tijdelijke	
   dienst	
   zijn	
  
aangetrokken,	
  zijn	
  veelal	
  geplaatst	
  bij	
  de	
  ondersteunende	
  diensten	
  van	
  de	
  werkomgeving.	
  Gelet	
  op	
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De samenstelling van het SPS personeel is als volgt: hoger kader 32%, middenkader 18%
en lager kader 50%. In 2012 is er een stijging van aantrekkingen van 12% welke het aandeel lage kader verhoogt en daarmee ook het aantal werknemers. Deze werknemers die
in tijdelijke dienst zijn aangetrokken, zijn veelal geplaatst bij de ondersteunende diensten
van de werkomgeving. Gelet op het efficiënt en effectief inrichten van de organisatie, is
bij de tijdelijke aantrekkingen hier weinig rekening mee gehouden.
De statistieken van de presentie, ziekteverzuim en laatmeldingen weergeven een tendens
die valt buiten de norm van een gezonde organisatie. Met de invoer van een tijdregistratie systeem kan met juiste vastlegging van de tijd een aanvang gemaakt worden.
Daarnaast ontbreekt een controlemechanisme om de aanwezig- en afwezigheid van het
personeel gedurende 07.00 uur en 15.00 uur met in achtneming van een schafttijd van
30 minuten, nauwkeurig bij te houden.
In 2010 is de salarisreeks van het Planbureau aangepast. Eind december 2012 kregen de ambtenaren in dienst van de overheid een salarisverhoging van 10% met een
terugwerkende kracht tot en met januari 2012. Het personeel SPS, via de vakbondsvertegenwoordiging, heeft aan het Bestuur SPS ook een verhoging, gelijk dat van de
ambtenaren, kenbaar gemaakt.

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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De in- en uitstroom van personeel betreffende de 3 verslagjaren 2010, 2011, 2012
2010

Instroom

Datum

Afdeling

1.

Dhr. U. Stuger

1 januari 2010

OD Administratieve Diensten,
Technische Dienst

2.

Mw. M. Mangal

1 april 2010

OD Administratieve Diensten,
Begroting en Krediet Bewaking

3.

20

Mw. D. Wondel

1 april 2010

Macro Economische Planning MEP

Uitstroom

Datum

Bijzonderheden

1.

Dhr. S. Relyveld

1 januari 2010

Ontslag op eigen verzoek

2.

Dhr. R. Korsten

1 april 2010

Pensioen

3.

Mw. M. Wagiso

1 april 2010

Pensioen

4.

Dhr. K. Lo A Njoe

1 juli 2010

Pensioen

5.

Mw. I. Klosteren

1 oktober 2010

Pensioen
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2011

Instroom

Datum

Afdeling

1.

Dhr. Martosentono

1 januari 2011

Automatisering

2.

Mw. G. Esajas

Juli 2011

Macro – economische Planning

3.

Dhr. H. Ormskerk

Oktober 2011

Interim manager

4.

Mw. T. Druivendal

November 2011

Macro – economische Planning

5.

Mw. V. Gill

December 2011

Macro – economische Planning

Uitstroom

Datum

Bijzonderheden

1.

Dhr. G. Abdoellah

1 januari 2011

Ontslag op eigen verzoek

2.

Dhr. E. Weegman

1 februari 2011

Pensioen

3.

Mw. V. Waterberg

1 februari 2011

Ontslag op eigen verzoek

4.

Dhr. S. Shiamrai

1 maart 2011

Pensioen

5.

Dhr. R. Weewee

1 april 2011

Afgekeurd

6.

Dhr. P. Tsie A Foeng

1 juni 2011

Pensioen

7.

Mw. L. Monsels

Oktober 2011

Pensioen

8.

Mw. D. Wondel

November 2011

Ontslag op eigen verzoek

9.

Dhr. Harper

November 2011

Pensioen
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2012

Instroom

Datum

Afdeling

1.

Mw. H. Afoela

15 januari 2012

Technische Dienst

2.

