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1. Operationaliseren Plan Units
Arbeid en BUZA: gedeeltelijke fysieke ruimte, doch niet volledig  afgestemd op 
door Minister aangegeven gewenste bezetting

 Goedgekeurde formatierapporten wellicht nog niet bekend bij Minister en 
departementsdirecteuren (wel bij Plan Units – USB stick op 18/02/2019 
ontvangen)

 Financien en BIZA: (nog) geen specifieke fysieke ruimte en benodigde 
infrastruur 

 Benodigde infrastructuur: BUZA: (nog) niet optimaal; ARBEID: alleen Bureaus
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2. Communicatie binnen
Ministerie en ‘gelieerden’

BUZA: rest Ministerie begint er bekend mee te raken; Plan Unit komt in de plaats 
Unit Onderzoek, Planning en Monitoring (OPM) 

 ARBEID/BIZA/FINANCIEN: Minister en directie (op lagere niveaus (nog) niet)

 Door participanten kan aan de leiding Ministeries thans meer specifieke informatie 
verschaft worden over taken Plan Unit en Results Based Management (handelen); 
waarna aan de leiding gevraagd zal worden dat alle betrokken onderdirectoraten, 
afdelingen en aan het Ministerie verwante organisaties geinformeerd worden.

 Vervolgens zullen de Plan Units alle betrokkenen gericht informeren over hoe 
samenwerking zal moeten zijn en wat er verlangd wordt (RBM-denken) van het 
Ministerie als bijdrage aan meer samenhang en coordinatie van nationale planning. 

Uitdagingen: acceptatie van RBM-denken en handelen dwars door alle structuren en 
niveaus; communicatie; participatie; betrokkenheid; de wijze waarop de 
communicatie ingericht mag worden.
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3. Communicatie en Werk-
overleg met het Planbureau

Sowieso verplichte momenten: bij bijdrage Ministeries aan Nationaal Jaarplan
(augustus/september), en sinds dit jaar bij de Evaluatiematrix (april), incl. CIP 
(Country Implementation Plan tussen Suriname en de UN) 

 Gewenst: naar behoefte en periodiek (bijv. 1x per kwartaal voor zeker de 
komende 2 jaren) – nader uit te werken, afhankelijk van het verloop van 
‘acceptatie’ binnen de ministeries.

 Plan Unit netwerk: lijst contactgegevens van alle ministeries en counterparts 
Planbureau van het Plan Unit netwerk

 Website Planbureau zal regelmatig geupdated dienen te worden
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4. Het network van Plan Units

o.a. via het regulier Overleg met het Planbureau, 

 contactinformatie wordt van het Planbureau ontvangen, die optimaal benut
dient te worden

 informele werkcontacten die wel of niet zullen moeten leiden naar formele
communicatie
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