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Strategische keuzes 

1. Missie van stichting duurzame Ontwikkeling Nederland 
Suriname 

 
Missie/ doel 

De missie van stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname 

(d’ONS) is het leveren van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling 

van Suriname. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar 

het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving. 

 

d’ONS wil uitgroeien tot een netwerk- en projectorganisatie die zich, door 

uitwisseling van kennis en ervaring, inzet voor economische ontwikkeling 

met behoud van het milieu in Suriname. Bij de stichting is de 

winstoogmerk afwezig.    

 

2. Inleiding 

 

Duurzame ontwikkeling 

Onder duurzame ontwikkeling verstaat d’ONS in het algemeen een 

ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften 

voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften 

te voorzien. Hierbij wordt het principe van de Triple-P toegepast: people 

(mensen/ samenleving), planet (planeet/ natuur) en profit 

(winst/welvaart/economie) zijn in harmonie met elkaar.  

2.1. Wat verstaat d’ONS onder duurzame ontwikkeling in 

Suriname? 

Onder duurzame ontwikkeling in Suriname verstaat d’ONS: 

1. Een economische ontwikkeling die hand in hand gaat met behoud van 

het milieu; 

2. Een ontwikkeling, die ten goede komt aan de Surinamers en die het 

lokale ondernemerschap in Suriname bevordert; 

3. Een behoud van kennis en ervaring in Suriname zodat ook de volgende 

generaties zich duurzaam kunnen ontwikkelen.  
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2.2. Urgentie voor duurzame ontwikkeling in Suriname 

In Suriname tracht men invulling te geven aan een economische 

ontwikkeling die duurzaam is. In dit Nederlandstalige land groeit de 

behoefte aan het behoud van de pure schoonheid in het grootse 

natuurgebied van de wereld, Amazonia, waarvan Suriname deel uitmaakt. 

Dat deze natuur behouden blijft is niet vanzelfsprekend. De stijgende 

zeespiegel bedreigt de ondiepe, kwetsbare kust van het land. De grote 

rivieren krijgen te maken met landinwaartse sterke stijging van het 

waterpeil en verzilting. De omringende lage gronden zullen in toenemende 

mate verzilten. Het veranderende klimaat brengt meer en meer 

instabiliteit; het wordt droger, natter, heter en kouder. Er lijkt met deze 

veranderingen ook meer wind, stormen en orkanen op komst. Bij de 

winning van goud blijft er kwik in de rivieren achter. Het regenwoud zal in 

toenemende mate worden aangetast door ontginningen en door houtkap. 

Door de ontbossing treedt er erosie en woestijnvorming op. Het lokale 

klimaat verandert, wat de nu zo rijke bio-diversiteit verder aantast. De 

oude plantages zijn grotendeels verlaten. De energiehonger in de wereld 

zet ook in Suriname aan tot productie voor duurzame-energie. Gangbare 

olie- en gasvoorraden raken op. 

2.3. Kernthema van d’ONS  

Stichting d’ONS ziet als hoofdthema het bevorderen van de duurzame 
voedselproductie van Suriname. Hiernaast zijn er twee ondersteunende 

thema’s zoals duurzame energie en eco-toerisme. Deze thema’s worden 
ondersteund door een aantal instrumenten. 

Hoofdthema 
Bevorderen Duurzame voedselproductie Suriname 

 
Ondersteunende thema’s 

Duurzame energie 
Eco-toerisme 

Instrumenten:  

A. Verduurzaming van de landbouwketen door awards uit te reiken aan 
de duurzaamste zaden-producent en aan de duurzaamste 

landbouwer; 
B. Opzet duurzame voedsel productieproces in combinatie met 

duurzame energie in projecten; 
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C. De combinatie van landbouw en duurzame energie bevorderen in 

eco-toeristische landbouw voor lokale bewoners in projecten zoals 
het Matapica-project.   

D. Bevorderen van het gebruik van zonne-energie door de opzet van 

zonne-energiecentra. Concept zoals in Nieuw Koffiekamp is 
blauwdruk voor de toekomstige geïsoleerde gebieden in Suriname. 

E. Opzetten van leerlijnen die bijdragen aan het duurzaam behoud van 
het Surinaamse Amazonegebied zoals die op de Johannes Kwamie 

Basisschool in Nieuw Koffiekamp.    

3. Doelstelling, strategische missie en speerpunten  

De banden tussen Nederland en Suriname zijn al eeuwen oud. De taal 

blijft de bevolkingen met elkaar verbinden, ondanks de enorme afstand 

van de landen. In Nederland bestaat een groot potentieel aan kennis en 

fondsen om Suriname een impuls van betekenis te geven in de richting 

van een economische ontwikkeling met een duurzaam karakter. 

3.1 Doelstelling  

d’ONS wil een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van 

Suriname. Dit moet gekoppeld zijn aan het behoud van het milieu door 

middel van het uitwisselen van kennis en ervaring met bedrijven in 

Nederland. 