Mw. V. Crisis

15 januari 2012

Post en Archief

3.

Mw. G. Goeldjar

15 januari 2012

Technische Dienst

4.

Mw. S. Madikri

15 januari 2012

Databeheer

5.

Dhr. D. Prahladsingh

15 januari 2012

Databeheer

6.

Dhr. N. Paton

1 februari 2012

Transport

7.

Mw. S. Fernandes

1 april 2012

Bureau Directeur

8.

Mw. C. Galong

1 augustus 2012

Documentatiecentrum

9.

Dhr. W. Doornkamp

A augustus 2012

Technische Dienst

10.

Dhr. O. Klas

1 augustus 2012

Technische Dienst

11.

Mw. A. Nanhoe

1 augustus 2012

Documentatiecentrum

12.

Mw. D. Phoelsingh

I oktober 2012

OD Administratieve Diensten

13.

Mw. V. Soekhoe

1 november 2012

Secretaresse OD
Administratie Diensten

No

Uitstroom

Datum

Bijzonderheden

1.

Mw. T. Djajadi

1 januari 2012

Pensioen

2.

Mw. V. Gill

15 februari 2012

Ontslag op eigen verzoek

3.

Mw. W. Sosi

1 juni 2012

Pensioen

4.

Mw. A. Nanhoe

1 september 2012

Ontslag op eigen verzoek

5.

Mw. N. Soebhag

1 september 2012

Pensioen

	
  
	
  
	
  
Jubilarissen

De jubilarissen zijn allen feestelijk gehuldigd tijdens de viering van de 61ste verjaardag
van SPS. Bij deze gelegenheid waren er inspirerende woorden en een visionaire boodschap van de Vicepresident en Voorzitter van het Bestuur.
De bondsvoorzitter, Dhr. Blanker, heeft bij zijn toespraak de pijnpunten van onder meer
zijn betrokkenheid naar voren gebracht. Nog voor de afsluiting van het formele gedeelte, heeft de Vicepresident hem de toezegging gedaan dat de Bond Personeel SPS als
gelijkwaardig partner meegenomen wordt bij het verdere transitieproces SPS, om te
komen tot transformatie van SPS in 2013.
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Onderstaand een foto-impressie van de feestelijke huldiging van jubilarissen tijdens de
viering van het 61-jarig bestaan van het Planbureau.

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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Een overzicht van de jubilarissen in de periode 2010 - 2012
2010

