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Voorwoord 

Deze evaluatie van Twinning III, met een op hoofdlijnen reflectie op de evaluaties van Twinning I, II, 

en III, en aanbevelingen voor een mogelijk toekomstige Twinningfaciliteit, is op verzoek van de 

Directie Westelijk Halfrond (DWH) uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. De 

evaluatie is uitgevoerd door Christian Hiddink, Peter Sanches, en Maud Eskes.  
 

Deze evaluatie is in korte tijd uitgevoerd. Dit was niet mogelijk geweest zonder alle betrokkenen die 

volledige medewerking hebben verleend. Alle projecteigenaren in Nederland en Suriname hebben 

op korte termijn tijd vrijgemaakt en in alle vrijheid en openheid hun bevindingen en inzichten 

gedeeld over de uitgevoerde projecten en over de faciliteit. Het was bijzonder om te zien hoe bijna 

alle projecteigenaren met volle toewijding werkten aan het realiseren van de projectdoelstellingen. 

De samenwerking, die mogelijk werd gemaakt onder Twinning, heeft duidelijk positieve energie 

gebracht.  

 

Wij danken NIKOS en Berenschot voor het verstrekken van alle relevante documentatie en 

projectinformatie en de bereidheid om nadere verklaringen te geven. Aan NIKOS is bijzondere dank 

verschuldigd voor het op uitmuntende wijze faciliteren van ons onderzoek in Suriname. Ook zij wij 

dank verschuldigd aan de verschillende organisaties in Suriname w.o. de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Ministerie van Onderwijs, 

Wetenschappen en Cultuur, het Ministerie van Volksgezondheid, de Inter-American Development 

Bank en de Delegation of the European Union in Guyana voor het delen van relevante informatie 

die ons geholpen hebben in de samenstelling van het rapport.  

 

Voorts zijn wij de deelnemers aan onze focusgroepen dankbaar voor het geven van de nodige 

feedback over onze bevindingen.  

 

Christian Hiddink 

Peter Sanches 

Maud Eskes 

Anja Willemsen (Quality Assurance Advisor) 
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Samenvatting  

Twinning  

Het Twinninginstrument is een in 2008 in het leven geroepen fonds dat de samenwerking tussen 

maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname faciliteert en financiert. Het initiatief 

kwam voort uit het voornemen van de Nederlands regering om - met het oog op het aflopen van de 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking - de bijzondere relaties tussen beide landen opnieuw vorm te 

geven. Het doel van het Twinninginstrument is tweeledig: 1) het versterken van de 

maatschappelijke verbanden tussen Suriname en Nederland door het ondersteunen van 

samenwerkingsrelaties tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties op maatschappelijke 

terreinen, en 2) het versterken van het maatschappelijk middenveld in Suriname door het 

versterken van maatschappelijke organisaties middels kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw, en 

institutionele versterking. Het Twinninginstrument kende drie fases met een totaal van 195 

projecten en budget van € 25 miljoen; een eerste fase van 2008–2012 (108 projecten, € 12 

miljoen), een tweede fase van 2013–2016 (47 projecten € 6.5 miljoen) en een derde fase van 2017-

2021 (40 projecten € 6.5 miljoen), die is verlengd tot 1 juli 2022 als gevolg van Covid-19. Twinning I 

was toegankelijk voor alle maatschappelijke organisaties. Bij Twinning II en III heeft een sectorale 

afbakening plaats gevonden. Twinning II was beschikbaar voor organisaties in de sectoren 

onderwijs & opleiding, zorg & welzijn, en taal & cultuur en voor Twinning III werd  de sector milieu & 

ecologie toegevoegd. Berenschot B.V en NIKOS zijn de uitvoerders van deze faciliteit. Hiervoor 

hebben zij de uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) opgericht.  

 

De evaluatie 

Het doel van de evaluatie is aan de hand van specifieke evaluatievragen te onderzoeken in 

hoeverre de Twinningfaciliteit III (2017-2021) de doelen heeft bereikt; en op basis van het gehele 

Twinninginstrument lessen te formuleren voor een mogelijk toekomstige faciliteit. De evaluatie is 

uitgevoerd met behulp van een gedetailleerde evaluatiematrix, een ex-post opgestelde Theory of 

Change, 37 diepte-interviews met key stakeholders, en twee surveys. De eerste survey richtte zich 

op de projecteigenaren van Twinning III en de tweede survey was bedoeld voor projecteigenaren 

uit Twinning I en II. Verder zijn twee focusgroep discussies georganiseerd om bevindingen te 

toetsen en nuanceren. De evaluatiestudie is begeleid door een breed opgestelde referentiegroep 

opgezet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

 

Belangrijkste bevindingen en conclusies Twinning III 

 

Relevantie 

Het toetsingskader is consistent uitgevoerd: geen andere criteria dan de criteria uit het kader 

hebben een rol gespeeld bij de beoordeling van projecten. De projecteigenaren zijn positief over de 

consistentie van het toepassen van toetsingskader; de drempeltoets bij het indienen van het 

projectprofiel en het beoordelingskader bij de beoordeling van het volledige projectvoorstel.  

 

Twinning III is relevant voor zowel Surinaamse als Nederlandse partijen, zij het in verschillende 

mate. De samenwerking wordt in de helft van de gevallen voor beide partijen als even relevant 

gezien, en voor de andere helft wordt de samenwerking als relevanter gezien voor de Surinaamse 

partners. De Surinaamse partners benadrukken de relevantie van samenwerking voor het behalen 

van de projectresultaten, terwijl de Nederlandse partners de relevantie vaak uit meer indirecte 

voordelen van de samenwerking halen; inzicht in de Surinaamse cultuur, werken in een 

multiculturele samenleving, of het opdoen van kennis van mensen met een migratieachtergrond.  
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Proces 

UTSN voldoet aan de geformuleerde kernwaarden bij de uitvoering van Twinning III. Op basis van 

de interviews concludeert het evaluatieteam dat de samenwerking tussen Berenschot en NIKOS 

goed is. De samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Berenschot wordt 

eveneens door beide partijen als goed gezien. De geïntensiveerde projectbegeleiding door 

Berenschot en NIKOS tijdens de Covid-19 periode heeft een positief effect gehad op project 

implementatie. Wel kunnen Berenschot en NIKOS werken aan betere informatievoorziening; het 

vaker bij elkaar brengen van projecteneigenaren, informatie-uitwisseling, nieuwsbrief, website e.d. 

De Nederlandse ambassade in Suriname kan ook een rol spelen bij informatie-uitwisseling. Deze 

faciliterende rol van de Nederlandse Ambassade past bij opzet van Twinning; de Nederlandse 

overheid is wel betrokken, maar op afstand van de uitvoering van Twinning. 

 

Het financieel beheer is ten opzichte van Twinning II duidelijk verbeterd nu USONA is vervangen 

door het Surinaamse ITAH. Dit vertaalt zich in een hoge tevredenheid van projecteigenaren over 

het financieel verantwoordingsproces. Projecteigenaren maken wel opmerkingen over de hoge 

tijdsbelasting van de financiële verantwoording en de complexiteit van formulieren of processen. De 

evaluatoren zijn van mening dat opmerkingen vanuit projecteigenaren over complexiteit niet terecht 

zijn, omdat de verantwoording niet complexer is dan bij vergelijkbare programma’s van andere 

organisaties.  

 

Effectiviteit 

De evaluatoren concluderen dat voor een groot deel van de projecten de projectresultaten zijn 

bereikt. De survey gaf aan dat projecteigenaren van mening zijn dat voor ongeveer twee derde van 

de projecten de resultaten zijn overtroffen dan wel gehaald, en uit de analyse van geselecteerde 

projecten bleek dat van ongeveer de helft van de projecten de resultaten zijn bereikt. Hoewel 

Covid-19 tot substantiële vertraging heeft geleid voor bijna alle projecten, lijkt Covid-19 niet de 

oorzaak te zijn van het niet behalen van de (aangepaste) projectresultaten. Dit lijkt vooral 

veroorzaakt door gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij de Surinaamse partners, die vaak wordt 

overschat bij aanvang van het project, dan wel doordat de doelen te ambitieus zijn geformuleerd.  

 

De projecteigenaren zijn van mening dat Twinning III positief bijdraagt aan het versterken van het 

maatschappelijk middenveld. Echter, de verslechterde economische situatie van de afgelopen jaren 

heeft hoogstwaarschijnlijk een negatieve impact gehad op het maatschappelijk middenveld in 

Suriname. De betrokken projecteigenaren hebben echter geen eenduidig beeld wat het versterken 

van het maatschappelijk middenveld inhoudt. Het wordt vaak uitgelegd als ‘een positieve bijdrage 

aan de maatschappij’, of het maatschappelijk middenveld wordt beperkt opgevat; enkel het deel dat 

relevant is voor hun sector. Verder zijn de evaluatoren van mening dat institutionele versterking van 

een sector sterk land- en contextafhankelijk is; Suriname is een land met een beperkte 

bevolkingsomvang met een grote etnische diversiteit waarbij institutionele versterking van een 

sector een andere aanpak vraagt dan bijvoorbeeld in Nederland. Dit kan de veronderstelde 

effectiviteit van Twinning verminderen. 

 

Kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsverbanden. Bij de helft van 

de partnerschappen is sprake van gelijke kennisuitwisseling tussen de partners. Bij de andere helft 

van de partnerschappen lijkt de samenwerking te leiden tot kennisoverdracht van de Nederlandse 

projecteigenaar naar de Surinaamse projecteigenaar. 

 

Twinning III heeft evenredig bijgedragen aan het verdiepen en het verbreden van 

samenwerkingsrelaties tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat ongeveer één derde van de bestaande partnerschappen aan gaf ook naar 

verdieping van de samenwerkingsrelatie te hebben gezocht zonder Twinning III, en nog eens één 



 

 

 
13 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

derde van de bestaande samenwerkingsverbanden gaf aan ook te hebben samengewerkt zonder 

Twinning III maar minder intensief. Voor Surinaamse partners zijn gebrek aan toegang tot middelen 

een argument om voor Twinning te gaan. Voor Nederlandse partners is de beschikbaarheid van 

middelen een minder belangrijk argument, omdat alternatieve financiering in Nederland vaak wel 

beschikbaar is. Voor Nederlandse partners zit de toegevoegde waarde meer in de begeleiding en 

monitoring van een derde partij (waar de Nederlandse overheid achter zit) dat de 

geloofwaardigheid van het partnerschap versterkt en daarmee duidelijk bijdraagt aan de 

resultaatgerichtheid van de samenwerkingsrelaties. 

 

Projecteigenaren zijn positief over de bijdrage van Twinning III aan het versterken van de sociale 

banden. De evaluatoren onderschrijven dit beeld, omdat netwerken zijn versterkt en 

vriendschappen zijn ontstaan. De daadwerkelijke objectieve omvang van deze versterking kan in 

het kader van deze evaluatie niet worden gemeten.  

 

Naast de negatieve effecten van Covid-19, heeft Covid-19 ook tot onbedoelde positieve effecten 

geleid die de effectiviteit van Twinning III heeft vergroot, zoals capaciteitsverbetering van 

Surinaamse partners door verschuiving van verantwoordelijkheden (geven van trainingen, 

penvoerderschap), en het beter benutten van kennis in Suriname zelf.  

 

Efficiëntie  

De evaluatie heeft, op basis van de evaluatievragen, een beperkte efficiëntie analyse uitgevoerd. 

De middelen zijn in Twinning III efficiënt gebruikt, omdat Twinning III heeft geleid tot het mobiliseren 

van andere middelen waardoor een hefboomeffect heeft opgetreden; er kon meer worden bereikt 

met dezelfde Twinning financiering. Verder zijn de UTSN uitvoeringskosten redelijk, en er geen 

indicaties zijn dat projecten inefficiënt uitgevoerd zijn. Covid-19 heeft een grote impact gehad op de 

projectuitvoering; vertragingen, grotere eigen bijdrage van projecteigenaren in de vorm van tijd, en 

begrotingsaanpassingen. De evaluatoren hebben hierbij geen indicaties gevonden dat de middelen 

van Twinning III inefficiënt zijn gebruikt. 

 

Twinning III heeft ook voldaan aan de beoogde doelstelling van een geografische spreiding en 

evenwichtige verdeling van middelen over sectoren. Ook de spreiding van middelen over 

projecteigenaren is evenwichtig, maar het evaluatieteam constateert wel dat projecteigenaren die 

betrokken zijn bij meer dan één project een groot deel van de Twinning beslaat. Zo zijn 11 van de 

87 organisaties betrokken bij de uitvoering van 17 van de 40 projecten.  

 

Duurzaamheid  

De ex-ante duurzaamheidstoets op voorwaarden voor duurzaamheid is adequaat, omdat een ex-

post analyse niet tot wezenlijk andere conclusies over duurzaamheid komt. De verwachte 

duurzaamheid van een deel van de projectresultaten is afhankelijk van contact met de Surinaamse 

overheid. Dit gold voor projecten waar training certificering/accreditatie, lesmateriaal, en 

curriculumontwikkeling een belangrijk onderdeel zijn van het project. Duurzaamheid van 

projectresultaten lijkt ook beter gewaarborgd als er een business case is ontwikkeld waarin 

alternatieve vervolgfinanciering onderdeel is. De verwachte duurzaamheid van de partnerschapen 

lijkt positief: de surveyresultaten laten zien dat driekwart van de partnerschappen na Twinning III 

hun partnerschap willen continueren.  

 

Belangrijkste bevindingen en conclusies Twinning Instrument  

 

Relevantie 

Het selectieproces, en de daarbij behorende selectiecriteria, zijn gaandeweg aangepast tijdens de 

ontwikkeling van het Twinninginstrument over Twinning I, Twinning II en Twinning III. Het 
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toetsingskader in Twinning II werd uitgebreid om tot een zo objectief mogelijke selectie van 

projecten te komen. De evaluaties van Twinning II en III laten zien dat het toetsingskader consistent 

is toegepast.  

 

Zowel de Nederlandse als Surinaamse partners zijn in toenemende mate van mening dat beide 

partners baat hebben bij de samenwerking, hoewel de dominante perceptie blijft dat dat de 

samenwerking relevanter is voor de Surinaamse partners. Dit valt ook te verwachten, omdat de 

baten van één van de doelen ook duidelijk aan Surinaamse zijde liggen; het versterken van het 

maatschappelijk middenveld in Suriname.  

 

Effectiviteit 

Het Twinninginstrument draagt bij aan het versterken van kennis van individuen in 

maatschappelijke organisaties (kennis van de specifieke sector en projectmanagement), 

maatschappelijke organisaties zelf, en de institutionele capaciteit van de sector. Hierdoor draagt 

Twinning bij aan versterken van het maatschappelijk middenveld; de som van de maatschappelijke 

organisaties. Deze conclusie rust op een causale relatie waarop de interventielogica is gebaseerd. 

Echter, geen van de drie evaluaties van Twinning I, II of III kan concluderen of het maatschappelijk 

middenveld ook daadwerkelijk is versterkt. 

 

Twinning draagt bij aan het versterken van sociale banden tussen de direct betrokken Surinaamse 

en Nederlandse partners. Alle drie de evaluaties bevestigen dit. Echter, een diepgaande analyse is 

nodig om te kunnen concluderen of Twinning heeft bijgedragen aan het versterken van de sociale 

banden tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. Geen van de drie evaluaties heeft 

deze diepgaande evaluatie uitgevoerd.  

 

Het Twinninginstrument heeft bijgedragen aan zowel het verdiepen als het verbreden van 

samenwerkingsverbanden. Ook is bij Twinning III duidelijke geworden dat meer 

verantwoordelijkheid leggen bij de Surinaamse partners een positief effect heeft gehad op de 

capaciteit van de organisaties.  

 

Efficiëntie  

De kosten van de uitvoeringsorganisatie UTSN zijn bij alle drie  Twinningfaciliteiten binnen het 

vastgestelde budget gebleven. De conclusie over de eigen bijdrage van de organisaties is dat de 

bijdragen vaak meer zijn dan in de begroting is opgenomen. Ook ziet het evaluatieteam dat naast 

of als onderdeel van eigen bijdragen additionele fondsen van derden zijn geworven om 

projectdoelstellingen te realiseren of uit te breiden, wat met name tot een hefboomeffect heeft 

geleid in Twinning I en III  

 

De geografische spreiding van projecten over de verschillende districten van Suriname is 

explicieter deel gaan uitmaken van het selectieproces. Echter er valt nog geen kwantitatief oordeel 

te geven wat de verdeling over de gebieden is voor het hele instrument. Over de spreiding over de 

sectoren kan worden geconstateerd dat het aandeel van zorg- en onderwijsprojecten vanaf het 

begin van het instrument groot is en van cultuur- en taalprojecten minder. Milieu en ecologie is als 

sector pas in Twinning III opgenomen.  

 

Duurzaamheid  

De duurzaamheid van de projectresultaten en de partnerschappen lijkt gedurende de looptijd van 

Twinning te zijn verbeterd. Een betere toetsing van de projectvoorstellen op de duurzaamheid van 

de projectvoorstellen en de duurzaamheid van de partnerschappen heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld.  
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Aanbevelingen voor een mogelijk toekomstige Twinningfaciliteit  

Op basis van de evaluatie Twinning III, de analyse van de evaluaties van Twinning I, II en III en de 

gesprekken met key-stakeholders, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd voor een mogelijk 

toekomstige Twinningfaciliteit:  

1. Behoud de goede karakteristieken van Twinning, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot 

voorfinanciering en geen strikte ex-ante verdeling van het budget over sectoren.  