3.2 Strategische missie 

d’ONS bevordert het proces van duurzame ontwikkeling in Suriname, door 

kennis en ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling uit te 

wisselen tussen Suriname en Nederland.  

3.3 Speerpunten   

1. Het opstarten van duurzame projecten op de door d’ONS 

geïndiceerde kernsectoren; eco-toerisme, land-en tuinbouw, en 

duurzame-energie.  

2. Het stimuleren van de economische ontwikkeling van Suriname in 

harmonie met het milieu; 

3. Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van Suriname; 

d’ONS ziet de volgende uitgangspunten bij de samenwerking met 

Suriname 
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 Uitgangspunt voor d’ONS is, dat de vraag uit Suriname is leidend is; 

 Van belang is, dat de betrokkenen in Suriname de handen inéén 

slaan zoals; het bedrijfsleven, de overheid, de NGO’s, de politiek en 

de civil- society etc. 

 d’ONS heeft twee voorportalen in Suriname, die stevig verankerd 

zijn in de Surinaamse maatschappij; de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven (VSB) en de stichting Productieve Werkeenheden 

(SPWE) die respectievelijk aanvragen uit het formele- en informele 

circuit vooraf beoordelen en daarna naar d’ONS doorsturen 

 Samenwerking met o.a. WWF-Guianas, Staatsolie, Surinaamse- en 

Nederlandse NGO’s, organisaties uit ons netwerkt en het ministerie 

van Economische Zaken.  

3.4 Interne organisatie 

d’ONS zal via een praktisch stageplan, stagiaires de gelegenheid geven 

om binnen de organisatie te werken en kennis op te doen t.a.v. duurzaam 

ondernemen, Suriname en het Amazone-gebied. In eerste instantie gaat 

het Hbo-studenten. D’ONS is sinds 2011 dan ook een erkend leerwerk-

bedrijf. Middels een interactief communicatie-plan zal de bekendheid van 

de activiteiten van d’ONS worden vergroot. Dit zal zich uiten in een 

klantvriendelijke website, waar organisaties, particulieren en donateurs 

etc. zich rechtstreeks tot de stichting kunnen wenden. Hiernaast zal de 

stichting integraal uitvoering geven aan een fundingsplan, om de stichting 

structureel van inkomsten proberen te voorzien. 

Transparante bedrijfsvoering 

Stichting d’ONS vindt het belangrijk dat zij transparant is en blijft. Middels 

de ANBI-status en het CBF-keurmerk geeft d’ONS uiting aan deze 

transparantie, waarmee voor donateurs en andere subsidienten duidelijk 

is waar het geld aan besteed wordt.  

3.5 Middelen 

d’ONS vergaart sinds het begin van haar bestaan (december 2006) haar 

middelen middels vaste donateurs, het organiseren van charity-diners, 

jaarlijkse projecten die gefinancierd worden door het ministerie van 

Economische Zaken en waarvan een deel bestemd is voor de 

organisatiekosten van d’ONS en inkomsten via nieuwsbrieven. Hiernaast 

doet d’ONS mee aan succesvolle incidentele projecten 



     

 

7 

(Twinningsprojecten vanuit het ministerie van 

ontwikkelingssamenwerking) waar d’ONS in de periode van 2009- 2011 

inkomsten heeft kunnen vergaren. In 2014 zal d’ONS opnieuw een poging 

wagen om via deze nieuwe Twinningsfaciliteit, een tweetal aanvragen in te 

dienen, waaruit mogelijk inkomsten kunnen worden vergaard. In 2014 is 

d’ONS gestart met het implementeren van een fundingsplan, dat de basis 

moet worden voor een structurele financiering van de stichting.    

 

Programmatische en formatieve vertaling 

4. Inleiding 

Stichting d’ONS heeft vijf sectoren geïdentificeerd die in aanmerking 

komen voor duurzame ontwikkeling. Dit zijn: eco-toerisme, water, 
landbouw, duurzame-energie, en houtproducten. De focus zal echter 

beperkt worden tot de sectoren landbouw, energie en eco-
toerisme.  

Landbouw 

Vanaf 2012 organiseert stichting d’ONS i.s.m. het ministerie van EZ en 
een Nederlandse of Surinaamse sponsor de award voor het duurzaamste 

agrarisch micro- bedrijf in Suriname.  

 
Duurzame energie en leerlijn 

Naast de opzet van het multifunctionele zonne-energiecentrum in Nieuw 
Koffiekamp in 2012, zal in 2014 een onderwijslijn worden ingevoerd op 

een basisschool in het zelfde dorp, met de bedoeling het bewustzijn van 
de allerjongsten te vergroten t.a.v. het behoud van het Amazone-gebied.  

 
Eco-toerisme in het Matapica-gebied 

Een ander programmatisch-onderdeel van de koers van de stichting is de 
bescherming van het eco-systeem (incl. het behoud van de daar 

aanwezige zeeschildpadden) Matapica in Suriname. Een projectaanvraag 
daartoe zal worden ingediend bij de Postcodeloterij.  