2011

2012

10 jarig ambtsjubileum

10 jarig ambtsjubileum

10 jarig ambtsjubileum

Iwan Hoepel

Anita Biharie

Michel Mungroo

Vivian Kromodikoro

Eric Karwofodie

John Bouterse

Carmen Kartotaroeno

Sewpersad Goeldjar

Samirin Soemoardjo

20 jarig ambtsjubileum

15 jarig ambtsjubileum

Jabidaghatoen Abdoel - Ismail

Suchitrawatie Ramcharan

15 jarig ambtsjubileum

Kamlawatie Jhoerie

Rudo Vyent

Dennis Lafanti

Oermila Debisarun – Bhatoe

Dhr. Tirtoastro

Imelda Tijdmeter-Watson

Lilian Menke – Tangali

Astrando Kranenburg

25 jarig ambtsjubileum

20 jarig ambtsjubileum

20 jarig ambtsjubileum

Nisagatoen Ashraf

Joan Blackson – Harry

Eric Bruce

Henna Vreugd

Kristiaan Pelswijk
Brigitte Rapprecht-Burnett

Henk van Dams

25 jarig ambtsjubileum

Wilfred Pansa
Ingrid Vieira

30 jarig ambtsjubileum

Jimmy Yorks

Baldew Parhoesingh

Marinie Mikoen

Julius Lont

35 jarig ambtsjubileum

Loewina Dennen

Rita Chin A Tam – Geerke

35 jarig ambtsjubileum

Humro Bean

Jerrel Koster

Gisla Hok a Hin
Georgestine Horne

35 jarig ambtsjubileum

Ramy Griffith

Oederaj Khoesial
Eugene Lamsberg
40 jarig ambtsjubileum
Norma Soebhag – Bouterse
Toeminem Djajadi-Martopawiro
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CAPACITY BUILDING
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3.2 Capaciteitsversterking
Capaciteitsversterking stimuleert en faciliteert de ontwikkeling, vorming en scholing
van werknemers. Het belang van de medewerkers, hun functie en van de organisatie zijn daarbij belangrijk.
Het Planbureau heeft in de verslagjaren 2010-2012 inspanningen gepleegd om
de capaciteit van de organisatie te versterken. Dit bestond uit het faciliteren van
diverse masteropleidingen, cursussen, workshops, trainingen en seminars, in binnen- en buitenland. Dit had tot doel om kennis, inzicht, vaardigheden en de
beroepshoudingen, die direct verband houden met de uitoefening van de functie, te verwerven, te verdiepen en/of te versterken. In de onderstaande lijst ziet u
welke personeelsleden de mogelijkheid kregen zichzelf en de organisatie te versterken.

Data

( MASTER)OPLEIDINGEN

Gevolgd door / Aanwezig

Mrt 2010

System Dynamic Toepassingen, ivm SPS ism

L. Menke en I. Hoepel

Stuseco, - Den Haag Nederland
Apr/mei

Diploma Courses in System Dynamics Based

2010

Development Planning - Bergen in Noorwegen

Mei/juni 2010

Mastermodule: Post Graduate Course Institute for

L. Monsels - Thompson
L. Menke

Graduate Studies aan Research (IGSR)
Juli 2010

Executive Course on Business Transformation

D. Wondel en T. Elstak

Strategies and Implementation ihkv EPA- FHR Lim A
Po Institute
Okt 2010

F.H.R. Lim Institute: Trans-Border Opportunities and

T. Elstak, B. Rapprecht,

Challenges 2010-2011
Nov 2010

Mastersopleiding in Education and Research

B. Raprecht/ S. Monsels

Management in Sustainable Development - ADEK,
Suriname
Nov 2010

Masteropleiding in Natural Resources

C. Sairras

Dec 2010

Executive Course on Business Transformation

J. Kariodimedjo

Strategies and Implementation ihkv EPA- FHR Lim A
Po Institute
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DATA