2. Ontwikkel een Theory of Change vóór de start van Twinning IV om de bestaande focus van 

het instrument te versterken, onduidelijkheden weg te nemen over het doel “versterking van het 

maatschappelijk middenveld”, de interventielogica te versterken, en een duidelijk M&E kader te 

ontwikkelen. 

3. Ontwikkel een andere vormgeving van de rol van de Surinaamse overheid voor die 

projecten waar de duurzaamheid van de resultaten afhankelijk is van de Surinaamse overheid. 

Gedacht kan worden aan een Memorandum of Understanding op hoofdlijnen tussen de 

Surinaamse overheid en de betrokken organisaties, waarin de rol van de Surinaamse overheid 

bij het borgen van projectresultaten wordt onderkend en de organisaties zich committeren aan 

het eindresultaat.  

4. Leg in principe het penvoerderschap bij Surinaamse partners en versterk de 

ondersteuning van deze partners hierbij door bijvoorbeeld een specifiek trainingsprogramma 

in projectmanagement of het introduceren van Twinning Buddy; succesvolle Surinaamse 

projecteigenaren buddy van een Surinaamse partner van een nieuw Twinning project. 

5. Overweeg opties voor het verder vereenvoudigen van financiële verantwoording zoals 

bijvoorbeeld 1) het introduceren van een minimale waarde voor de financiële 

verantwoordingsregels, 2) het introduceren van resultaatverantwoording in plaats van 

inputverantwoording voor samenwerkingsverbanden die in het verleden goed financieel beheer 

hebben laten zien, en/of 3) een eenvoudiger verantwoordingsproces voor kleine projecten.  

6. Introduceer additionele toetsing van samenwerkingsverbanden die al een tijd bestaan en 

hebben deelgenomen aan Twinning I, II en/of III. Deze samenwerkingsverbanden kunnen 

vaak op andere wijze aan capaciteitsversterking van de Surinaamse partnerorganisatie 

voorzien, dan wel op een andere wijze gefinancierd.  

7. Besteed bij de uitvoering van de volgende Twinning faciliteit meer aandacht aan 

communicatie en informatie-uitwisseling zoals bijvoorbeeld: 1) evenementen waar 

informatie-uitwisseling over de projecten centraal staat, 2) communicatie als onderdeel van het 

uitvoeringsplan van de projecten en UTSN, 3) een verbeterde Twinning website. De 

Nederlandse Ambassade in Paramaribo kan een actievere rol spelen in informatie uitwisseling 

over de projecten; betrokken zijn bij de projecten, maar op afstand van de uitvoering. 

8. Ontwikkel de mogelijk volgende faciliteit in de context van andere 

ondersteuningsmaatregelen om complementariteit te blijven garanderen. Beschouw 

Twinning uitdrukkelijk als een instrument gericht op het versterken van de capaciteit van 

maatschappelijke organisaties en niet als een instrument dat ook bij moet dragen aan 

structurele hervormingen.  
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1 Introductie  

1.1 Doel van de evaluatie  

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft via de Directie Westelijk Halfrond (DWH) Ecorys 

de opdracht gegund om de effectevaluatie van het Twinninginstrument Nederland-Suriname uit te 

voeren. Het doel van de opdracht is te onderzoeken in hoeverre de Twinningfaciliteit III (2017-2021) 

de beoogde doelen heeft bereikt; en op basis van het gehele Twinninginstrument lessen te 

formuleren voor een mogelijk toekomstige faciliteit. De gehele periode omvat de Twinningfaciliteit I 

(2008-2012), II (2013-2016) en III (2017-2021).  

 

De twee hoofdvragen van de evaluatie zijn:  

1. In hoeverre heeft de Twinningfaciliteit III bijgedragen aan de gestelde doelen en zijn de 

verwachte resultaten behaald?  

2. Wat zijn de lessen t.a.v. relevantie, effectiviteit en duurzaamheid die uit de drie 

Twinningfaciliteiten getrokken kunnen worden en die relevant zijn voor de mogelijkheid tot het 

opzetten van een vierde Twinningfaciliteit?  

 

De uitvoering van het onderzoek vond plaats tussen 16 mei 2022 en 31 augustus 2022.  

 

 

1.2 Evaluatiemethodologie  

Op basis van de twee onderzoeksvragen is de evaluatie ingedeeld in drie niveaus:  

1. Niveau 1: Evaluatie van Twinning III  

2. Niveau 2: Evaluatie van de Twinningfaciliteit op basis van een synthese van de beschikbare 

evaluaties (Twinning III, en de evaluatierapporten van Twinning I en II). 

 

Daarnaast gaf de Terms of Reference aan dat de evaluatie ook de mogelijkheid moet bieden om 

vooruit te kijken; lessen te trekken over de opzet van het Twinninginstrument. Deze vraag kan 

gezien worden als een derde doel van de evaluatie, waarbij de eerste twee doelen vooral 

terugkijken en het derde doel vooruitkijkt:  

3. Niveau 3: Conclusies en aanbevelingen voor een mogelijke nieuwe Twinningfaciliteit.  

 

In navolging van de Terms of Reference en het inceptierapport zijn de OECD/DAC evaluatiecriteria 

leidend zijn geweest voor de evaluatievragen. De evaluatievragen zijn bijgevoegd in Annex 6. De 

volgende specificatie en afbakening van de evaluatie-vragen zijn gebruikt (zie tabel hieronder):  

 

 Relevantie  Proces  Effectiviteit  Efficiëntie  Duurzaamheid  

Evaluatie Twinning III  √ √ √ √ √ 

Evaluatie Twinningfaciliteit  √  √ √ √ 

Conclusies en aanbevelingen 

nieuwe faciliteit  

√  √   

 

Datacollectie methodes  

Om de evaluatievragen te beantwoorden zijn de diverse methodes voor datacollectie geselecteerd. 

In documentonderzoek is er gekeken naar:  
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• Strategische UTSN documentatie: Jaarverslag Twinningfaciliteit Suriname Nederland 2021; en 

Financieel verslag 2021, feedback over de gevolgen van Covid-19, drempeltoetsen, 

handleidingen en formulieren; financiële projectoverzichten1.  

• Projectfiches van geselecteerde Twinning III projecten Loket 1 en 2: Projectvoorstellen, 

beoordelingsformulieren UTSN, financieringsovereenkomsten, jaarrapporten, 

monitoringsrapportages, de al beschikbare eindrapportages2, interim verslagen, integrale 

overzichten, en toestemmingsbrieven van Surinaamse Ministeries.  

• Projectfiches van afgewezen projecten: Aanvraagformulieren, drempeltoetsen, beoordelingen 

UTSN, en afwijzingsbrieven.  

• Beleids- en strategische documenten van BZ, waaronder het Meerjarig Landenstrategie (MLS) 

2021-2025, de Gemeenschappelijke Verklaring Hoog-ambtelijk Bezoek; en de Kamerbrieven 

2009, 2013, 2015 en 2017 omtrent de Twinningfaciliteiten en situatie in Suriname, de evaluaties 

van IOB voor Twinning I (2013) en van MDF voor Twinning II (2016); alsook de offerte voor de 

Makandrafaciliteit (2021), het overzicht van Makandraprojecten (2022) en verdere informatie 

(z.d.).  

• Overige literatuur over de politieke, sociale en economische situatie van Suriname.  

 

Het evaluatieteam heeft in totaal 37 diepte-interviews met key stakeholders afgenomen, met in 

totaal 65 betrokkenen, waarvan met Surinaamse betrokkenen face-to-face in Suriname en met de 

Nederlandse betrokkenen in Nederland middels online interviews. Een eerste groep key 

stakeholders zijn projecteigenaren, waaronder coördinatoren en programmadirecteuren in 

Suriname en Nederland. Ten tweede zijn direct betrokkenen van BZ, de Nederlandse ambassade 

in Suriname, NIKOS (het NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname (NIKOS) en 

Berenschot geïnterviewd. De derde groep key stakeholders omvat externen van onder andere de 

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Delegatie voor Suriname3, United Nations 

Development Programme (UNDP), de Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname (KKF) en de 

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De interviews zijn semigestructureerd afgenomen. Aan 

de hand van een interview template op basis van de evaluatiematrix is een consistente analyse en 

systematische validatie van de bevindingen gewaarborgd. 

 

Het evaluatieteam heeft twee focusgroep discussies georganiseerd om belangrijkste bevinden uit 

de interviews en documentanalyse te toetsen en te nuanceren. Eén focusgroep was gericht op de 

validatie van de bevindingen over Twinning III, waaraan vier geselecteerde projecteigenaren 

deelnamen. De tweede focusgroep richtte zich op het hele Twinninginstrument (I, II en III). 

Aangezien de bevindingen van Twinning I en II zijn geaggregeerd middels documentonderzoek van 

evaluatierapporten, bood de focusgroep een goede mogelijkheid om het gehele instrument nog 

eens te toetsen. Aan deze focusgroep namen twee projecteigenaren deel, een betrokkene van 

Berenschot, een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Suriname, en een 

medewerkster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken(Directie Westelijk Halfrond). Beide 

focusgroepen hebben online plaatsgevonden.  

 

 

1.3 E-Survey 

Het doel van de surveys was om meer informatie te verkrijgen vanuit een groot aantal direct 

betrokkenen bij de Twinning projecten en vanuit verschillende perspectieven (zie tabel 1.1 

 
1  De beschikbare en meest recente realisatie van Twinning was per 30-06-2022.  
2  Eind juli waren 26 van de 40 eindrapportages door de projecten ingeleverd.  

3  Delegation of the European Union to Guyana, for Suriname and with responsibility for Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St 

Barthelemy, St Eustatius and St Maarten. Deze is gevestigd in Guyana en is online geïnterviewd.  



 

 

 
19 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

hieronder). Ook diende het ter triangulatie met de diepte-interviews. De twee vragenlijsten zijn 

bijgevoegd in Annex 5:  

• Survey 1 is gestuurd naar de Surinaamse en Nederlandse partnerorganisaties van de 40 

projecten onder Twinning III. De questionnaire focust specifiek op de sub-evaluatievragen 

relevantie, proces, en effectiviteit, en verwachtingen m.b.t. duurzaamheid. Alle 40 projecten zijn 

meegenomen in survey 1 en twee tot drie betrokkenen per project zijn benaderd.  

• Survey 2 is verspreid onder Surinaamse en Nederlandse partnerorganisaties actief in Twinning 

I en II. De questionnaire gaat over duurzaamheid van de resultaten en samenwerking. Van de 

155 projecten is de helft van de projecten geselecteerd rekening houdend met de distributie 

over de Twinninginstrumenten.  

 

Tabel 1.1: Overzicht surveyrespondenten 

 Survey 1 Survey 2 

Faciliteit Twinning III Twinning I & II 

Totaal aantal projecten  40 155 

Aantal projecten meegenomen  40 76 (50%, resp. 54 en 24) 

Totaal aantal contacten 1114 160 

Aantal respondenten  79 65 

Waarvan einde bereikt 71 57 

Respondentpercentage  71% 41% 

 

Gezien projecten uit Twinning I of II al langere tijd gesloten zijn, was het responsepercentage zoals 

voorzien lager dan bij survey 1. De vertegenwoordiging onder respondenten voor Survey 2 is goed: 

40% was actief in Twinning I, 38% in Twinning II en 22% actief in beide; van de respondenten is 

54% een Surinaamse partner en 42% een Nederlandse partner (4% overig); en ten slotte zijn de 

alle sectoren vertegenwoordigd met een licht zwaartepunt bij Onderwijs: 48% van de respondenten 

was actief in de sector Onderwijs en Opleiding, 22% in Zorg en Welzijn, 21% in Taal en Cultuur, en 

9% in overig5. 

 

Het team heeft de survey ontwikkeld met veelal gesloten vragen om tot een zo hoog mogelijk 

responsepercentage te komen). Na een introductiebrief van NIKOS is de survey uitgestuurd via de 

tool CheckMarket (www.checkmarket.com). De surveys stonden drie weken online, en er zijn twee 

reminders gestuurd. Het evaluatieteam heeft voor een tiental projecten respondenten telefonisch 

benaderd om hun input zeker te stellen.  

 

 

1.4 Analyse, validatie en triangulatie  

Bevindingen uit de documentanalyse, interviews, online surveys en het veldbezoek zijn 

systematisch geanalyseerd, gevalideerd en getrianguleerd. Daarbij heeft het team de bevindingen 

door de document- en veldstudie heen gevalideerd en getrianguleerd, door het vergelijken van 

data, uitspraken en hypotheses uit verschillende bronnen en door het continue cross-checken met 

onafhankelijke informatiebronnen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van monitoringsrapportages van 

de projecten, alsook van de beschikbare eindrapportages (26 van de 40 in eind juli 2022). De 

evaluatoren zijn van mening dat de beschikbare monitoringrapporten en eindrapportages van 

voldoende kwaliteit zijn, omdat zij in de meeste gevallen uitgebreid verslag doen van de uiteindelijk 

volbrachte activiteiten, en reflecteren op de doelstellingen, de samenwerking en het instrument in 

 
4  Een aantal van de e-mailadressen is geweerd, o.a. door niet meer bestaand mailadres, wat van het totaal aantal contacten 

is afgehaald. Dubbele contacten zijn eruit gefilterd.  

5  Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren voor de sectoren, is het percentage het deel van het aantal gegeven 

antwoorden.  
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het algemeen, alsook aandacht besteed aan geleerde lessen. In gevallen waar onderdelen misten, 

zoals budgetten, werd hier navraag naar gedaan door UTSN. Zoals boven beschreven zijn twee 

focusgroepen georganiseerd om de bevindingen en conclusies verder te valideren, en om 

mogelijke vervolgstappen voor het Twinninginstrument te bespreken met relevante groepen 

stakeholders.  

 

De verschillende evaluatievragen zijn beantwoord door een systematische analyse in lijn met 

indicatoren en methodes uit de evaluatiematrix. De analyse zijn gepresenteerd in het onderstaande 

syntheserapport waarin alle evaluatiecriteria worden besproken. 

 

 

1.5 Evaluatiebeperkingen 

Een beperking voor de evaluatie was de tijdlimitatie (volgend uit budgettaire beperkingen), 

waardoor het niet mogelijk was dat het team ook projectlocaties buiten Paramaribo bezocht. In 

plaats daarvan heeft het team de organisaties geselecteerd die voor werk naar Paramaribo konden 

komen, en heeft het team online interviews gehouden met de projectpartners in Nederland.  

 

Verder heeft het team, conform de evaluatie methodologie, wat betreft de evaluatievragen op 

niveau 2 zich beperkt tot de informatie uit de evaluatierapporten van Twinning I en II. Geen 

aanvullend primair onderzoek is gedaan, met uitzondering van de evaluatievragen op 

duurzaamheid waarvoor survey 2 is uitgezet.  

 

 

1.6 Projectselectie  

Op Niveau 1 is Twinning III geëvalueerd middels: documentanalyse, survey 1, interviews en 

focusgroep discussies. In de documentanalyse en survey zijn alle 40 projecten onder Twinning III 

meegenomen. Voor de interviews heeft het evaluatieteam een indicatieve steekproef gemaakt van 

13 partnerschappen, daarbij rekening houdend met onderstaande criteria en gegevens alsook met 

praktische overwegingen: Type sector (onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, taal en cultuur, en 

milieu en ecologie); Regio (Paramaribo/districten); Project grootte (Klein 10.000-40.000 EUR / groot 

40.000-200.000 EUR); Projectstatus (afgerond/fase van afronding per overzicht in mei 2022); type 

organisatie en continuering partnerorganisatie (Twinning II). In Twinning III is één project voortijdig 

beëindigd. Deze is niet meegenomen in de selectie van 13 projecten, maar wel meegenomen in 

een interview om de reden van voortijdige beëindiging mee te kunnen nemen in de conclusies over 

het Twinninginstrument.  

 

Op Niveau 2 is de gehele Twinningfaciliteit (Twinning I, II en III) geëvalueerd middels: 

documentanalyse inclusief evaluatierapporten van Twinning I en II, survey 2 en focusgroepen. Voor 

de survey en documentanalyse is de helft van de Twinning I en II projecten (totaal 155 projecten) 

meegenomen in het onderzoek, wat uitkomt op een selectie van 77 projecten in totaal: 54 van 

Twinning I en 23 van Twinning II. De selectie van Twinning II projecten bestaat uit de twintig 

projecten uit de evaluatie 2013-2016 aangevuld met drie projecten. Voor de selectie van Twinning I 

zijn de volgende criteria in acht genomen: Type sector, Regio, Project grootte, en Continuering 

partnerorganisatie.  

 

De lijst van de geselecteerde projecten is bijgevoegd in Annex 3.  
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2 Twinning  

2.1 Het Twinninginstrument  

Het Twinninginstrument is een in 2008 in het leven geroepen fonds dat de samenwerking tussen 

maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname faciliteert en financiert. Het initiatief 

kwam voort uit het voornemen van de regering om - met het oog op het aflopen van de bilaterale 

ontwikkelingssamenwerking - de bijzondere relaties tussen beide landen opnieuw vorm te geven. 

 

Het doel van het Twinninginstrument is het versterken van de maatschappelijke verbanden tussen 

Suriname en Nederland door het ondersteunen van samenwerkingsrelaties tussen Nederlandse en 

Surinaamse organisaties of maatschappelijke terreinen. De samenwerking richt zich op 

kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw6 en institutionele versterking7. Gezien de historische 

verbondenheid van Nederland en Suriname bestonden er al samenwerkingsverbanden tussen 

individuen en organisaties uit beide landen, die zo mogelijk verdiept en verbreed zouden kunnen 

worden.  