 
Overig 

Tenslotte zal stichting d’ONS opnieuw aanvragen dienen bij de 

Twinningstender Suriname en Nederland. De projecten die ingediend 
zullen worden betreffen de opzet van een kokosverwerkersopleiding in het 

verpauperde district Coronie; de opzet van een conceptuele 
budgetteringsopleiding voor kinderen op 3 achterstandswijken in 

Paramaribo en een keramiek-opleiding voor lichamelijk gehandicapten in 
Suriname. Het eerste project wordt een gender-project.  
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Awareness/ bewustwording 

Awareness zal de organisatie via een seminar en via verschillende media 
opnieuw bevorderd worden t.a.v. de landbouw en energie. 

Hiernaast wil d’ONS steviger makelen tussen Suriname en Nederland, 
daar waar het gaat om uitwisseling van kennis en ervaring.  

4.1 Programmatische vertaling  

Naast het bovenstaande zal d’ONS de awareness –campagne intensiveren. 
Dit zal gebeuren door middel van het schrijven van artikelen voor 

vakbladen, interviews op de Surinaamse tv-zenders maar ook door op 
thema’s samenwerkingen aan te gaan met organisaties die zich met 

duurzaamheid bezighouden zoals met IUCN Nederland, 
Spiritorganisatieadvies bv, gemeente Den Haag, ING, KAPP NL, Ecomare, 

Incotec, WUR en het ministerie van EZ in Nederland en in Suriname 
organisaties zoals Staatsolie, Rosebelt Goldmines, ministerie van LVV, de 

dienst ’s lands Bos Beheer (LBB), EBGS en Suralco.  

4.2 Formatieve vertaling 

A. Directie en werkapparaat 

Door de veelheid van projecten heeft het werkapparaat van d’ONS extra 

formatie nodig. Het huidige werkapparaat bestaat uit vier deeltijders, een 

directeur, twee projectmedewerkers en een office-manager. De directeur 
werkt vier dagen per week en is verantwoordelijk voor de opbouw van het 

netwerk, haalt projecten binnen en draagt zorg voor sponsoren en voor 
donateurs. De projectmedewerkers werken van één tot drie dagen per 

week en monitoren de lopende projecten inhoudelijk. De office-manager 
werkt drie dagen per week. Ze werken allen vrijwillig. De directeur 

ontvangt, een bescheiden onkostenvergoeding per maand.   

F. Bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. De primaire taak van het bestuur 

is controle uit te oefenen om de afgesproken doelstellingen en waar nodig 
ondersteuning aan het werkapparaat te bieden. 

G. Raad van Advies 

De leden van de raad van advies zijn ambassadeurs van d’ONS en zijn 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGO’s en maatschappelijke 

middenveld van Suriname. De raad is een mix van Surinamers en 
Nederlanders. De raad bestaat uit 5 leden. Hiernaast heeft de stichting 

ambassadeur. 

H. Samenwerkingspartners en stakeholders 
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Samenwerkingspartners 

1e lijn (directe partners): VSB en SPWE 

2e lijn (projectpartners): Ministerie van EZ, Rosebel Goldmines, 
Staatsolie, WWF Guyana’s, Nederlandse ambassade in Suriname 

3e lijn (donateurs): MICHI, Spiritorganisatieadvies, KAPP NL, The 
Community manager etc. 

 
Ad.1 De eerste lijn 

De aanvragen die uit Suriname uiteindelijk bij d’ONS terecht komen, 
worden vooraf gescreend door de twee organisaties waar d’ONS mee 

samenwerkt. Het gaat om de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 
en de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE). Deze bedrijven 

screenen vooraf de aanvragen op basis van de door stichting d’ONS en 
voorportalen opgestelde duurzaamheidscriteria. Bij goedkeuring worden 

de aanvragen dan doorgestuurd voor behandeling.  
 

Ad.2. De tweede lijn 
De samenwerkingspartners zijn het ministerie van EZ (thema landbouw), 

Rosebelt Goldmines (duurzame energie), de ambassade van Nederland in 

Suriname (alle thema’s).  
 

Ad.3 De derde lijn 
Met bedrijven zoals KAPP NL, Spiritorganisatie, MICHI etc. wordt op 

thema’s samengewerkt.  

Organisatiestructuur 

d’ONS is een platte organisatie. Er wordt gedreven gewerkt om de missie 

van d’ONS ten uitvoer te brengen. De werkverhoudingen zijn transparant 
en open. Er is een voortdurend contact tussen de medewerkers d.m.v. 

korte lijnen. Via periodieke voortgangsgesprekken en werkoverleg is de 
missie in de organisatie verankerd. De medewerkers hebben een grote 

mate van zelfstandigheid binnen de aangegeven kaders. De directeur 
vervult een sturende rol binnen het werkapparaat van d’ONS, dat output 

gericht is. De cultuur binnen d’ONS is gebaseerd op synergie en 
samenwerking; er is sprake van openheid, respect en vertrouwen. De 

samenwerking met het bestuur verloopt voorspoedig en transparant. 
Collectieve ambitie is datgene dat bestuur, werkapparaat en raad van 

advies bindt. 