TRAINING/WORKSHOP/SEMINAR/CURSUS/

GEVOLGD DOOR

PRESENTATIES
Jan 2010

Workshop: Ontwikkelingen na Kopenhagen

Mej. S. Monsels, BSc

Febr 2010

Workshop: Grondbenutting en capaciteitsversterking Para

H. Bean

Febr 2010

Workshop: Hernieuwd Energiepotentieel en Business

E. Bruce

Opportunities Suriname
Febr 2010

Seminar: Hernieuwbaar Energiepotentieel en Business

B. Raprecht

Opportunity’s – Suriname Business Centre
April 2010

Workshop: Groen Suriname

S. Monsels , BSc

April 2010

Ontwikkelingsfinanciering Suriname na 2010- VES

B. Rapprecht en L. Menke

Mei 2010

Workshop: Milieu statistieken

S. Monsels, BSc

Juni 2010

Workshop: Drivers of deforestation along road

S. Monsels, BSc

infrastructure investments
Juni 2010

First Stakeholders inzake project Suriname Water Supply

B. Rapprecht

Master Plan – NV ILACO en GENIVAR T&T
Juni 2010

Workshop: Strategisch veranderen van duurzaam

D. Wondel

toerismebeleid – VIIR-Adekus
Juli 2010

Workshop: Green Development of Suriname

S. Monsels, BSc

Juli 2010

Workshop: Assesment of biofuels Production Investments

S. Monsels, BSc

and Impacts on Socioe-economics
Juli 2010

Workshop: Standards and Conformity Assesment -

T. Elstak

Caricom Regional Organisation for Standards and Quality
Juli/aug 2010

Workshop: Preparation of medium term revenue

S. Wallerlei, I. Hoepel,

projections and fiscal framework

S. Mahes-Kisoensingh,
L. Menke

Aug 2010

Conferentie: Poverty Measurement in Suriname – ABS

J. Kariodimedjo

Cursus: Regional Integrate ( Caribbean and Amazon
Okt 2010

Integration) – FHR Lim A Po Institute

B. Rapprecht en S. Chedi

Okt 2010

Workshop: Economic activity and population not

S. Monsels

economically active
Nov 2010

Workshop: Agri Business door IICA – KKF

S. Chedi

Nov 2010

Workshop: Public Order and safety

S. Monsels

Dec 2010

Workshop: Socio-economic groups and social

K. Pelswijk

mobility/income consumption and wealth
Dec 2010

Cursus: Economic Clustering as a tool for Developing

D. Wondel

Business – FHR Lim A Po Institute
Dec 2010

Workshop: verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van

H. van Dams

Paramaribo ( 3 workshops)
Dec 2010

Consultatieve Workshop: Beleidsnota 2010 – 2015 van

H. van Dams

Min SoZaVo

P. Tsie A foeng en
J. Kariodimedjo

Dec weg
2010
Economic zolang
Clustering as a je
Tool maar
for Developing
“Geen
isTraining:
te lang,
weetK. Pelswijk
waar je heen wil”
Business
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2011
Jan