 

Het Twinninginstrument moet leiden tot duurzame samenwerkingsverbanden van tenminste één 

Surinaamse en één Nederlandse maatschappelijke organisatie. De partners behoren tot de non-

profit sector. Voorbeelden zijn niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), onderwijsinstellingen, 

zorginstellingen, verenigingen, vakbonden, beroeps-, en netwerkorganisaties en 

kerkgenootschappen. Nederlandse overheidsorganisaties en Surinaamse overheidsorganisaties op 

centraal niveau zijn uitgesloten van bijdragen. Surinaamse lokale overheden of parastatale 

organisaties (zorg- en onderwijsinstellingen) komen wel voor financiering in aanmerking. Bijdragen 

ten behoeve van de ondersteuning van individuele personen worden niet verstrekt. Organisaties 

met een commercieel oogmerk zijn eveneens uitgesloten. 

 

Het Twinninginstrument kende drie fases; een eerste fase van 2008–2012, een tweede fase van 

2013–2016 en nu een derde fase van 2017-2021. Onderstaande tabel presenteert de drie 

faciliteiten onder het Twinninginstrument. 

 

 
6  Capaciteitsopbouw kan worden gedefinieerd als: versterking en verbetering van capaciteiten en mogelijkheden op zowel 

het individuele, organisatorische als institutionele niveau. Capaciteitsopbouw gaat niet alleen om het vergroten van 

vaardigheden en verbeteren van procedures, maar ook om het veranderen van motivatie- en beloningsstructuren (2007, 

woordenlijst ministerie van buitenlandse zaken, https://www.encyclo.nl/lokaal/10596)  
7  Institutionele versterking kan worden gedefinieerd als het ondersteunen van instituties, waarbij instituties gedefinieerd is 

als de regels, structuren en sociale normen die het menselijk handelen bepalen. Ze worden ook wel aangeduid als de 

'spelregels' van de samenleving waarbinnen de spelers (organisaties) hun werk verrichten. Ze zijn formeel – bijvoorbeeld 

wetgeving en het parlement – of informeel – bijvoorbeeld gedragsregels en sociale netwerken (2007, woordenlijst 

ministerie van buitenlandse zaken, https://www.encyclo.nl/lokaal/10596). 
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Tabel 2.1: Overzicht Twinningfaciliteit I, II, en III 

 Aantal 

aanvragen  

Totaal 

aanvragen  

Totaal bedrag  Aantal 

goedgekeurde 

projecten  

Rondes 

Twinning 

I 

338 €45,7 miljoen € 11,72 miljoen  108 Ronde 1: €6,95 miljoen 

Ronde 2: €4,77 miljoen  

Twinning 

II 

326 €33 miljoen € 6,5 miljoen  47 Ronde 1: €3 miljoen 

Ronde 2: €1,75 miljoen 

Ronde 3: €1,75 miljoen  

Twinning 

III  

240 €33 miljoen € 6,5 miljoen 40 Ronde 1: €3,25 miljoen 

Ronde 2: €3,25 miljoen 

Totaal  904 €111,7 miljoen €25 miljoen 195  

Bron: UTSN 

 

Bijna driekwart van de subsidie in Twinning I is toegekend aan projecten in de sectoren onderwijs & 

opleiding en zorg & welzijn (45/24). Een zesde deel ervan ging naar universitaire samenwerking. 

Voor projecten in sectoren als cultuur, sport, milieu en toerisme is de faciliteit nauwelijks gebruikt. 

De meeste subsidie in Twinning II is toegekend aan projecten in de sectoren onderwijs en opleiding 

en zorg en welzijn (20/19) en het minst in de sector taal & cultuur (8). 

 

In de derde Twinningfaciliteit is de meeste subsidie toegekend aan projecten in de sectoren 

zorg/welzijn en onderwijs/opleiding (15/13). Hierna aan de sector milieu (7) en het minst in de 

sector taal/cultuur (5) (zie onderstaande tabel).  

 

Tabel 2.2: Sector verdeling toegekende projecten voor Twinningfaciliteit I, II en III 

 Onderwijs en 

opleiding 

Zorg en 

Welzijn 

Taal en 

Cultuur 

Milieu Andere 

sectoren 

Twinning I 45 24 10  29 

Twinning II 20 19 8   

Twinning III  13 15 5 7  

 78 58 23 7 29 

Bron: UTSN 

 

 

2.2 De uitvoeringsorganisatie 

De uitvoering van de eerste faciliteit werd via een subsidietender gegund aan het adviesbureau. 

 

Berenschot dat, samen met de Surinaamse partner NIKOS, daarvoor de uitvoeringsorganisatie 

Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) heeft opgericht. Berenschot Groep B.V. is de 

subsidieontvanger en aanspreekpunt en heeft de juridische relatie met het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. NIKOS heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek en opdrachten 

voor het maatschappelijk middenveld in Suriname. UTSN draagt zorg voor de administratieve en 

inhoudelijke monitoring en verantwoording van goedgekeurde projecten. 

 

Het toetsingskader dat UTSN ontwikkelt en hanteert voor de beoordeling van aanvragen bevat een 

drempeltoets, een organisatietoets en een voorsteltoets. De voorstellen worden door twee 

beoordelaars onafhankelijk van elkaar beoordeeld: één beoordelaar vanuit Berenschot en één 

beoordelaar van NIKOS. 
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In 2013 is een tweede tender uitgeschreven met een looptijd van vier jaar die opnieuw werd 

toegekend aan Berenschot, net als de derde tender in 2017.  

 

 

2.3 Twinning I - 2008-2012 

De Subsidieregeling voor de eerste Twinningfaciliteit had een dubbele doelstelling. Ten eerste 

moest de faciliteit bijdragen aan armoedebestrijding. Ten tweede werd gepoogd het 

maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken door kennisuitwisseling, capaciteits- en 

institutionele versterking (zie onderstaande box voor de formulering in de Staatscourant).  

 

“De beleidsnota ‘Een rijke relatie’ uit 2004, die in 2005 is goedgekeurd door de Tweede Kamer, streeft onder 

meer naar het verbreden en verdiepen van de samenwerking tussen Nederland en Suriname. De bilaterale 

relatie met Suriname is in de loop van de jaren steeds veelzijdiger geworden en heeft gestalte gekregen in 

vele samenwerkingsverbanden waarin uiteenlopende segmenten van de beide samenlevingen zijn 

betrokken. Deze samenwerking biedt mogelijkheden voor verdieping en verbreding op verschillende 

terreinen, zoals op het terrein . 

 

van taal, cultuur, onderwijs en capaciteitsversterking, ouderenzorg, sport, milieu. De Twinningfaciliteit beoogt 

deze terreinen samen te brengen. Twinning vindt plaats op basis van overeenstemming over gezamenlijke 

doelen van Surinaamse en Nederlandse organisaties, waarbij sprake is van kennisuitwisseling, 

capaciteitsversterking, institutionele versterking en armoedebestrijding.” 8  

 

Het meeste geld ging naar uitgaven gerelateerd aan immateriële activiteiten, mede omdat de 

financieringsaanvraag voor maximaal 25 procent van het bedrag voor hardware gebruikt mocht 

worden.  

 

Bij de vormgeving van de faciliteit koos het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een 

terughoudende rol van de Nederlandse overheid. Het subsidiekader van het ministerie werd 

summier beschreven en het beleidskader werd, op verzoek van het ministerie, breed gehouden. 

Wel werd aangegeven dat het merendeel van de activiteiten in Suriname moet worden uitgevoerd. 

Daarbij werd echter geen specifieke thematische/sectorale verdeling voorgeschreven en geen 

geografische verdeling van de projecten aanbevolen in Suriname (zie tabel 2.3).  

 

 
8  Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2007, nr. DWH/MC-755/07, tot vaststelling van 

beleidsregels en een subsidie plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse 

Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname). 
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Tabel 2.3:  Overzicht projecten Twinning I 

 Aantal grote 

projecten 

Aantal kleine 

projecten  

Totaal aantal 

projecten  

Totaal bedrag  % van het 

totaalbedrag  

Cultuur 4 3 7 536.205 5% 

Onderwijs 22 15 37 5.099.019 43% 

Jongeren  0 4 8 714.275 6% 

Toerisme  8 2 2 60.000 1% 

Zorg  6 5 13 1.759.554 17% 

Welzijn  12 5 11 1.502.280 15% 

Overig 12 7 19 1.981.528 13% 

Ondersteunde 

projecten  

0 11 11 70.013 1% 

Totaal  56 52 108 11.722.873 100% 

Paramaribo    57 8.444.625 70% 

Alle districten   37 3.555.375 30% 

Bron. Evaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname–Nederland | IOB Evaluatie | nr. 361 | 2011. 

 

 

2.3.1 Evaluatie Twinning I 

De hoofdbevindingen van de IOB-evaluatie van de eerste Twinningfaciliteit9 waren: 

• De doelstellingen van de faciliteit waren niet goed uitgewerkt. 

• Aan de verwachting dat de Twinningfaciliteit zou bijdragen aan de verdieping van de 

samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties is in belangrijke mate voldaan. 

Wat betreft de algemene beleidsdoelstellingen, is de versterking van het maatschappelijk 

middenveld in 60 procent van de gevallen alleen indirect aanwijsbaar. Aan de opbouw van een 

lange termijnrelatie voor capaciteitsopbouw, is weinig aandacht geschonken. Een bijdrage aan 

armoedebestrijding is - in welke vorm dan ook - in ongeveer de helft van de projecten zichtbaar. 

• Nagenoeg alle projecten hebben voldaan aan de voorwaarde dat de activiteiten betrekking 

moesten hebben op training, opleiding of kennisuitwisseling. In meer dan twee derde van de 

projecten is men erin geslaagd alle voorziene activiteiten uit te voeren; een derde van de 

organisaties is er ook in geslaagd alle beoogde resultaten te bereiken. Echter, de duurzaamheid 

van de resultaten is onvoldoende verzekerd. 

• De keerzijde van het algemene subsidiekader is dat er onvoldoende aandacht is geweest voor 

de noodzaak om - juist bij zo’n vergaande vorm van uitbesteding - een helder subsidie- en 

beleidskader op te stellen dat als basis kon dienen voor de monitoring van de subsidies. 

• Het beheer van de Twinningfaciliteit is administratief-technisch zorgvuldig, zakelijk en 

transparant gedaan. De projectadviseurs (begeleiding en monitoring) hebben zich voornamelijk 

op de rechtmatigheid van de uitgevoerde projecten gericht, wat de inhoudelijke kwaliteit van de 

gefinancierde projecten niet altijd ten goede kwam. 

• Aanvankelijk namen vooral Nederlandse organisaties het initiatief voor de Twinning. Zij namen 

ook de leiding bij het formuleren van projecten. In de tweede ronde raakten de Surinaamse 

organisaties actiever betrokken bij zowel de totstandkoming als de invulling van de Twinning. 

Zowel de Nederlandse als de Surinaamse organisaties hebben een substantiële eigen bijdrage 

geleverd. 

 

 
9  IOB (2011), Evaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname, Nederland, December 2011. 
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De in de evaluatie geformuleerde aandachtspunten waren: 

• Het instrument van de Twinningfaciliteit vereist een helder beleidskader. 

• Bij de goedkeuring van projectvoorstellen dient meer aandacht te worden besteed aan hun 

inbedding in de behoeften, mogelijkheden en prioriteiten van een instituut, regio of sector. 

• Meer aandacht is nodig voor een goede matching van partners, waarbij de kans op een meer 

duurzame samenwerking een belangrijk criterium moet zijn. 

• Twinning zou meer als een partnerschap moeten worden gezien waarbij beiden baat hebben. 

• Er nader moeten worden bepaald bij welk type activiteiten een Twinning arrangement het best 

past en welke resultaten daarmee haalbaar worden. 

• Voor een evenwichtigere relatie tussen de partners zou het penvoerderschap kunnen worden 

belegd bij de organisatie die de voorfinanciering voor haar rekening neemt. 

• Een grotere variatie in de omvang van de projecten is gewenst. 

 

 

2.4 Twinning II – 2013-2016  

De tweede Twinningfaciliteit 2013-2016 (Twinning II) werd op 8 augustus 2013 in de Staatscourant 

gepubliceerd. In deze Twinningfaciliteit zijn aanbevelingen van de IOB zo veel mogelijk zijn 

meegenomen. In Twinning II verviel de doelstelling ‘armoedebestrijding’, aangezien Suriname 

intussen gekwalificeerd werd als midden-inkomensland.  

 

“De centrale doelstellingen van de Twinningfaciliteit 2013–2016 zijn de versterking van institutionele 

capaciteiten in Suriname en de bevordering van de sociale banden tussen Nederland en Suriname, door het 

faciliteren van contacten tussen Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties in de vorm van 

kennisuitwisseling en samenwerking. Door deze contacten worden instituties ondersteund en 

capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld versterkt”10 

 

In plaats van armoedebestrijding werd “versterking van capaciteitsopbouw van het maatschappelijk 

middenveld in Suriname” toegevoegd als doelstelling. Ook werd het maatschappelijk middenveld 

duidelijker afgebakend in deze fase: de niet-overheid en niet-commerciële organisaties die een 

duidelijke rol spelen in de maatschappij en van maatschappelijk nut zijn (bijvoorbeeld 

zorginstellingen, vakbonden, NGO’s). 

 

Daarnaast werd de tweede faciliteit bestemd voor projecten in de sectoren onderwijs en opleiding 

(20 toegekende projecten), zorg en welzijn (19 toegekende projecten) en taal en cultuur (8 

toegekende projecten), waarbij de sector onderwijs en opleiding qua vorm en thematiek een ruime 

interpretatie had. De onderwijsvorm kan variëren van lager tot hoger onderwijs en van openbaar tot 

bijzonder onderwijs. Ook vak- en beroepsopleidingen kwalificeerden. In totaal zijn 47 projecten 

goedgekeurd, waarvan 34 grote (maximaal €200.000) en 13 kleine (max. €40.000) projecten, 

waarbij plm. 120 organisaties betrokken waren, iets meer Surinaamse dan Nederlandse. Het 

streven naar een adequate verdeling tussen projecten in de stad en het binnenland, hetgeen 

resulteerde in 22 projecten in Paramaribo (48% van het budget), en 25 projecten in de districten 

(52% van het budget).  

 

 

 
10  Staatscourant. (8 augustus 2013). Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 

29 juli 2013, nr. MINBUZA-2013.217461, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op 

grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–

2016). 
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2.4.1 Evaluatie Twinning II  

De hoofdbevindingen van MDF Training & Consultancy11 evaluatie waren: 

• De selectieprocedure van Twinning II is van goede kwaliteit geweest, waarbij meer dan in 

Twinning I is gekeken of partners bij elkaar hoorden en is gekeken naar de duurzaamheids- en 

impact-kansen van het project. 

• Tijdens de selectieprocedure hebben zich geen onoverkomelijke knelpunten voorgedaan 

behalve het feit dat de derde beoordelingsronde van Twinning II een (te) zware wissel 

getrokken heeft op de inzet van UTSN. Door de beoordelingsronde bleef er te weinig tijd over 

voor de monitoring van projecten.  

• Door UTSN werd bij de beoordeling van projectaanvragen een relatief zwaar belang gehecht 

aan de financiële, administratieve en managementcapaciteiten van de project 

partnerorganisaties. Het beoordelen van de inhoudelijke relevantie van de projectvoorstellen 

werd (duidelijker dan voorheen) in criteria uitgewerkt. Meer dan in Twinning I is gekeken of 

partners bij elkaar hoorden en is gekeken naar de duurzaamheids- en impact-kansen van het 

project. Dit heeft een positief effect op de uitkomsten van het programma gehad.  

• De Surinaamse en Nederlandse partners hebben beide baat gehad bij de Twinning projecten, 

de Surinaamse partner in de vorm van institutionele- en capaciteitsversterking, betere 

dienstverlening en verbreding van hun netwerk, de Nederlandse partner in de vorm van het 

opdoen van internationale ervaring en het werken in intercultureel verband, het creëren van 

stagemogelijkheden, de versterking van track-record en netwerk, het werken in partnerschap 

verband, het uitwisselen van ervaringen, enz.  

• Een meerderheid wil het partnerschap voortzetten, 70% wil doorgaan in een eventueel 

Twinning III. Van de Twinning I partnerschappen lijkt meer dan 50% (in een of andere vorm) in 

stand gebleven te zijn.  

• Het realisatie-percentage van outputs en doelstellingen aan het einde van de periode is hoger 

dan 80%, en de besteding van budgetten eveneens. Dit is een aanzienlijke verbetering in 

vergelijking met Twinning I (30 à 40%), mede te danken aan de begeleiding door UTSN, o.a. 

door er bij de partners op aan te dringen om niet al te ambitieuze doelstellingen te formuleren. 

• Institutionele verbetering en capaciteitsversterking (door trainingen en samenwerking) werden 

door bijna alle organisaties vermeld, b.v. voortgang op het pad van accreditatie en certificering 

van opleidingen en institutionele aanpassingen op scholen en in ziekenhuizen.  

• Gemiddeld meer dan 60% van de participerende organisaties vindt dat Twinning de sociale 

banden “in hoge mate” versterkt. In die zin is “vermaatschappelijking van de relatie met 

Suriname” gerealiseerd.  

• De financiële afhandeling door Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse 

Antillen (USONA) werd als zeer onbevredigend ervaren. Het is het enige aspect van UTSN dat 

onvoldoende scoort. De communicatie tussen USONA en de deelnemende organisaties is 

tekortgeschoten.  

 

De door de evaluatie geformuleerde aandachtspunten waren:  

• In een nieuwe Twinningfaciliteit kan het beleidskader met de daarin genoemde uitgangspunten, 

de keuze voor sectoren en de verdeling tussen grote en kleine projecten nagenoeg hetzelfde 

blijven. 

• Eventuele Twinning III de aanvraagrondes te beperken tot twee. 

• Stimuleren om het penvoerderschap van projecten bij de Surinaamse partner te leggen. Niet 

alleen gaat hier een lerende werking van uit (capaciteitsversterking), maar ook verhoogt dit 

toewijding en eigenaarschap aan Surinaamse kant.  

• Het financiële beheer van projecten (m.n. de afhandeling van declaraties) kan worden verbeterd 

door de betrokken instantie een integraal onderdeel uit te laten maken van de 

uitvoeringsorganisatie. 

 
11  MDF(2016), Evaluatie Twinningfaciliteit Suriname – Nederland – II (2013-2016), oktober 2016  



 

 

 
27 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

• Waar opvolging, continuïteit en scaling-up (en dus duurzaamheid) van Twinning resultaten 

afhangen van de overheid, zou overleg tussen de Twinning beheerder en bepaalde 

overheidsinstanties mogelijk moeten worden gemaakt. 

• Bij een nieuwe tender vragen naar een visie-document waarin de uitvoeringsinstantie duidelijk 

maakt hoe zij denkt het Surinaamse maatschappelijk middenveld via Twinning te kunnen 

versterken.  

 

 

2.5 Twinning III – 2017-2021  

De centrale doelstelling voor de derde Twinningfaciliteit werd licht aangepast t.o.v. Twinning II.  

 

“De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit 2017–2021 is het versterken van de sociale banden tussen 

Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. 

Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse 

maatschappelijk middenveld worden versterkt.”12  

 

Verder moeten projecten via deze kennisuitwisseling bijdragen aan het versterken van institutionele 

capaciteiten in Suriname. Het resultaat dat hiermee wordt nagestreefd is de verbreding en 

verdieping van de relatie tussen beide samenlevingen en versterking van het maatschappelijk 

middenveld. Het is tevens de bedoeling dat alle projecten een duurzaam karakter hebben, zodat de 

samenwerking ook beklijft nadat de projecten zijn afgerond. 

 

Op verzoek van de Tweede Kamer werd de sector “milieu en ecologie” toegevoegd aan de 

bestaande sectoren onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, taal en cultuur, waarbij de sector 

onderwijs en opleiding op een brede manier geïnterpreteerd kan worden. Ook het belang om 

rekening te houden met de balans tussen stad en binnenland in Suriname (geografische spreiding), 

zoals aangegeven in Twinning II, werd gehandhaafd. De daadwerkelijke uitvoering van de faciliteit 

vond in de periode 2018 – 2022 plaats. 

 

Bij het realiseren van de genoemde doelstellingen hanteert UTSN enkele kernwaarden. Deze 

kernwaarden zijn gebaseerd op de eigen ervaring bij uitvoering en de twee eerdere evaluaties. Dit 

zijn: 

• transparantie en toegankelijkheid; 

• objectiviteit en onafhankelijkheid; 

• gelijkwaardigheid in partnerschap; 

• duurzaamheid en wederzijds belang; 

• thematische focus en context inbedding. 

 

In totaal zijn 40 projecten goedgekeurd, waarvan 31 grote (maximaal €200.000) en 9 kleine (max. 

€40.000) projecten. Voor de derde faciliteit zijn er twee loketrondes georganiseerd: in mei-oktober 

2018 (3.25 mln. EUR) en in maart-september 2019 (3.25 mln. EUR). De sectorale verdeling van de 

goedgekeurde projecten is: zorg & welzijn (15), onderwijs & opleiding (15), milieu & ecologie (7), en 

taal en toerisme (5). Van de 40 projecten vonden 20 projecten (47% van het budget) plaats in 

Paramaribo en 20 projecten (53% van het budget) vonden plaats in de districten. Door de uitbraak 

van Covid-19 is de duur van de faciliteit met een jaar verlengd. Van de toegewezen projecten zijn 

13 afgerond en verkeren 27 projecten zijn op het moment van de evaluatie in een afrondende fase. 

In Annex 3 is een lijst en beschrijving opgenomen van alle uitgevoerde projecten in het kader van 

Twinning III.  

 
12  Staatscourant 2017  
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2.6 Ontwikkeling beleidskader Twinninginstrument samengevat  

In de onderstaande figuur 2.1 is de ontwikkeling van het beleidskader van het Twinninginstrument 

over de periode 2008-2022 voor de drie afzonderlijke Twinningfaciliteiten samengevat. De 

belangrijkste aanpassingen gedurende de implementatie periode waren op de doelformulering en 

de sector afbakening. Het middel, Twinning, en de doelgroep, non-profit organisaties, zijn 

ongewijzigd gebleven.  

 

Figuur 2.1: Samenvatting ontwikkeling beleidskader Twinninginstrument. 

 

 

 

2.7 Theory of Change  

2.7.1 Analyse  

Het gemeenschappelijke doel van alle drie de faciliteiten is het versterken van de relaties tussen de 

Nederlandse en Surinaamse samenleving (“Impact”). Daarbij werd in Twinning I uitdrukkelijk een 

bredere definitie gehanteerd voor maatschappelijk organisaties, om de vele 

samenwerkingsverbanden in uiteenlopende segmenten van de samenleving af te kunnen dekken. 

Niet alleen werden maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, belangengroepen, 

vakbonden, kerkgenootschappen, sociale instellingen, politieke partijen, en vrouwenorganisaties) 

als onderdeel van het maatschappelijk middenveld gezien, maar dit gold ook voor lokale overheden 

in Suriname en parastatale organisaties zoals zorginstellingen en onderwijsinstellingen.  

 

Na het beëindigen van de bilaterale ontwikkelingsrelatie en de veranderde politieke verhoudingen 

tussen Suriname en Nederland werd gezocht naar een instrument dat zich niet langer richt op 

samenwerking tussen overheden maar op samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. De 

Twinningfaciliteit moest juist deze relaties tussen maatschappelijke organisaties in beide landen 

verbreden, verdiepen en verduurzamen (“intermediate outcomes”). Deze aanpak past in de 

veranderde context en sluit aan bij de historische relatie en verbondenheid tussen Suriname en 

Nederland.  

 

Deze samenwerkingsrelaties kunnen worden versterkt door financiële steun te geven aan 

Surinaamse en Nederlandse non-profit organisaties die gericht willen werken aan samenwerking 
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met als doel kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking. In Twinning I 

werd aanvankelijk – naast het versterken van de relaties tussen de Nederlandse en Surinaamse 

samenleving – ook armoedebestrijding gezien als “impact” van Twinning: deels als gevolg van 

Twinning projecten die armoedebestrijding als doel hadden (“intermediate outcomes”) maar ook als 

gevolg van de versterkte maatschappelijke organisaties in Suriname die in staat waren een 

kritische massa te mobiliseren voor armoedebestrijding. Echter, de evaluatie van Twinning I maakte 

duidelijk dat de causale relatie tussen versterken van het maatschappelijke organisaties en 

armoedebestrijding niet eenduidig was en de meeste Twinning projecten slechts een indirecte 

relatie met armoedevermindering hadden (lees; beperkte intermediate outcomes op 

armoedebestrijding). Daarom werd armoedebestrijding niet meer opgenomen in de doelformulering 

van Twinning II en III, ook omdat Suriname de status van een middeninkomensland had bereikt. 

 

In Twinning II werd het doel aangepast. Naast het doel van het verbreden en verdiepen van de 

relaties tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving (“impact”) werd ook expliciet het 

versterken van het maatschappelijk middenveld in Suriname als doel opgenomen (“Impact”). Dit 

genoemde doel kan ook worden bereikt door verbreding en verdieping van samenwerkingsrelaties 

tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties actief op maatschappelijk relevante terreinen 

(“intermediate outcome”). In Twinning III werden de hoofddoelen, zoals geformuleerd onder 

Twinning II, gecontinueerd.  

 

Voor alle drie de Twinningfaciliteiten zijn de “outputs” de Twinning projecten die de “intermediate 

outcome” (versterking van de samenwerkingsrelatie) mogelijk maken. Voor Twinning I werd 

aanvankelijk gedacht dat het doel het meest gebaat was bij een brede aanpak om verschillende 

terreinen van samenwerking af te kunnen dekken: de doelgroep zou bestaan uit non-profit 

organisaties uit alle sectoren. De evaluatie van Twinning I maakte duidelijk dat deze brede aanpak 

minder effectief was; minder sturing leidde tot versnippering, complicaties bij de prioritering van 

projecten, en overlap met al bestaande sectorspecifieke regelingen. Daarom werd een beperkt 

aantal sectoren geselecteerd; eerst drie sectoren (Twinning II) en later vier sectoren (Twinning III). 

De Twinning projecten (“outputs”) werden mogelijk gemaakt door een subsidiebudget van in totaal 

€ 25 miljoen over de periode 2008 – 2022, welke werd uitgevoerd door UTSN. Naast de opgezette 

uitvoeringsorganisatie, werd ook een toetsingskader ontwikkeld gericht op de evaluatie van de 

voorstellen (de organisaties en kwaliteit van de Twinningsvoorstellen).  

 

In onderstaande figuur 2.2 is de ontwikkeling van de Theory of Change (ToC) samengevat. De ToC 

is nagenoeg ongewijzigd voor de drie faciliteiten tot aan het niveau van final outcomes; alle 

faciliteiten hebben versterking van maatschappelijke organisaties in Suriname nagestreefd als een 

doel voor Twinning. In Twinning I, II en II werd expliciet het versterken van de banden tussen de 

Nederlandse en Surinaamse samenleving als doel geformuleerd. In Twinning II en III verviel het 

doel van bijdrage aan vermindering van armoede in Suriname, maar werd het doel van sterking van 

het maatschappelijk middenveld in Suriname als doel toegevoegd.  
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Figuur 2.2: samenvatting ontwikkeling van de Theory of Change Twinning I, II, en III 

 

Verder valt op dat de doelen zoals het versterken van het maatschappelijk middenveld en het 

versterken van sociale banden tussen Suriname en Nederland niet nader gedefinieerd zijn. 

Daarnaast zijn enkele belangrijke concepten zoals institutionele versterking van de sector, 

capaciteitsversterking en duurzaamheid ook niet gedefinieerd. Hoewel voor Twinning I expliciet was 

gekozen voor een beleidskader op hoofdlijnen waarbij het wellicht paste om concepten niet nader 

te definiëren, gaat deze beredenering minder op voor Twinning II en III, omdat daar bijvoorbeeld 

wel voor een afbakening van de sectoren is gekozen.  

 

In figuur 2.2 zijn door de evaluatoren in de ex-post analyse van de Theory of Change ook enkele 

aannames opgenomen waarop de interventielogica van het instrument gebaseerd lijkt te zijn. 

Sommige aannames zijn wel expliciet gemaakt en uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld hoe 

samenwerking tussen organisaties vormgegeven moet worden. Andere aannames zijn impliciet 

gebleven en niet nader gespecificeerd of geanalyseerd gedurende de looptijd van het instrument.  

 

 

2.7.2 Theory of Change Twinninginstrument en Twinning III 

De onderstaande figuur 2.3 vat de ToC samen die is gebruikt voor de evaluatie van Twinning III en 

het Twinninginstrument. Daarbij wordt voor deze evaluatie de ‘final outcome’, het versterken van 

maatschappelijke organisaties in Suriname door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking, en 

institutionele versterking, als volgt geïnterpreteerd:  

• Kennisuitwisseling richt zich op het delen van informatie en kunde. Kennisuitwisseling kan 

worden gezien als één van de manieren waarop capaciteitsopbouw en institutionele versterking 

kan worden bereikt. 

• Capaciteitsopbouw richt zich op het vergroten van vaardigheden en het verbeteren van 

procedures op het niveau van individuen en organisaties.  

• Institutionele versterking van het maatschappelijk middenveld richt zich op de regels, structuren 

en sociale normen die het menselijk handelen bepalen in het maatschappelijk middenveld. Ze 
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worden ook wel aangeduid als de 'spelregels' waarbinnen organisaties hun werk verrichten. 

Institutionele versterking vindt plaats op sectorniveau. Een institutioneel versterkte sector 

versterkt ook de organisaties die erin werken.  

 

Uit de ex-post analyse van het Twinninginstrument beleidskader blijkt dat uitdrukkelijk niet een rol is 

geformuleerd die maatschappelijke organisaties behoren te spelen of wat maatschappelijke 

organisaties behoren te doen (maatschappelijke relevantie); rol als waakhond of pleitbezorger en/of 

het leveren van maatschappelijk relevante diensten. De impliciete veronderstelling achter de 

Theory of Change is dat als organisaties zijn versterkt zij vervolgens zelf in staat zijn hun rol en 

activiteiten vorm te geven. Met deze neutrale opstelling blijft het Twinninginstrument expliciet buiten 

het politieke veld.  

 

Figuur 2.3: Theory of Change Twinninginstrument en Twinning III 
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3 Analyse Twinning III  

3.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de evaluatie op niveau 1 (zie sectie 1.2, 

evaluatiemethodologie). Dit hoofdstuk volgt de specifieke evaluatie vragen zoals verwoord in de 

Terms of Reference (zie Annex 7), gestructureerd op basis van de evaluatiecriteria; relevantie, 

proces, effectiviteit, efficiëntie, en duurzaamheid. Hierbij richt relevantie (sectie 3.2) zich op de 

vragen of andere criteria dan criteria uit het toetsingskader een rol hebben gespeeld bij 

projectselectie, de relevantie van Twinning III voor de doelgroepen, en hoe de relevantie over 

Surinaamse en Nederlandse partners is verdeeld. Proces (sectie 3) richt zich op de vragen of de 

uitvoering aan de vooraf geformuleerde kernwaarden heeft voldaan, of de toetsingscriteria 

consequent zijn toegepast, hoe de samenwerking tussen Berenschot, NIKOS en Buitenlandse 

Zaken is verlopen, en op de kwaliteit van projectmonitoring en beheer door UTSN. Effectiviteit 

(sectie 3.4) richt zich op de vragen of Twinning projecten hun doelstellingen hebben behaald, of de 

projecten hebben bijgedragen aan het bereiken van de Twinning doelstellingen, en of er 

onbedoelde effecten zijn. Efficiëntie (sectie 3.4) gaat in op de vraag of het opzetten van Twinning III 

bijdraagt aan efficiënte besteding van middelen (waarbij specifiek werd gekeken naar twee 

aspecten van de opzet: de eigen bijdrage van projecteigenaren en het UTSN beheer budget), en de 

spreiding van Twinning III middelen over projectuitvoerders, sectoren, en regio’s. En duurzaamheid 

(sectie 3.6) richt zich op de vraag of partnerschap mogelijk gecontinueerd wordt na afloop van 

Twinning III, en het aanpassingsvermogen van Twinning op veranderingen in de omgeving.  

 

De vragen zijn beantwoord met behulp van de interviews met key-stakeholders, dossieronderzoek, 

en de resultaten van survey 1. 

 

 

3.2 Relevantie  

3.2.1 Selectiecriteria  

 

Aanvraagprocedure 

Net als in Twinning II was de aanvraagprocedure verdeeld in twee fasen. De eerste fase (een quick 

scan) bestond uit het indienen van een projectprofiel. Hierin werd een korte beschrijving van het 

project gegeven en gaven de aanvragers aan in welke mate het project en de partners voldeden 

aan de drempelcriteria (zie box tekst 3.1). Projectprofielen die voldeden aan de drempelcriteria en 

voldoende scoorden, werden uitgenodigd voor de tweede fase; het indienen van een volledige 

aanvraag (een meer gedetailleerd uitgewerkt projectvoorstel).  

 

Aanvragers van projectprofielen die onvoldoende scoorden konden geen aanvraag indienen. Alle 

projecten hebben het oordeel op basis van de drempelcriteria schriftelijk ontvangen. Een dossier 

analyse, op basis van een steekproef van goedgekeurde en afgekeurde projecten, heeft bevestigd 

dat de drempeltoets criteria consistent zijn toegepast.  

 



 

 

34 

 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

Box tekst 3.1: Drempeltoets criteria 

UTSN heeft de volgende criteria toegepast bij de drempeltoets: 

• Er is een samenwerkingsverband van ten minste één Nederlandse en één Surinaamse non-profit 

organisatie, op het terrein van het maatschappelijk middenveld, b) en alle partners behoren tot de non-

profit sector, c) en alle partners zijn bestaande, formeel geregistreerde organisaties; 

• Het voorstel voldoet aan de criteria voor klein project of groot project voor wat betreft het aangevraagd 

bedrag en de looptijd; 

• Projectvoorstel draagt bij aan de bevordering van de sociale banden tussen Nederland en Suriname 

door middel van kennisuitwisseling en samenwerking; 

• Het voorstel past binnen ten minste één van de sectoren (Onderwijs en opleiding, Zorg en welzijn, Taal 

en cultuur, Milieu en ecologie) ; 

• Er wordt geen bijdrage gevraagd voor commerciële dienstverlening of commerciële activiteiten; 

• Het voorstel betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen; 

• Er wordt op het niveau van het samenwerkingsverband a) een eigen bijdrage van ten minste 5% van 

de totale projectomvang geleverd voor een klein project of ten minste 15% voor een groot project; b) 

en de gevraagde financiering bedraagt maximaal 95% voor een klein project en maximaal 85% voor 

een groot project, c) en deze eigen bijdrage is niet afkomstig van middelen van BZ en wordt gedekt uit 

eigen middelen of bijdragen van derden; 

• Het aanvraagformulier (deel A) is door elke partner in het samenwerkingsverband ondertekend door 

een geautoriseerd persoon (mogen gescande handtekeningen zijn). 