Training: Transborder Opportunities and Challenges –

H. van Dams/

FHR Lim A Po Institute

J. Kariodimedjo/ Rh. Smith

Jan

Workshop: Conditional Cash Transfer program

J. Kariodimedjo

Jan 2011

Workshop: Modelling in Support of Sound Policy

S. Monsels

Maart 2011

Workshop: Capacity building in Urban Planning and

Development – NARENA Celos
H. Bean

Management in the Southern Caribbean - Edulink
April 2011

Workshop: National Implementation Plan on Persistent

S. Monsels

Organic Pollutants – Min. ATM
Apr 2011

Workshop: Basel Conservation Awareness – Min. ATM

S. Monsels

Aug 2011

Workshop: Climate Change and Tourism – Mon. ATM

G. Esajas

Aug 2011

Workshop: Energy Balance & Energy Information System

S. Monsels

Okt 2011

Training: Economic Clustering as Tool for Development

K. Pelswijk

Nov 2011

2012
28

th

Workshop: REDLAC 13 General Assembly

G. Esajas
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2012
Jan

Training: Advanced Qualitative Research:data collection,

H. van Dams,

analysis and reporting - IGSR

R. Smith

Interne training: Meet en regeltechniek bij

Rh. Smith/ A. Bihari/ H. van

beleidsuitvoering, standaarden en principes van

Dams/

monitoring - door Leo Klinkers

J. Kariodimedjo

Febr

Training: Financial Programming and Policies - CBvS

T. Druivendal, L. Menke

Maart

Training: Spacial Planning – Conservation International

S. Monsels

Maart

Interne Workshop: inzichten in modern Nederlands door

Rh. Smith/ A. Bihari/ H van

Redaktie

Dams/

Febr

J. Kariodimedjo
Maart

Seminar: Energy Efficiencies

S. Monsels

Mrt/Apr

Training: houtsector – IBMS

M. Mungroo

April

Workshop: Milieu Statistiek - ABS

S. Monsels

Mrt

Workshop: Improvement on the Energy Efficiency Policies

L. Menke

April

Workshop: Duurzame Ontwikkeling – NIMOS

G. Esajas

April

Interne Workshops: BBP schattingen op meso en macro

Diverse afdelingen SPS

niveau
April

Interne Presentatie: resultaten van onderzoek

SPS personeel

ontwikkelingsmogelijkheden van Meerzorg en
Commewijne door stagiaires SPS
April

Interne Presentatie: resultaten onderzoek naar activiteiten

SPS personeel

langs Oost – West verbinding door K. Pelswijk
Mei

Interne Presentatie: zonering door Professor Zhan van de

VP & Staf / SPS

Wuhan University China
Juli

Workshop: Milieu Data en Ruimtelijke Ordening

G. Esajas

Aug

Seminar: Caribbean Latin America Encouter 2012 –

H. van Dams

Development and Global Harmony
Okt

Workshop: inzake de voorbereiding van een white paper

L. Menke

voor de energie sector van Suriname
Nov

Workshop: Urban Planning and Management van het

L. Menke

IGSR
Nov

Presentatie: Analysis of Drivers of Deforestation and

L. Menke

threats to the ecology and Communities of the
GuianaShield
Dec

Presentatie: Waterforum Suriname

L. Menke

Dec

Bijeenkomst: ATM over duurzame van Suriname

L. Menke

“Geen weg is te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
29

Stichting Planbureau Suriname

IV. BEGROTINGEN 2010-2013
Het Planbureau wordt gefinancierd vanuit de overheid. De inkomsten uit onder
andere publicaties behoort tot de ontvangsten. De subsidie financiering van het
Planbureau komt voor op respectievelijk de begrotingen van het Ministerie van
Financiën (2011 en 2012) en vanaf 2013 op de begroting van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, als beleidsmaatregel bij het Directoraat Algemene Zaken.
Elk kwartaal wordt er een subsidieaanvraag ingediend bij het Bestuur SPS. Na goedkeuring van het Bestuur, wordt het traject verder ingezet bij het Ministerie van
Financiën tot de storting van de financiële middelen op de bankrekening van het
Planbureau staan. Statutair moet jaarlijks controle plaatsvinden op de jaarrekeningen.
Dit heeft niet plaatsgevonden vanaf 2007. De nieuwbakken leiding van oktober
2012 heeft als haar eerste besluit het accountantskantoor Tjon A Hung de opdracht
verleend om de controle van de jaarrekeningen 2007 tot en met 2012 te doen verrichten.
De onderstaande tabel weerspiegelt de recapitulatie van de ingediende begrotingen
van de respectievelijke jaren.
No

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

A1

Personele Uitgaven

3.490.099,00

5.729.380,00

6.109.682,00

7.139.753,00

A2

Materiële Uitgaven

246.100,00

235.600,00

285.000,00

574.250,00

A3

Diensten van derden

172.200,00

103.000,00

119.200,00

249.750,00

A4

Bijzondere uitgaven

57.500,00

92.500,00

10.000,00

200.000,00

A5

Kapitaal uitgaven

138.500,00

106.000,00

181.500,00

379.000,00

A6

Algemeen onvoorzien

0,00

0,00

0,00

0.00

A7

Accountantskosten

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

4.116.399,00

6.278.480,00

6.717.382,00

8.554.753,00

Totaal

Toelichting
Personele uitgaven
Onder deze begrotingspost vallen de salariscomponenten, secundaire voorzieningen
zoals vervat in de CAO 2003, de ziektekosten van het personeel, de gepensioneerden
en diens rechtmatige gezinsleden en de ouderdomsvoorziening van het personeel
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alsook onvoorziene personele uitgaven.