Bron: beoordelingsformulier drempeltoets UTSN 

 

Beoordeling 

De beoordeling van een volledig voorstel vond plaats op basis van 11 beoordelingscriteria (zie 

onderstaande box tekst 3.2). Deze beoordeling werd door twee personen afzonderlijk gemaakt, net 

zoals in de vorige faciliteiten (een van Berenschot en een van NIKOS). Bij verschil in beoordeling 

vond onderling overleg plaats en kwam men tot een nieuwe beoordeling.  

 

Box tekst 3.2: Beoordelingscriteria volledig project voorstel 

• Criterium 1. Duurzaam samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband is logisch samengesteld, 

capabel, levensvatbaar en duurzaam 

• Criterium 2: Trackrecord over de afgelopen vijf jaren: de partners hebben ervaring met het uitvoeren 

van vergelijkbare projecten of activiteiten; 

• Criterium 3: Kwaliteitsmanagement: de partners hebben een passende aanpak om de kwaliteit binnen 

de organisaties van het samenwerkingsverband te garanderen; 

• Criterium 4: Doelmatigheid: de partners van het samenwerkingsverband hebben adequate procedures 

en systemen om de inkomsten te begroten en uitgaven te beheren (financieel management); 

• Criterium 5: Draagvlak binnen het samenwerkingsverband: het voorstel is gezamenlijk door de partners 

ontwikkeld en getoetst; 

• Criterium 6: Context- en probleemanalyse: het voorstel is gebaseerd op een grondige en relevante 

probleemanalyse, waaruit de kennis van de sector en de behoefte c.q. noodzaak uit de sector duidelijk 

blijkt; 

• Criterium 7: Complementariteit: het voorstel sluit aan bij andere initiatieven in de sector en draagt bij 

aan de ontwikkeling van de sector; 

• Criterium 8: Consistentie doelstelling, resultaten en activiteiten: de doelstelling, resultaten en 

activiteiten zijn logisch, helder geformuleerd en passen in de context; 

• Criterium 9: Uitvoering: het samenwerkingsverband heeft voldoende capaciteit, past een adequate 

systematiek toe voor de planning, monitoring en evaluatie (PM&E) van dit project en is in staat de 

informatie hieruit te gebruiken; 
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• Criterium 10: Risico’s: de aanvrager heeft een gedegen risicoanalyse uitgevoerd en is in staat om de 

risico’s; Criterium 11: Verduurzaming: het project leidt tot langdurige effecten in de sector en versterkte 

capaciteit van de Surinaamse partners te beheersen; 

• Criterium 12: Begroting: de begroting sluit aan bij de voorgestelde activiteiten en de aanvrager geeft 

blijk van een kostenbewuste en sobere uitvoering van het project. 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten (85%) is van mening dat geen andere criteria een rol 

hebben gespeeld bij de beoordeling van het project anders dan de criteria in het toetsingskader (zie 

figuur 3.1). Ook uit de interviews is gebleken dat de geen andere criteria dan uit het toetsingskader 

een rol hebben gespeeld in de beoordeling.  

 

Figuur 3.1:  Hebben naar uw mening andere criteria dan de criteria in het toetsingskader een rol 

gespeeld bij de selectie?  

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 74 

 

Bij de selectie van de volledige projectvoorstellen is in de eerste plaats gekeken naar de ranking op 

basis van de technische scores; de best scorende aanvragen kregen voorrang boven de minder 

scorende aanvragen. Daarnaast is ook rekening gehouden met het bereiken van een zekere balans 

1) tussen kleine en grote aanvragen, 2) in de spreiding van projecten over de districten in Suriname 

en 3) in de spreiding van projecten over de vier sectoren. Aan de hand van deze ranking werd het 

project goed- of afgekeurd. Er is geen gebruik gemaakt van de beroepsprocedure. Bezwaren en 

vragen om opheldering werden mondeling afgehandeld. In zijn algemeenheid functioneerde de 

aanvraagprocedure als verwacht en gewenst. 

 

Afgewezen projecten Ontvingen een brief van UTSN. In deze brief werd aangegeven dat de 

aanvragen individueel zijn beoordeeld aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria en dat op 

basis van een ranking van de scores een project werd goedgekeurd dan wel afgewezen.  

 

 

3.2.2 Relevantie doelgroepen  

De samenwerking is voor de Surinaamse en Nederlandse partners relevant. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit het feit dat 11 van de 13 geïnterviewde projecten (85%) van de organisaties ook zonder 

Twinning een samenwerking met elkaar zouden aangaan. Een groot deel had contacten die 

dateerden van voor Twinning. Uit de interviews komt ook duidelijk naar voren dat zowel de 

Nederlandse als Surinaamse partners de voordelen/relevantie vooral voor de Surinaamse partner 

zien. 

 

Hoewel de samenwerking voor beide partijen als relevant wordt gezien, lijkt de samenwerking met 

name voor de Surinaamse partners relevanter. De survey laat bijvoorbeeld zien dat in 48% van de 

gevallen de Surinaamse organisaties het initiatief namen om tot een samenwerkingsverband te 

komen en in 23% van de gevallen werd het initiatief genomen door de Nederlandse organisaties. 

Voorts hadden 29% van de organisaties al een samenwerkingsverband onder Twinning I en/of II 

(zie tabel 3.1).  
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Tabel 3.1: Van waar kwam het initiatief om een samenwerking binnen Twinning te starten?   

Aantal van 

Respondent 

Percentage 

Nederlandse kant 18 23% 

Surinaamse kant 38 48% 

We hadden al een samenwerkingsverband onder 

Twinning I of II 

23 29% 

Eindtotaal 79 100% 

Bron: Survey 1, aantal respondenten 79 

 

Relevantie doelgroepen in Suriname  

Uit survey I gaven de 48 respondenten aan dat zij de partnerschappen als zeer relevant of 

enigszins relevant ervaarden. Uit de interviews blijkt dat 85% van de Surinaamse partners de 

samenwerking als relevant beoordelen (zie onderstaande figuur 3.2). De relevantie is voor de 

Surinaamse partners in slechts twee projecten minder eenduidig. De partnerschappen waren voor 

de Surinaamse organisaties relevant omdat zij deze partnerschappen zien als een manier waarop 

zij hun organisaties kunnen versterken dan wel project resultaten mee kunnen bereiken die zonder 

het partnerschap niet of in mindere mate behaald zouden kunnen worden. In een aantal gevallen 

was de verwachting dat de projecten niet eens gestart zouden zijn.  

 

Figuur 3.2: Relevantie voor Surinaamse partners per sector: In hoeverre is de samenwerking relevant 

voor uw organisatie en werkzaamheden? 

Bron: Survey 1. Aantal respondenten: 74 

 

Relevantie doelgroepen in Nederland  

69% van de Nederlandse respondenten is van oordeel dat de projecten ook voor de Nederlandse 

organisaties relevant zijn (zie figuur 3.3). Dit is hoog, maar wat lager dan de waargenomen 

relevantie voor de Surinaamse partners. De Nederlandse organisaties zagen relevantie 

voornamelijk in verbeterd inzicht in de Surinaamse cultuur, werken in een multiculturele 

samenleving, of het opdoen van kennis van mensen met een migratieachtergrond. Tijdens de 

interviews gaven twee Nederlandse organisaties aan dat de relevantie van de samenleving laag 

was en/of niet tastbaar was.  
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Figuur 3.3: Relevantie voor Nederlandse partners per sector: In hoeverre is de samenwerking relevant 

voor uw organisatie en werkzaamheden? 

Bron: Survey 1. Aantal respondenten: 48 

 

 

3.2.3 Verhouding relevantie Twinning voor Surinaamse en Nederlandse partners 

55% van de Nederlandse en Surinaamse respondenten is van mening dat beide (Surinaamse en 

Nederlandse) partners evenveel baat hebben bij het Twinning III partnerschap (zie figuur 3.4). 

Daarentegen geeft 45% van de respondenten aan dat de Surinaamse partner het meeste baat 

heeft bij de samenwerking in Twinning III. Dit is een verschil t.o.v. Twinning II waar sprake was van 

73% versus 25%. 

 

Op dit punt is er een weinig verschil in perceptie tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties 

(zie tabel 3.2). Terwijl 42% van de Surinaamse organisaties meent dat de Surinaamse partner de 

meeste baat heeft van Twinning III, meent 47% van de Nederlandse organisaties dat de 

Surinaamse organisaties de meeste baat hebben van Twinning III. 

 

Figuur 3.4: In hoeverre hebben naar uw mening beide organisaties baat bij het project?  

 

Bron: Survey 1, aantal respondenten 74 
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Tabel 3.2: Perceptie uitgesplitst naar Nederlandse en Surinaamse partnerorganisatie   

Nederlandse 

partnerorganisatie 

Surinaamse 

partnerorganisatie 

Vooral de Nederlandse partner(s) heeft(hebben) 

baat bij het project 

0% 0% 

Vooral de Surinaamse partner(s) heeft(hebben) 

baat bij het project 

47% 42% 

Beide partners hebben baat bij het project. 53% 58% 

Geen van de partners heeft baat bij het project.  0% 0% 

Eindtotaal 100% 100% 

Bron: Survey 1. Aantal respondenten: 74 

 

 

3.3 Proces  

3.3.1 De kernwaarden, toepassen criteria, en communicatie  

 

Kernwaarden 

UTSN hanteert kernwaarden bij de uitvoering van Twinning III. Deze kernwaarden zijn gebaseerd 

op de eigen ervaring bij uitvoering en de twee eerdere evaluaties. Deze zijn: 

• transparantie en toegankelijkheid; 

• objectiviteit en onafhankelijkheid; 

• gelijkwaardigheid in partnerschap; 

• duurzaamheid en wederzijds belang; 

• thematische focus en context inbedding. 

 

In de survey zijn enkele UTSN kernwaarden voorgelegd aan de projecteigenaren. 79% van de 

respondenten zijn tevreden (“uitstekend” tot “voldoende”) over de transparantie van de 

projectbeoordelingen (zie tabel 3.3). De onafhankelijkheid en toegankelijkheid van UTSN worden 

door respectievelijk 81% en 92% goed bevonden en tenslotte zijn 85% van de respondenten 

tevreden over de helderheid van de doelen en het beleidskader. De evaluatoren komen op basis 

van de analyse van de 13 geselecteerde projecten tot een nog positiever beeld. Alle geselecteerde 

projecten waren van oordeel dat UTSN voldeed aan de kernwaarden. 

 

Tabel 3.3: Toepassen van Kernwaarden: Hoe beoordeelt u de volgende punten? Aantal   

Uitstekend Voldoende Matig Zwak Weet 

niet/geen 

mening 

Totaal 

De transparantie van communicatie 

over de projectenbeoordelingen 

vanuit UTSN?  

30% (22)  49% (36)  10%(7)  4% (3) 7% (5) 100% (73) 

De onafhankelijkheid van UTSN  40% (29) 41% (30) 5% (4) 0% (0) 14% (10) 100% (73) 

De toegankelijk van UTSN  38% (28) 54% (39) 4% (3) 1% (1) 3% (2) 100% (73) 

De helderheid waarmee de doelen 

van het beleidskader Twinning III 

zijn geformuleerd 

23% (17) 62% (45) 5% (4) 3% (2) 7% (5) 100% (73) 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 73 

 

Zowel bij de Nederlandse als Surinaamse partners bestaat het beeld dat samenwerking op basis 

van gelijkwaardigheid was; 82% van de Nederlandse respondenten gaf aan dat samenwerking zeer 

gelijkwaardig dan wel enigszins gelijkwaardig was en dat was 81% van de Surinaamse 
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respondenten (zie figuur 3.5). Daarbij gaven de Surinaamse partners wel minder vaak het antwoord 

“zeer gelijkwaardig”. Geen van de Nederlandse partners is van mening dat de samenwerking niet 

gelijkwaardig is terwijl aan Surinaamse zijde 6% van mening is dat deze in zijn geheel niet 

gelijkwaardig is. Uit de interviews met de 13 geselecteerde projecten kwam naar voren dat 

organisaties elkaar wel benaderen vanuit gelijkwaardigheid, maar dat in de praktijk volledige 

gelijkwaardigheid lastig is aangezien de Nederlandse organisatie een grote kennisvoorsprong heeft 

op de Surinaamse organisatie. 

 

Figuur 3.5: Perceptie op gelijkwaardigheid van samenwerking, per land. In hoeverre vindt u dat beide 

partners gelijkwaardig zijn in de samenwerking (projectdesign en implementatie)? 

 
Bron: Survey 1, aantal respondenten 74 

 

Project beoordeling 

Van de survey respondenten vindt 79% de transparantie van de projectbeoordelingen uitstekend tot 

voldoende. Slechts 14% is van oordeel dat deze matig tot zwak is (zie tabel 3.3). Een groot deel 

van de projecteigenaren spreekt een duidelijke waardering uit voor de transparantie van de 

projectbeoordelingen.  

 

Toepassen drempelcriteria  

Bij het consequent toepassen van de drempelcriteria is 67% van de respondenten van mening dat 

deze voldoende/uitstekend zijn toegepast, terwijl maar 8% de mening is toegedaan dat deze 

matig/zwak zijn toegepast (zie figuur 3.6). Uit de interviews met de geselecteerde 13 projecten 

werd door twee projecteigenaren een kanttekening geplaatst bij het toepassen van de 

drempelcriteria: het was onduidelijk hoe de projecten werden gewogen en de communicatie kon 

beter. Verder blijkt uit de analyse van een selectie van afgewezen projecten dat de drempelcriteria 

ook consequent zijn toegepast voor deze projecten. 
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Figuur 3.6: Het consequent toepassen van de drempelcriteria  

Bron: Survey 1, aantal respondenten 73 

 

 

3.3.2 Samenwerking Berenschot, NIKOS en Buitenlandse Zaken  

Berenschot Groep B.V. is de subsidieontvanger en aanspreekpunt en heeft de juridische relatie met 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. UTSN draagt zorg voor de administratieve en inhoudelijke 

monitoring en verantwoording van goedgekeurde projecten. Beide partners werken sinds Twinning 

I samen met elkaar en de samenwerking wordt door beide goed genoemd. Berenschot en NIKOS 

zijn steeds beter op elkaar ingespeeld en vullen elkaar aan. Dit komt ook de projectuitvoering ten 

goede, hetgeen ook blijkt uit de tevredenheid bij de projectaanvragers uit de interviews en de 

surveys. 

 

De samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Berenschot wordt door beide 

partijen als goed gezien. Bijvoorbeeld is er in het kader van de uitbraak van de Covid-19 pandemie 

besloten tot de verlenging van de uitvoeringsperiode met een jaar. Hiertoe is een tussentijdse 

rapportage opgesteld en werd toestemming verleend dat Berenschot zijn fee mocht verhogen om 

de kosten te dekken. De rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken was bij de uitvoering van 

Twinning verder vrij beperkt. Dit heeft te maken met de opzet van het instrument, waar de 

uitvoering op afstand van de overheid en de politiek is geplaatst (zie hoofdstuk 2).  

 

Hoewel de Nederlandse ambassade in Suriname officieel geen rol heeft bij de uitvoering van 

Twinning III, is er wel contact met NIKOS en beide partijen geven aan dat de communicatie goed 

verloopt. Voor de uitbraak van Covid-19 heeft de ambassade informatiesessies georganiseerd voor 

deelnemende organisaties. Tijdens deze informatie sessies, georganiseerd per sector, 

presenteerden de Surinaamse organisaties hun projecten. De projectorganisaties gaven tijdens de 

interviews aan dat zij deze informatie sessie zeer hebben gewaardeerd, omdat zij hierdoor 

contacten konden leggen met andere projecten en informatie kregen over de andere projecten.  Dit 

heeft niet eerder plaatsgevonden onder Twinning I en II.  
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3.3.3 Monitoring en financieel beheer UTSN  

 

Monitoring  

De monitoringstaak is verdeeld over NIKOS en Berenschot: Bij de helft is de projectmonitoring door 

NIKOS gedaan en andere helft is door Berenschot. Die selectie wordt gemaakt door NIKOS, omdat 

zij de Surinaamse organisaties kennen en weten welke organisaties professioneel zijn. NIKOS nam 

daarbij ook de binnenlandse projecten, en de projecten die meer directe begeleiding behoeven voor 

haar rekening. De rationale was de kleinere organisaties met intensievere begeleiding werd gedaan 

door NIKOS. Verder is er verdeling met sectoren gemaakt, waar meer expertise ligt (e.g. NIKOS 

heeft meer ervaring op jongeren en gender). De primaire adviseurs zijn de Surinaamse adviseur 

aangezien zij de context beter kennen. De beoordeling werd gedaan in gezamenlijke sessies 

waarbij de partners relatief makkelijk uitkwamen.  

 

Tijdens Covid-19 werd de begeleiding van projecten opgeschroefd. De respondenten van de survey 

waren in meerderheid (62%) tevreden over de kwaliteit van de begeleiding. Slechts 13% was niet 

tevreden (zie tabel 3.4). De geïnterviewde projecten bevestigde dit beeld: 77% was tevreden over 

de kwaliteit van de begeleiding door UTSN en 23% wees erop dat de informatievoorziening of de 

briefings beter konden. Wel werd door meerderen de suggestie gedaan om projecten vaker bij 

elkaar te brengen voor informatie-uitwisseling. 

 

De monitoringsrapportages zijn door de penvoerders opgesteld en worden door NIKOS/Berenschot 

geanalyseerd. De monitoringsrapportages hebben op een consistente wijze de voortgang van de 

projecten beschreven t.o.v. de projectplannen. De kwaliteit van de projectvoorstellen zijn goed; 

helder geformuleerde projectdoelen met meetbare projectresultaten. Per resultaatgebied worden de 

projectactiviteiten en de projectresultaten bijgehouden. Verder presenteren de 

monitoringsrapportages de financiële resultaten en de bestedingen en beschrijven de gehouden 

trainingen, workshops en conferenties t.b.v. kennisuitwisseling en capaciteitsversterking. De 

rapportages besteden ook aandacht aan reflectie en wijzigingen in de planning voor de komende 

periode. Uit deze rapportages kan een goed beeld worden verkregen wat er bij de verschillende 

projecten heeft gespeeld en hoe deze zijn aangepakt. De rapportages geven het beeld dat de 

projecten zijn uitgevoerd conform de beheer procedures en de uitvoeringsorganisatie UTSN heeft 

zich aan zijn taken gehouden.  

 

Tabel 3.4:  De kwaliteit van begeleiding van UTSN. Hoe beoordeelt u de volgende punten met betrekking 

tot het proces in relatie tot UTSN? 

De kwaliteit van begeleiding van UTSN  

Uitstekend 34 47% 

Voldoende 28 38% 

Matig 7 10% 

Zwak 2 3% 

Weet niet/geen mening 2 3% 

Eindtotaal 73 100% 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 73. 

 

Financieel beheer 

In de evaluatie van Twinning II werden enkele kritische opmerkingen geplaatst over het financiële 

afhandelingsproces door USONA en communicatie met projecteigenaren. Ook benadrukte de 

evaluatie dat monitoring van projecten in uitvoering onder druk stond als gevolg van beperkte 

capaciteit bij UTSN, veroorzaakt door een derde projectbeoordelingsronde.  
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Er is een duidelijk verbetering merkbaar in het financiële afhandelingsproces nu USONA is 

vervangen door het Surinaamse ITAH. De gemelde problemen hebben voornamelijk betrekking op 

het niet goed volgen van of kennis hebben van de juiste procedures. De evaluatoren zijn van 

oordeel dat de intensiteit van de financiële verantwoording zeker niet strenger is dan bij andere 

programma’s. Zo heeft de EU bijvoorbeeld een strikter verantwoordingsproces.  

 

Bij de financiële afwikkeling was 70% tevreden (zie tabel 3.5). Slechts 27% was hier niet of in 

mindere mate over te spreken. De geïnterviewden bevestigden dit beeld: 69% van de projecten 

hadden geen moeite met het financieel beheer, terwijl 31% aangaf de financiële declaraties en 

verantwoording omslachtig of onduidelijk te vinden. Wel valt erop te merken dat organisaties die al 

langer aan Twinning deelnemen over het algemeen minder problemen hebben dan organisaties die 

voor de eerste keer meedoen aan Twinning, maar wel aangeven dat financiële verantwoording wel 

tijdsintensief is. Uit de interviews blijkt dat ook kleinere organisaties over het algemeen meer 

problemen ondervinden met financiële verantwoording dan grotere organisaties. Door één 

partnerorganisatie werd opgemerkt dat het goed is dat UTSN differentiatie aanbrengt in de 

begeleiding van organisatie en meer ervaren organisaties een grotere mate van vrijheid geeft.  

 

Tabel 3.5: Perceptie op de financiële afwikkeling. Hoe beoordeelt u de volgende punten met betrekking 

tot het proces in relatie tot UTSN? 

De financiële afwikkeling  

 

Uitstekend 14 19% 

Voldoende 37 51% 

Matig 16 22% 

Zwak 4 5% 

Weet niet/geen mening 2 3% 

Eindtotaal 73 100% 

Bron: Survey 1, aantal respondenten 73 

 

 

3.4 Effectiviteit  

3.4.1 Behalen van projectdoelstellingen 

In totaal hebben 66% van de respondenten aangeven dat de projectdoelstellingen zijn overtroffen 

dan wel behaald (zie figuur 3.7). 28% van de respondenten geeft aan dat de doelen deels zijn 

behaald, en 4% geeft aan dat de projectresultaten niet behaald zijn. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat dit oordeel hoogstwaarschijnlijk is gebaseerd op de aangepaste projectplannen (aangepaste 

doelstellingen en activiteiten) als gevolg van Covid-19 (zie ook sectie 4.5.2 “aanpassingen op 

veranderingen”). Aanpassingen hadden vooral betrekking op activiteiten zoals: studenten-, 

docenten-, en jongerenuitwisseling, trainingen, stages, workshops, en binnenlandse activiteiten. 
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Figuur 3.7: In hoeverre heeft uw Twinning project de doelstellingen behaald? 

Bron: survey 1, aantal respondenten: 72 

 

Op basis van de analyse van de 13 geselecteerde projecten komen de evaluatoren tot een iets 

minder positief beeld; voor 6 projecten (46%) zijn de projectresultaten bereikt of overtroffen. Verder 

zijn de doelstellingen van 3 projecten (23%) deels behaald en voor 2 projecten (15%) zijn de doelen 

niet gehaald. Twee projecten waren nog in uitvoering tijdens de evaluatie, waardoor geen oordeel 

kon worden gegeven.  

 

De projecten met overtroffen projectresultaten waren projecten met een IT gerelateerde activiteit in 

het oorspronkelijke werkplan (bijvoorbeeld het project “zorg in hand” waar een app-ontwikkeling en 

blended learning centraal stonden, en het project “blended learning in Mulo natuurkunde lessen”), 

of additionele (niet-UTSN) financiering hadden georganiseerd (het project “blended learning in Mulo 

natuurkunde lessen”).  

 

Covid-19 was niet de oorzaak van het niet behalen van projectresultaten. Op basis van de analyse 

van de geselecteerde projecten komen de evaluatoren tot de observatie dat het niet behalen van 

projectresultaten werd veroorzaakt door gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij de Surinaamse Partner 

(project “Versterken Paramaribo Zoo”), dan wel door een projectaanvraag die bij ander inzien niet 

voldeed aan de vraag (project “Matawai”). 

 

 

3.4.2 Versterken Maatschappelijk middenveld 

 

Versterking van het maatschappelijk middenveld 

Tijdens de interviews werd het beeld gedeeld dat het maatschappelijk middenveld in Suriname de 

afgelopen jaren is verslechterd. Dit is vooral het gevolg van de verslechterde economische situatie 

(zie sectie 5.2 over de economische context) waardoor er in Suriname minder menskracht was en 

middelen beschikbaar waren voor het maatschappelijk middenveld. Verder werden ook enkele 

kritische kanttekeningen geplaatst over de huidige hoge organisatiegraad van het maatschappelijk 

middenveld in Suriname. Suriname is een kleine samenleving en iedere groep in de samenleving 

lijkt eigen verenigingen, stichtingen, organisaties, etc. te willen hebben.13 Een voldoende pluriform 

en divers maatschappelijk middenveld kan een teken van kracht zijn, als het gepaard gaat met 

goede overlegmogelijkheden tussen diverse groepen. De vraag is of dit tot nu toe voldoende het 

geval is, omdat er ook veel onderlinge concurrentie tussen organisaties in Suriname is.  

 

 

 
13  Arthur P.J. Mol, Jan H. Mol, Bas van Vliet (redactie) (2004), Suriname schoon genoeg? Hulpbronnengebruik en 

milieubescherming in een klein Amazoneland. Utrecht: Jan van Arkel en Buddingh’, H. (2017), Geschiedenis van 

Suriname. Utrecht: Rainbow besteden aandacht aan de uitdagingen van de kleinschaligheid.  
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Ondanks deze kritische opmerkingen over de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in 

Suriname, geeft 70% van de respondenten aan dat zij van mening zijn dat het Twinning project 

heeft bijgedragen aan het versterken van het maatschappelijk middenveld in Suriname (zie tabel 

3.6). Daarbij valt op dat de Surinaamse projectpartners positiever hiervoor zijn (77% van de 

Surinaamse respondenten) dan de Nederlandse projectpartners (62%).  

 

Tabel 3.6: Versterking van het maatschappelijk middenveld in Suriname 

G. Versterking van het maatschappelijk middenveld in Suriname  

Nederlandse 

partnerorganisatie 

Surinaamse 

partnerorganisatie 

Totaal 

In hoge mate 13 35% 14 40% 27 38% 

Enigszins 10 27% 13 37% 23 32% 

Matig 8 22% 6 17% 14 19% 

Niet 1 3% 2 6% 3 4% 

Weet niet / geen mening 5 14% 

 

0% 5 7% 

Eindtotaal 37 100% 35 100% 72 100% 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 72 

 

De Theory of Change geeft aan dat versterking van het maatschappelijk middenveld wordt bereikt 

door het versterken van de maatschappelijke organisaties binnen het maatschappelijk middenveld. 

Dit kan worden bereikt door kennisuitwisseling op individueel niveau, capaciteitsopbouw op 

organisatieniveau, en institutioneel op sector niveau (zie sectie 2.7.2). In de survey zijn hierover 

specifieke vragen gesteld om (zie tabel 3.7). Hieruit blijkt dat de Surinaamse partners een sterke 

verbetering van de kennis/capaciteit van individuele medewerkers zien en op institutioneel niveau; 

het versterken van het netwerk. Op het organisatorische niveau wordt de bijdrage van Twinning ook 

gezien, maar die is minder overtuigend.  

 

Tabel 3.7: Perceptie van Surinaamse partners van de bijdrage van de projecten aan de versterking 

van het maatschappelijk middenveld 

 In hoge 

mate 

Enigszins Matig Niet  Geen 

mening 

Totaal  

Individueel        

Verbeterde kennis/capaciteit 

individuele medewerker  

69% 29% 3% 0% 0% 100% 

Organisatorisch        

Versterking van 

managementprocessen en procedures  

37% 43% 11% 6% 3% 100% 

Verbeterde dienstverlening  34% 43% 11% 6% 6% 100% 

Innovatie 26% 63% 9% 3% 0% 100% 

Institutioneel        

Versterken van het netwerk  60% 26% 11% 3% 0% 100% 

Bron: survey 1, aantal respondenten: 35 

 

Tijdens de interviews werd het begrip “versterking van maatschappelijk middenveld in Suriname” 

ook op verschillende niveaus geïnterpreteerd (voor definitie, zie box tekst 3.3). Hoewel 

projecteigenaren van 12 van de 13 projecten (92%) een positieve bijdrage identificeerden van het 

project, werd het versterken van het maatschappelijk middenveld vaak uitgelegd als ‘een positieve 

bijdrage aan de maatschappij’. In andere gevallen werd het versterken van het maatschappelijk 

middenveld op eenzelfde manier uitgelegd als het institutioneel versterken van de sector (zie 

volgende paragraaf). Daarbij werd ook alleen gekeken naar het voor hun sector relevante deel van 

het maatschappelijk middenveld. 
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Box tekst 3.3: Definitie van versterken van maatschappelijk middenveld Twinning III 

De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit III is het versterken van de sociale banden tussen 

Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. 

Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het 

Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt.  

 

Capaciteitsopbouw kan worden gedefinieerd als: versterking en verbetering van capaciteiten en 

mogelijkheden op zowel het individuele, organisatorische als institutionele niveau. Capaciteitsopbouw gaat 

niet alleen om het vergroten van vaardigheden en verbeteren van procedures, maar ook om het 

veranderen van motivatie- en beloningsstructuren (2007, woordenlijst ministerie van buitenlandse zaken, 

https://www.encyclo.nl/lokaal/10596) 

 

Maatschappelijke organisaties die in aanmerking kunnen komen voor Twinning III financiering zijn 

organisaties die behoren tot de non-profit sector: ngo’s, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, 

verenigingen, vakbonden, beroeps-, en netwerkorganisaties en religieuze instellingen. Surinaamse lokale 

overheden of parastatale organisaties kunnen ook financiering in aanmerking komen. 

Bron: De Staatscourant Nr. 64289, 13 November 2017.  

 

Kennisuitwisseling  

De surveyresultaten laat zien dat kennisuitwisseling een belangrijk onderdeel is van de 

samenwerkingsverbanden, waarbij in de helft van de samenwerkingsverbanden sprake is van 

gelijke kennisuitwisseling tussen de partners (zie figuur 3.8). Dit komt overeen met de observatie 

dat in ongeveer de helft van de gevallen ook de perceptie bestaat dat de samenwerking voor beide 

partijen even relevant is (zie sectie 3.2 “relevantie”). Voor de overige samenwerkingsverbanden lijkt 

vooral een kennisoverdracht te zijn van de Nederlandse projecteigenaar naar de Surinaamse 

projecteigenaar. Uit de interviews blijkt dat het vooral om sectorspecifieke kennis gaat, maar ook 

om kennis over bijvoorbeeld communicatie, marketing, organisatie, en IT. Kennisoverdracht over 

projectmanagement heeft ook plaatsgevonden door uitvoering van het Twinning project zelf en door 

de UTSN beheer procedures (kennis over projectmanagement; projectvoorbereiding, werkplanning, 

rapportage, financieel beheer en financiële verantwoording). 

 

Figuur 3.8: In hoeverre is er sprake van kennisuitwisseling in uw partnerschap? 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 72  
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Institutionele versterking van de sector  

71% van de respondenten geeft aan dat de Twinning projecten in hoge mate dan wel enigszins 

hebben bijgedragen aan institutionele versterking van de sector waarin zij actief zijn. Hierbij zijn de 

Surinaamse projectpartners wederom positiever (78%) dan de Nederlandse partners (65%).  

 

Bij deze positieve resultaten moet de kanttekening worden geplaatst dat de begrippen 

“institutionele versterking” en “sector” door velen verschillend worden geïnterpreteerd, waardoor 

geen eenduidige bevindingen aan deze surveyresultaten verbonden kunnen worden; 

• Vijf projecten hadden institutionele versterking van de sector als projectdoelstelling en als 

resultaat. Hierbij werd institutionele versterking vooral gezien als “onderlinge relaties tussen 

organisaties”, “relaties met het (relevante) Ministerie”, en “verbeterde capaciteit/kwaliteit van de 

dienstverlening van de sector”. Deze interpretatie komt deels overeen met de definitie van 

institutionele versterking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie box tekst 3.4).  

• Zes projecten zagen versterking van de organisatie als een invulling van institutionele 

versterking van de sector, waarbij vervolgens door twee projecten ook expliciet een relatie werd 

gelegd tussen versterking van de organisatie en de bijdrage van deze organisatie aan het 

institutioneel versterken van de sector.  

• Twee projecten vulden institutionele versterking van de sector in als capaciteitsversterking van 

de personen die in de organisatie werken. 

 

Box tekst 3.4: Definitie Institutionele versterking Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Institutionele versterking kan worden gedefinieerd als het ondersteunen van instituties, waarbij instituties 

gedefinieerd is als de regels, structuren en sociale normen die het menselijk handelen bepalen. Ze worden 

ook wel aangeduid als de 'spelregels' van de samenleving waarbinnen de spelers (organisaties) hun werk 

verrichten. Ze zijn formeel – bijvoorbeeld wetgeving en het parlement – of informeel – bijvoorbeeld 

gedragsregels en sociale netwerken (2007, woordenlijst ministerie van buitenlandse zaken, 

https://www.encyclo.nl/lokaal/10596) 

 

Het begrip ‘sector’ was ook niet eenduidig. Ter illustratie: Fort Nieuw Amsterdam zag zich 

onderdeel van de ‘museumsector’ en het project “Geheugen Noord-Commewijne” zag zich 

onderdeel van de ‘culturele sector’. De Surinaamse projectpartner van het project “Zelfstandig 

werkende kok” refereerde zowel aan de toerisme sector als de onderwijssector, terwijl de 

Nederlandse projectpartner refereerde aan de onderwijssector als relevante sector. En de 

Bloedbank refereerde naar de bloedketen als over sector werd gesproken en niet naar de bredere 

definitie van de zorg & welzijn sector.  

 

 

3.4.3 Sociale banden en verbreding/verdieping van de samenwerking tussen Nederland en Suriname 

 

Sociale banden 

Twinning III richt zich op het versterken van sociale banden tussen de Nederlandse en Surinaamse 

samenleving op impact niveau (zie sectie “Theory of Change”). Het versterken van sociale banden 

is moeilijk te meten. Daarom zijn in de survey verschillende vragen opgenomen die gelieerd zijn 

aan het versterken van sociale banden op twee niveaus: wederzijds begrip op het project niveau 

en, het versterken van sociale banden tussen Nederland en Suriname in het algemeen. Het beeld 

dat twinning projecten bijdragen aan het versterken van de sociale banden is hoog (zie tabel 3.8).  
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Tabel 3.8: versterking van de sociale banden 

 In hoge 

mate 

Enigszins Matig Niet Totaal 

Een goede relatie tussen de Surinaamse en 

Nederlandse betrokkenen? 

64% 32% 3% 1% 100% 

Goed wederzijds begrip? 61% 32% 4% 3% 100% 

Versterking van de sociale banden tussen 

Suriname en Nederland in het algemeen?  