De personele uitgaven in respectievelijk de

verslagjaren verhouden zich ten opzichte van de totale begroting alsvolgt:
2010 - 85%
2011 - 91%
2012 - 91%
2013 - 83%
Een stijging van 6% is te merken in de jaren 2011 en 2012 ten opzichte van 2010. In
de begroting van 2013 zijn de personele uitgaven met 8% teruggebracht.
Materiele uitgaven
Onder deze kostenpost vallen de uitgaven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden van het Planbureau; van aanschaf van kantoorartikelen tot aan onderhoud
van computers. Deze kosten liggen in de bovengenoemde jaren tussen de 4 en 7 %
van de totale begroting.
Diensten van Derden
Onder deze diensten vallen de onderhoudskosten van ingehuurde diensten, de nutsvoorzieningen en het trainingscentrum. Procentueel liggen deze kosten tussen de 2 en
4 % van de totale begroting.
Bijzondere uitgaven
Onder deze uitgaven vallen advieskosten en de kosten ten behoeve van werkzaamheden in het kader van formulering en monitoring van het Ontwikkelingsprogramma. Deze
uitgaven liggen tussen de 0 en 2 % van de totale begroting. In 2013 zijn de kosten
hoger, omdat het consultancy team onder coördinatie van Dhr. Ing. H. Ormskerk contractueel nog verbonden is aan het Planbureau.
Kapitaaluitgaven
Onder kapitaaluitgaven worden alle aanschaffingen in gebruiksgoederen, apparatuur,
meubilair en infrastructuur, ten behoeve van de uitvoering alsook kosten voor renovatie
en schilderen van de werkruimten van het Regeringsgebouw, meegenomen.
Deze aanschaffingen beslaan procentueel tussen de 2 en 4% van de begroting van
betreffende jaren. In 2012 en 2013 wordt er een inhaalslag gemaakt bij de aanschaf
van computers
en voertuigen.
“Geen
weg is meubilair
te lang,
zolang je maar weet waar je heen wil”
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“Change is the law of life and those
who look only to the past or present
are certain to miss the future.”
- John F. Kennedy
36 • JAARVERSLAG SPS 2010 - 2012
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V. 2013: SPS in Transformatie
Indachtig de ingezette transitiefase in 2010 - 2012, zal in 2013 de daadwerkelijke transformatie haar intrede moeten doen. De transformatiefase zal op verschillende fronten worden uitgevoerd. Dit proces beoogt de realisatie van Planbureau ‘Nieuwe Stijl’,
waarbij het instituut meerwaarde creëert voor hun bestaansrecht, de Regering en de
samenleving.
Om de transformatie te bewerkstellingen moet er een strategisch plan geformuleerd
worden voor een ‘Nieuw SPS’. Alle partners (Vicepresident, Bestuur SPS, Directieteam
SPS en Bond Personeel SPS) hebben in 2012 toegezegd hun bijdrage hieraan te leveren.
Hiervoor zullen er verschillende sessies zoals bijeenkomsten, workshops, werkgroepen
en brainstormsessies gehouden worden om draagvlak te creëren.
Voorbereidend op deze transformatie is van belang het efficiënt en effectief inrichten
van de organisatie c.q. reorganisatie. Om de organisatie, processen en werkwijzen
in beeld te brengen, zal het onderdirectoraat Administratieve Diensten, tezamen met
externe deskundigen, de administratieve organisatie in beeld brengen en de procedures beschrijven. Er zal alles in het werk gesteld worden om een reële verantwoording
van de financiële middelen van de afgelopen vijf jaar te presenteren aan het Bestuur
SPS om goedgekeurde accountantsverklaringen te verkrijgen.
Om te komen tot een dynamische organisatie die inspeelt op de behoeften van haar
interne en externe omgeving, zijn ICT vernieuwingen noodzakelijk. Dit bewerkstelligt
vastlegging, monitoring, evaluatie en management rapportages, waardoor gefundeerde
besluitvorming mogelijk is om beleid te formuleren en of bij te stellen.
Traditioneel zal gewerkt worden aan jaarplan 2014, concept-begroting 2014 en andere
onderzoeken, studies en publicaties, op ruimtelijk, economische en sociaal gebied. Om
meerdere planproducten voort te brengen zal ook essentieel zijn samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties te tekenen. Het opzetten en in
stand houden van professionele netwerken is hierbij een vereiste. Verdere versterking
van de capaciteit en aanpassing van de werkstructuren is noodzakelijk bij de identificatie van producten en diensten.
Transformatie vereist een overgave aan het proces. Het welslagen hiervan zal onlosmakelijk verbonden zijn met veranderingen in de werkcultuur, -structuur, -discipline,
en de
stijl van
“Geen
weg
is leidinggeven.
te lang, zolang je maar weet waar je heen wil”
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