51% 29% 11% 6% 3% 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 72 

 

De interviews bevestigen dit beeld. Zo werd er tijdens de interviews verteld dat hechte 

vriendschappen zijn ontstaan gedurende de Twinning III projecten, en hebben al persoonlijke 

ontmoetingen plaats gevonden tussen Surinamers en Nederlanders buiten twinning projecten om.  

 

Verbreding/verdieping van de samenwerking  

Figuur 3.9 laat zien dat ongeveer de helft samen werkten vóór Twinning III, dan wel elkaar al 

kenden; één derde van de respondenten had buiten de Twinningfaciliteit een vorm van 

samenwerking , en 12% van de respondenten gaven aan elkaar al te kennen voor aanvang van 

Twinning. De andere helft van de respondenten gaf aan dat zij geen partnerschap of relatie hadden 

voor aanvang van Twinning III.  

 

De analyse van de geselecteerde projecten en interviews geeft eenzelfde beeld. Tijdens de 

interviews bleek dat 7 van de 13 partnerschappen (54%) bestonden voordat Twinning I begon. 

Verder bleek dat 5 van die 7 partnerschappen eerder een project uitgevoerd hadden onder 

Twinning I en II. Er waren 5 partnerschappen (38%) die voor het eerst een partnerschap aan 

gingen. 

 

Figuur 3.9: Had u al een samenwerking voordat u zich inschreef voor het Twinninginstrument (Niet 

zijnde Twinning I of II)? 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 76.  

 

Van de groep met bestaande partnerschappen geeft vervolgens één derde aan dat zij 

hoogstwaarschijnlijk hun partnerschap op een andere wijze hadden verdiept als Twinning III niet 

had bestaan (zie figuur 3.10). Eén derde geeft aan dat zij hoogstwaarschijnlijk hun partnerschap 

niet verder ontwikkeld zouden hebben als Twinning III niet had bestaan, en nog eens ongeveer één 

derde gaf aan wel samen te hebben gewerkt met hun Nederlands/Surinaamse partner maar niet zo 

structureel/intensief als onder Twinning III. De organisaties gaven in dat verband aan dat de 

meerwaarde van Twinning zit in de beschikbaarheid van middelen (vooral argument van de 
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Surinaamse partners) en de begeleiding en monitoring van een derde partij wat de 

geloofwaardigheid van het partnerschap versterkt (vooral argument van Nederlandse partners).  

Voor Nederlandse partners is de beschikbaarheid van middelen een minder belangrijk argument, 

omdat alternatieve financiering in Nederland vaak wel beschikbaar is. Daarbij werd aangegeven dat 

de projectresultaten waarschijnlijk langzamer zouden zijn gerealiseerd zonder het beheersregime 

van Twinning III; Twinning III heeft duidelijk bijgedragen aan de resultaatgerichtheid van de 

samenwerkingsrelaties. 

 

Figuur 3.10: “Zo ja, had u de samenwerking verder verdiept als Twinning er niet was geweest? 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 35 

 

Van de nieuwe partnerschappen die zijn ontstaan tijdens Twinning III heeft 65% van de 

respondenten aangegeven te willen deelnemen aan Twinning IV. Verder gaf 16% aan géén nieuw 

projectvoorstel te willen indienen, terwijl 19% nog geen duidelijke mening had wel of niet een 

voorstel in te dienen.  

 

 

3.4.4 Onbedoelde effecten?  

Zowel de survey als de interviews geven aan dat de Twinning projecten vooral tot positieve 

onbedoelde effecten hebben geleid; effecten die niet waren voorzien in de doelstelling of werkplan 

van het project. De survey geeft de volgende positieve onbedoelde effecten:  

• Er werden aanvullende doelen/activiteiten meegenomen; 

• Het Twinning project heeft vervolgacties tot gevolg gehad die elders zijn gefinancierd; 

• Andere donoren raakte geïnteresseerd in de activiteiten; 

• Het project werd een voorbeeldfunctie/inspiratie; 

 

Ook in de interviews gaven de projecteigenaren in 10 van de 13 projecten onbedoelde effecten 

aan. Bij 3 van deze 10 projecten werden aanvullende doelen/activiteiten meegenomen die niet 

waren voorzien in het projectplan; voor project “zelfstandig werkende kok” werd een kok-3 opleiding 

meegenomen, voor het project “geheugen Noord-Commewijne” werd de “Boni Trail” ontwikkeld, en 

voor het project “Blended learning Natuurkunde” werd ook het herdrukken van natuurkunde 

lesboeken meegenomen en het aanpassen van het lesmateriaal voor de LTS. Voor in ieder geval 

twee van de tien projecten werd aangegeven dat vervolgacties zijn ontstaan tijdens of na het 

project (acties niet in het projectplan) die door anderen zijn gefinancierd; het project 

“prostaatkanker” wist de financiering voor een MRI-scanner te mobiliseren, en tijdens het project 
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“bloedbank” heeft Sanquin ook bloedanalyse-instrumenten geleverd aan de Surinaamse 

bloedbank.  

 

Naast de negatieve effecten van Covid-19 (vertragingen, aanpassingen oorspronkelijke werkplan, 

weinig tot geen uitwisseling van studenten, docenten, en jongeren), werden tijdens de interviews 

ook onverwachte positieve effecten van Covid-19 genoemd:  

1. Train de trainer: Er kon niet naar Suriname worden gereisd voor trainingsdoeleinden. In een 

paar projecten is daardoor tijdens Covid-19 voor een train-de-trainer aanpak gekozen. Dit heeft 

ertoe geleid dat de capaciteiten van de Surinaamse partners zijn versterkt.  

2. Overdracht penvoerderschap: Het penvoerderschap is door covid-19 verschoven van de 

Nederlandse partner naar de Surinaamse partner. Dit was omdat er meer activiteiten aan 

Surinaamse zijde werden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland waardoor het logischer was de 

financiële administratie en verantwoording aan Surinaamse zijde te leggen. Dit heeft mogelijk 

vertraging voorkomen en tot capaciteitsversterking van de Surinaamse partner geleid.  

3. Benutten lokale capaciteit: Nederlandse experts konden door Covid-19 niet naar Suriname 

afreizen. In plaats daarvan is er naar Surinaamse experts gezocht, die vaak ook gevonden zijn. 

Dit heeft tot versterking van expertise in Suriname geleid.  

 

 

3.5 Efficiëntie  

3.5.1 Efficiënte besteding middelen  

 

Eigen bijdrage als percentage totale kosten  

Eén van de richtlijnen van Twinning III is dat projecteigenaren aannemelijk moeten maken dat 

tenminste 5% (voor kleine projecten) of 15% (voor grote projecten) aan eigen bijdrage is 

geleverd14. Bij de projectaanvraag werd gevraagd de eigen bijdrage kwantitatief te specificeren. 

Echter, bij de projectafsluiting wordt een kwalitatieve verantwoording gevraagd15, omdat anders 

over de eigen bijdrages ook een accountantsverklaring had moeten worden gegeven wat tot meer 

administratie en kosten had geleid. Het is dus niet mogelijk de ex-ante kwantitatief-aangekondigde 

eigen bijdrage ex-post te toetsen. Er is echter een kwalitatief beeld verkregen van de hoogte van de 

eigen bijdrage van organisaties, gebaseerd op de kwalitatieve beschrijvingen, het integrale 

projectoverzicht, en interviews en UTSN.  

 

Uit interviews blijkt dat Surinaamse partners over minder financiële middelen beschikten om 

financieel bij te dragen. Daarom hebben Surinaamse partners de eigen bijdrage vaak in natura 

betaald. De eindrapportages geven beschrijvingen van de in natura eigen bijdragen, waaronder 

(geclusterd): Projectmanagement en administratie; Loonuren (Ontwikkelen, organiseren en geven 

van voorlichting/trainingsdagen, inzet artsen/dierenartsen, aansturen van een verbouwing); 

Transportkosten; Verblijf-, reis- en onkosten; Locaties voor trainingen; Digitaal en engagement 

(beschikbaar stellen van websites, online leerplatformen). Daar waar de eigen bijdrage van 

Surinaamse partners financieel is, zijn de middelen veelal afkomstig van nationale en internationale 

fondsen en individuele giften (zoals bij de Nationale Bloedbank, Conservation International en de 

Prostaatkankerstichting) of zijn de middelen afkomstig uit project gerelateerde inkomsten: 

deelnemersbijdrages van trainingen (CDR, SHTTC), het exploiteren van gebouwen (Stibula) en 

entree-inkomsten (Paramaribo Zoo, en Stichting Fort Amsterdam en Stichting Gedeeld Cultureel 

Erfgoed met musea).  

 

 
14  Instructie memo inzake de financiële administratie van UTSN 
15  Van 26 van de 40 projecten is deze informatie op 1 augustus 2022 beschikbaar.  
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Hoewel Nederlandse projecteigenaren beter in staat waren een financiële eigen bijdrage te leveren, 

en dat ook gedeeltelijk of volledig hebben gedaan, hebben zij ook bijgedragen in natura, met name 

in de vorm van loonuren, reiskosten en projectmanagement en administratie.  

 

De projecteigenaren geven in de 26 beschikbare eindrapportages middels een kwalitatieve 

beschrijving aan dat aan de minimale eigen bijdrage ruimschoots voldaan is. Tien van de 26 

eindrapportages geven aan dat de eigen bijdrage veel hoger was dan voorzien of vergoed. Een 

langere looptijd en het aanpassen van projecten door Covid-19 was hiervoor een belangrijke factor 

(zeven rapportages). Maar ook het opzetten van nodige werkzaamheden buiten de projectplanning 

(zoals extra trainingen, coaching-sessies, het beschikbaar stellen van online platformen, het doen 

van aanpassingen aan Surinaamse context), en hogere reële transportkosten en 

projectmanagementtijd leidden tot een hoge eigen bijdrage. Dit aspect komt ook terug in de 

interviews met de geselecteerde projecten (zie verder hieronder).  

 

Kosten uitvoeringsorganisatie binnen vastgestelde budget 

Het initieel vastgestelde budget voor de beheerskosten/overheadkosten van Twinning voor UTSN 

was 9% van 6.5 miljoen EUR16. Omdat Twinning III met één jaar werd verlengd door Covid, werd 

het uitvoeringsbudget verhoogd om UTSN in de gelegenheid te stellen wel nog de benodigde 

projectbegeleiding te blijven geven. UTSN geeft aan te verwachten dat de beheerskosten 

uiteindelijk uitkomen op ongeveer 690.000 EUR en de programma-uitgaven op circa 5.5 miljoen 

EUR17. De beheerkosten bedragen daarmee 12,5% van de gerealiseerde programmakosten en 

11,9% van de beschikbare programmakosten.  

 

Analyse efficiënte uitvoering projecten  

Covid-19 heeft een negatieve impact gehad op de efficiënte besteding van middelen, waaronder 

over/onderbesteding (t.o.v. de initiële projectbegroting) en tijdigheid. Ten eerste laat 

documentanalyse van de budgetten en de monitoringsrapportages van de 13 geselecteerde 

projecten zien dat initieel veel projecteigenaren een budgetoverschrijding of-onderschrijding 

verwachtten door Covid-19 (5 van de 13 projecten, benoemd tijdens de 2de of 3de 

monitoringsrapportage). Enerzijds was er een verwachte hogere uitputting door doorlopende 

projectkosten en hogere offertes in transport en verbouwingen, en anderzijds een onder-uitputting 

door niet-gemaakte kosten (zoals reizen). Ook leidde Covid-19 in eerste instantie tot inefficiënties in 

de besteding van middelen. Dit was in ieder geval aan de orde in vier van de 13 geselecteerde 

projecten, en werd ook uitgelegd in de beschikbare eindrapportages. Ten tweede heeft Covid-19 

geleid tot vertragingen en hebben projecten meer tijd gekost. De projecteigenaren van vier van de 

geselecteerde 13 projecten (31%) benoemen expliciet in de interviews dat, ondanks een efficiënte 

besteding van de Twinning-middelen, er uiteindelijk meer uren in het project zijn gestopt dan 

oorspronkelijk begroot en vergoed18. Naast Covid-19 waren hiervoor nog andere oorzaken: 

Enerzijds waren dit interne oorzaken, zoals te weinig personeel of wisselingen van 

projectmanagers (drie van de vier projecten), anderzijds had het te maken met externe factoren 

zoals lokale politieke uitdagingen (één project). Zoals boven beschreven komt dit punt ook expliciet 

terug bij tien van de 26 projecten in de beschikbare projecteindrapportages (zie sectie hierboven 

over eigen bijdrage). 

 

 
16  Ministerie van Buitenlandse Zaken. (2017). Staatscourant.  
17  De financiële realisatie eind juni 2022 is 5.1 miljoen EUR. De verwachting is dat er uiteindelijk ca 300.000 EUR zal 

overblijven van het totale beschikbare budget.  
18  Benoemd door de projecten: “Naar een passende vaktraining voor kansarme jongeren”; “Ontwikkeling en opstart 

opleidingen Zelfstandig Werkend kok” en de Nederlandse partner van “Matawai ’s Duurzaam Landschapsbeheer 

Programma” 
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De Covid-19 was de aanleiding tot vele aanpassingen in projectbudgetten; budgetten die niet of 

minder werden gebruikt (reiskosten en Nederlandse loonkosten) zijn voor andere uitgaven 

aangewend (zie hiervoor sectie 3.6.2). Hierdoor werd de opgedane vertraging in de project 

uiteindelijk weggewerkt. Bijna alle projectuitvoerders (12 van de 13 projecten) geven in de 

interviews aan dat zij van mening zijn dat de middelen efficiënt besteed zijn, waarbij werd 

opgemerkt dat budgetten niet konden worden aangepast op inflatie.  

 

Ten slotte zijn er door Twinning, extra, externe middelen geworven – zie sectie eigen bijdrage 

hierboven. Dit werkt twee kanten op: Er heeft een hefboomwerking plaatsgevonden, waarbij de 

hoeveelheid middelen die beschikbaar waren voor het project uiteindelijk hoger waren door 

Twinning. En ómdat er extra middelen zijn gemobiliseerd, reikt de Twinning financiering verder. Dit 

heeft positief bijgedragen aan de efficiënte besteding van de Twinning middelen.  

 

 

3.5.2 Spreiding middelen  

De spreiding van middelen is berekend op basis van de realisatiecijfers van de projecten19 over 1) 

de regio’s in Suriname en de spreiding Paramaribo en buiten Paramaribo; 2) over de sectoren, en 

3) wat de spreiding is van projecten over projecteigenaren.  

 

Spreiding over regio’s in Suriname  

Voor de spreiding van middelen is gekeken naar de districten waar de projecten zijn uitgevoerd. Er 

is een verdeling gemaakt van drie categorieën: 1) Uitgevoerd in een of meerdere districten, 2) 

Uitgevoerd in Paramaribo, en 3) Uitgevoerd in zowel Paramaribo als een of meer districten20.  

 

Tabel 3.9: Geografische spreiding van middelen  

Projectrealisatie 

per 30-06-2022 

Realisatie % Aantal 

projecten 

  

District(en)  € 1.272.938  25% 9 € 3.640.630 35% 

Paramaribo  € 2.367.692  46% 20 65% 

Paramaribo en 

district(en) 

 € 1.459.799  29% 11   

Eindtotaal  € 5.100.428  100% 40   

 

25% van de projecten is enkel operationeel in de regio, terwijl 36% van de projecten enkel 

operationeel is in Paramaribo (zie tabel 3.9). Wanneer de derde categorie projecten (projecten die 

zowel uitgevoerd worden in Paramaribo als in de districten) buiten beschouwing wordt gelaten, dan 

is de verdeling over de regio’s: 35% besteding van middelen in de districten en 65% van de 

middelen in Paramaribo (zie figuur 3.11). Dit sluit aan op de beoogde doelstelling van een 

geografische spreiding van 60% Paramaribo en 40% districten.  

 

 
19  Status van realisatie 30 Juni 2022. In 35 van de 40 projecten is er eind juni 80% of meer gerealiseerd, Respectievelijk: Vijf 

projecten hebben eind juni een realisatie van: 78%, 57%, 20%, 53%, en 55%, 

20  De laatste categorie is bijgevoegd omdat er geen data beschikbaar is over geografische inzet op projectbudgetniveau van 

projecten die actief zijn in zowel Paramaribo als de districten.  
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Figuur 3.11: Spreiding middelen over district(en) en Paramaribo. 

 

Van de 13 geselecteerde projecten geven vijf21 projecten in de projectvoorstellen aan zowel binnen 

als buiten Paramaribo operationeel te zijn (5 projecten). Nader onderzoek naar de daadwerkelijke 

spreiding van deze projecten laat zien dat vier van deze vijf projecten ook daadwerkelijk zowel in 

Paramaribo als erbuiten zijn uitgevoerd, met het organiseren van voorlichting, trainingen of 

verspreiden van leerboeken. Eén project is gezien de gecentreerde zorgsector in Suriname vooral 

uitgevoerd in Paramaribo maar is via het ontwikkelen van de zorg-app wel nationaal toegankelijk 

(“Zorg in de hand”).  

 

Spreiding over sectoren  

Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft geen richtlijnen gegeven voor de verdeling van 

projecten over de vier sectoren, waardoor UTSN hier een eigen invulling aan heeft gegeven.  

 

Projecten kunnen onder meerdere sectoren vallen, zoals bijvoorbeeld een project over een 

leerprogramma in de zorg. Voor het in kaart brengen van de spreiding van middelen over de 

sectoren is gekeken zijn de hoofdsectoren van de projecten, zoals aangegeven door UTSN. Tabel 

3.10 geeft de verdeling weer.  

 

Tabel 3.10: Spreiding van middelen over de sectoren 

Sector Projectrealisatie per 30-06-2022 Verdeling Aantal projecten 

Onderwijs en Opleiding  € 1.774.877  35% 14 

Zorg en Welzijn  € 1.568.233  31% 14 

Milieu  € 1.014.188  20% 7 

Cultuur en Taal  € 743.130  14% 14 

Eindtotaal  € 5.100.428  100% 40 

 

De sectoren ‘onderwijs & opleiding’ (O&O) en ‘zorg en welzijn’ (Z&W) zijn de grootste sectoren 

binnen Twinning III, met elk bijna 1/3de van de middelen. Deze gerealiseerde verdeling over 

sectoren komt overeen met de verdeling over sectoren van de ingediende projectvoorstellen (zie 

tabel 3.11).  

 

Tabel 3.11: Aantal projectaanvragen per sector 

Sector  Verdeling aanvragen Aantal aanvragen 

Onderwijs & opleiding 32% 76 

Zorg & welzijn 35% 83 

Cultuur & taal  16% 39 

Milieu & ecologie 16% 38 

Overig22 2% 4 

Eindtotaal 100% 240 

 

 
21  Dit zijn de projecten: “Zorg in de Hand”; “Natuurkundelessen”, “Spelen met Democratie”, “Versterken 

prostaatkankerstichting”, “Matawai”  
22  In de eerste Twinning termijn stond de regeling nog open voor alle sectoren.  
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Spreiding middelen over projecteigenaren  

In totaal zijn er 87 Surinaamse en Nederlandse organisaties betrokken bij Twinning III. Van de 87 

organisaties zijn er 11 actief in meerdere projecten: De Hogeschool van Amsterdam is als enige 

organisatie betrokken bij drie projecten. Dit zijn alle drie grote projecten (waarvan bij een project als 

tweede partner). Verder zijn zes Surinaamse en vier Nederlandse organisaties betrokken bij twee 

projecten. Tabel 3.12 geeft deze organisaties weer die betrokken zijn bij meerdere projecten, 

waarvan de arcering de partners aangeeft die met hetzelfde partnerschap beide projecten in beide 

projecten zitten. Deze 11 partners zijn bij iets minder dan de helft van de Twinning III projecten (17 

van de 40 projecten) betrokken.  

 

De overige organisaties onder Twinning III zijn allen betrokken bij slechts één project. Het is niet 

mogelijk om de mate van financiële betrokkenheid per partner in een partnerschap te specificeren, 

omdat een dergelijke verdeling niet onderdeel maakt van de projectadministratie.  

 

Tabel 3.12: Verdeling middelen over projecteigenaren 

 Organisatie  Aantal en grootte 

van project  

1 Hogeschool van Amsterdam 3 groot 

2 Stichting ROC van Amsterdam  2 groot 

3 Universiteit Utrecht  2 groot 

4 Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) / Radboud 

Universiteit 

1 groot, 1 klein 

5 Stichting Dialogue  1 groot, 1 klein  

Surinaamse partners 

1 Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) 2 groot 

2 Anton de Kom Universiteit van Suriname 2 groot 

3 Conservation International Suriname 2 groot 

4 Centrum voor Democratie en Rechtspleging  1 groot, 1 klein 

5 Stichting Saga Interproject Suriname 2 groot 

6 Het Matawai Investeringsfonds (MIF)  2 groot 

 

 

3.6 Duurzaamheid  

3.6.1 Voorwaarden duurzaamheid, verwachte duurzaamheid projectresultaten en partnerschappen 

 

Voorwaarden voor duurzaamheid  

UTSN hanteert bij de beoordeling van een projectaanvraag een toetsingskader bestaande uit 12 

criteria. Criterium 11 richt zich op “verduurzaming: het project leidt tot langdurige effecten in de 

sector en versterkte capaciteit van de Surinaamse Partners”. Het criterium bestaat uit vijf 

toetsvragen (zie box tekst 3.5), gericht op de voorwaarden voor duurzaamheid, waar maximaal 15 

punten gescoord kan worden (van de 175 maximale punten voor alle 12 criteria).  

 

Duurzaamheid van het partnerschap geeft maximaal vijf punten en duurzaamheid van 

projectresultaten maximaal 10 punten. De ex-ante beoordeling van de 13 geselecteerde projecten 

geven alleen de geaggregeerde score: er kan geen onderverdeling gemaakt van naar 

duurzaamheid van het partnerschap en duurzaamheid van de projectresultaten. Aangezien het 

merendeel van de punten gerelateerd is aan duurzaamheid van de projectresultaten, interpreteren 

de evaluatoren de ex-ante duurzaamheidstoets vooral als een toets op verwachte duurzaamheid 

van projectresultaten.  
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Box tekst 3.5: Criterium 11: verduurzaming;  

Criterium 11 bestaat uit de volgende vijf toetsvragen:  

1. Tussen de samenwerkingspartners wordt een langdurige samenwerking beoogd (max 5 punten); 

2. De positieve lange termijneffecten voor de Surinaamse partner worden duidelijk genoemd (max 3 

punten); 

3. De positieve lange termijneffecten voor de Surinaamse sector worden duidelijk genoemd (max 3 

punten) ; 

4. De activiteiten die gedurende het project zijn opgezet worden voortgezet na het beëindigen van de 

UTSN-financiering (maximaal 2 punten);  

5. De aanvrager beschrijft op een logische en heldere wijze de nazorg van het project (max 2 punten). 

 

De 13 projecten geselecteerde projecten scoorden ex-ante als volgt op duurzaamheid; vijf 

projecten (38%) goed tot zeer goed (tussen 13 en 15 punten), zes projecten (46%) scoorden 

voldoende tot goed (6-12 punten), en twee projecten (15%) onvoldoende (0-6 punten).  

 

Perceptie van duurzaamheid 

De projecteigenaren zelf zijn positiever over (de verwachte) duurzaamheid dan de ex-ante toets. 

Maar liefst 54% verwacht dat er in hoge mate sprake is (of zal zijn) van duurzaamheid van de 

project resultaten, 36% geeft aan dat zij in enige mate duurzaamheid verwachten, en 10% geeft 

matige tot geen duurzaamheid van de projectresultaten aan (zie figuur 3.12). 

 

Figuur 3.12: In hoeverre verwacht u dat de resultaten van het project duurzaam zullen zijn? 

 
Bron: Survey 1, aantal respondenten: 72 

 

Ex-post beoordeling duurzaamheid  

De evaluatoren beoordelen de duurzaamheid van projectresultaten ex-post over het algemeen iets 

lager dan de ex-ante evaluatie. Op basis van het ex-post oordeel van de evaluatoren op 

duurzaamheid werden de projectresultaten voor drie projecten als goed tot zeer goed gezien, voor 

vier projecten als voldoende tot goed en voor vier projecten als onvoldoende gezien. De 

evaluatoren konden voor twee projecten geen ex-post duurzaamheidsoordeel geven, omdat het 

hiervoor nog te kort na afronding van het project was.  

 

Daar waar het ex-post duurzaamheidsoordeel afwijkt van de ex-ante assessment, verschilt het 

vaak één categorie; voor vijf projecten werd de duurzaamheid ex post één categorie lager inschat, 

en voor twee projecten werd de ex-post duurzaamheid één categorie hoger ingeschat.  
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Indien de Surinaamse projecteigenaren voorafgaand aan de start van het project, tijdens de 

projectuitvoering, of bij de projectafsluiting in contact waren met de Surinaamse overheid, dan kon 

vaak een positief oordeel over duurzaamheid van de projectresultaten worden gegeven. Dit geldt 

voor projecten waar medewerking dan wel toestemming van de overheid nodig is, zoals 

bijvoorbeeld voor trainingen certificeren/accrediteren, en curriculumontwikkeling. 

Overheidsbetrokkenheid was bijvoorbeeld noodzakelijk in 8 van de 13 geselecteerde projecten.  

 

Daarnaast geven de evaluatoren ook een positiever duurzaamheidsoordeel aan projecten waarvoor 

een duidelijke business case was ontwikkeld en waar alternatieve vervolgfinanciering onderdeel is 

van de business case. Dit aspect raakt ook aan financiële gezondheid en duurzaamheid van de 

organisaties breder dan de activiteiten zelf. Organisaties met project-gerelateerde inkomsten die 

toereikend genoeg waren – zoals het verkrijgen van deelnemersbijdrages voor trainingen of 

toereikende museuminkomsten – beïnvloedden positief de duurzaamheid van de resultaten (zie 

ook sectie 3.5.1, eigen bijdrage).  

 

Duurzaamheid wordt negatief beïnvloed als trainingen onvoldoende geïnstitutionaliseerd waren, of 

de Surinaamse partij te weinig capaciteit had om vervolg te geven aan de projectresultaten.  

 

Verwachte duurzaamheid partnerschappen 

Figuur 3.13 maakt duidelijk dat 11% van de respondenten al een partnerschap hadden en van plan 

zijn dat te continueren. Daarbij geeft 76% aan dat zij van plan zijn het partnerschap, gevormd onder 

Twinning III, verder uit te werken.  

 

De interviews maken ook duidelijk dat zeven van de 13 elkaar kenden vóór Twinning I (54%), 

waarvan zes van die zeven hun partnerschap vorm hadden gegeven tijdens Twinning I en II . Met 

name partnerschappen tussen organisaties met eenzelfde functie/doelstelling hadden al relaties 

voor de introductie van Twinning; Bloedbank Suriname met Sanquin, SOFNA met Museum 

Amsterdam, CDR met Dialogue, Stichting Prostaatkanker Suriname met Stichting Prostaatkanker 

Nederland, en SHTTC met ROC van Amsterdam.  

 

Figuur 3.13: Duurzaamheid partnerschap 

 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 71 

 

Survey 1 laat zien dat ongeveer de helft van de respondenten een nieuw Twinning voorstel wil 

indienen, mocht er een Twinning IV komen. Dit lijkt een indicatie voor mogelijke duurzaamheid van 
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de relaties onder Twinning III. Daarbij lijken Surinaamse respondenten over het algemeen 

overtuigender met de wens te komen tot een nieuw voorstel dan de Nederlandse respondenten 

(respectievelijk 76% tegen 65%, zie figuur 3.14).  

 

Een vergelijkbaar beeld komt naar voren op basis van de interviews met de projecteigenaren van 

de geselecteerde projecten. Negen van de 13 partnerschappen (69%) geven aan dat ze hun 

partnerschap willen voortzetten en een nieuw voorstel onder Twinning IV. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat twee partnerschappen dat willen doen om de projectresultaten uit Twinning III verder 

vorm te geven, waarbij zij aangeven dit waarschijnlijk niet te doen zonder een Twinningfaciliteit. 

Zeven van de 13 partnerschappen bevestigen dat zij hun relatie ook zonder Twinning continueren. 

Van deze zeven partnerschappen hadden zes al een partnerschap voor Twinning III; alleen het 

partnerschap PAS met SBW is een nieuw partnerschap.  

 

Figuur 3.14: Zou u een nieuw voorstel indienen voor Twinning IV, mocht dat er komen? 

 
Bron: Survey 1, aantal respondenten: 71 

 

 

3.6.2 Aanpassing op verandering  

Figuur 3.15 maakt duidelijk dat het overgrote deel van de projecten (84%) enigszins tot in hoge 

mate het project tussentijds is aangepast. De hoofdoorzaak hiervoor was Covid-19 (59 van de 65 

antwoorden).  
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Figuur 3.15: In hoeverre werd uw project aangepast aan externe, veranderende omstandigheden 

buiten de invloedsfeer van het project? 

Bron: Survey 1, aantal respondenten: 71 

 

Covid-19 heeft tot veel vertragingen geleid: projecten hebben een tijdje stilgelegen of minimale 

voortgang geboekt. Covid-19 leidde tot reisbeperkingen tussen Nederland en Suriname, maar ook 

tot beperkte reismogelijkheden in Suriname zelf. Bijna alle projecteigenaren hebben hun 

projectplan aangepast; sommige activiteiten werden geheel geschrapt zoals bijvoorbeeld 

uitwisselingen van studenten, leraren, of jongeren, maar ook stageprogramma’s en grootschalige 

trainingen/events. Daarnaast waren er ook aanpassingen in de manier van uitvoering:  

 

• In plaats van trainingen door de Nederlandse partner in Suriname werden Surinaamse trainers 

online getraind door de Nederlandse partners die dan vervolgens de trainingen gaven in 

Suriname (zie ook sectie 3.3.4 “Onbedoelde effecten”);  

• Face-to-face trainingen werden vervangen door onlinetrainingen; 

• Groepsactiviteiten werden georganiseerd op kleinere schaal dan eerst gepland;  

• Delen van reisbudgetten werden omgezet in andere uitgaven; met name meer hardware 

uitgaven, ook ter ondersteuning van remote trainingen; 

• Penvoerderschap werd van de Nederlandse partner overgeheveld naar de Surinaamse Partner 

(zie ook sectie 3.3.4 “Onbedoelde effecten”.);  

• Projectactiviteiten werden in een andere volgorde uitgevoerd dan gepland; 

• Nederlandse expertise werd vervangen door inhuur expertise in Suriname.  

 

UTSN heeft zich ten tijde van de COVID-periode zeer behulpzaam en constructief opgesteld bij 

aanpassen van de werkplannen. In alle gevallen leidde het tot projectverlenging, waarbij de verdere 

aanpassingen wel budgetneutraal uitgevoerd moesten worden. Ook het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken heeft zich constructief opgesteld: de Twinning III faciliteit is met 1 jaar verlengd 

en UTSN kon het uitvoeringsbudget verhogen van 9% naar 11% van het totale Twinning Budget 

om de langere doorlooptijd en de intensievere begeleiding tijdens de projectplan aanpassingen te 

bekostigen.  

 

Er zijn duidelijke verschillen te zien in hoe projecteigenaren zijn omgegaan met de covid-19 

pandemie en de reisrestricties/capaciteitsbeperkingen die deze tot gevolg had. Op basis van de 

interviews werd duidelijk dat projecten met adequate projectaanpassingen en goede resultaten één 

of meerdere van onderstaande aspecten deelden:  

1. Persoonlijkheid van met name de Surinaamse projecteigenaar: proactief, dynamisch;  

2. Capaciteit binnen de organisatie van de Surinaamse Partner: capaciteit om penvoerderschap 

uit te voeren/over te nemen, en projectuitvoering is niet afhankelijk van één persoon;  
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3. Penvoerderschap wordt uitgevoerd door de Surinaamse Partner; 

4. Het project had een digitaal component in het oorspronkelijke werkplan (zoals de ontwikkeling 

van een app, blended learning, of het digitaal opslaan/bewerken van verhalen).  
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4 Analyse Twinninginstrument  

4.1 Introductie  

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de evaluatie op niveau 2 (zie sectie 1.2, 

evaluatiemethodologie). Op basis van specifieke evaluatie vragen voor niveau 2 (zie Annex 6) 

worden de resultaten van de synthese van de beschikbare evaluaties van Twinning I en II, en de 

resultaten van de evaluatie van Twinning III samengevat.  

 

Het hoofdstuk is gestructureerd op basis van de geselecteerde evaluatie criteria voor niveau 2; 

relevantie, effectiviteit, efficiëntie, en duurzaamheid. Relevantie (sectie 4.2) richt zich op de vragen 

of andere criteria dan criteria uit het toetsingskader een rol hebben gespeeld bij projectselectie, de 

relevantie van Twinning voor de doelgroepen, en hoe de relevantie over Surinaamse en 

Nederlandse partners is verdeeld. Effectiviteit (sectie 4.3) richt zich op de vragen of de projecten 

hebben bijgedragen aan het bereiken van de Twinning doelstellingen en of er onbedoelde effecten 

zijn. Efficiëntie (sectie 4.4) gaat in op de vraag of de opzet van het Twinninginstrument bijdraagt 

aan efficiënte besteding van middelen (waarbij specifiek werd gekeken naar twee aspecten van de 

opzet: de eigen bijdrage van projecteigenaren en het UTSN beheer budget), en de spreiding van 

Twinning middelen over projectuitvoerders, sectoren, en regio’s. En duurzaamheid (sectie 4.5) richt 

zich op de vraag of partnerschappen duurzaam waren, projectresultaten duurzaam waren, en of het 

aanpassingsvermogen van Twinning op veranderingen in de omgeving. Verder is survey 2 is 

gebruikt om te kunnen analyseren hoe projecteigenaren uit Twinning I en II de duurzaamheid van 

de partnerrelaties en duurzaamheid van de projectresultaten behoordelen. 

 

 

4.2 Relevantie  

4.2.1 Selectiecriteria 

Het selectieproces, en de daarbij behorende selectiecriteria, zijn gaandeweg aangepast tijdens de 

ontwikkeling van het Twinninginstrument over Twinning I, Twinning II en Twinning III. Na Twinning I 

is steeds meer gekeken naar of partners bij elkaar hoorden (duurzaamheid partnerschap) en naar 

de duurzaamheid van het project. Het toetsingskader in Twinning II werd uitgebreid om tot een zo 

objectief mogelijke selectie van projecten te komen. De aanpassingen hebben geleid tot een 

verdere objectivering van het toetsingskader dat is gestart bij Twinning II, en verder verfijnd bij 

Twinning III.  

 

De opzet van Twinning I was om zo min mogelijk te sturen op thematische en sectorale prioriteiten 

of op type organisaties en was daardoor niet beperkt tot sectoren.23 UTSN hechtte bij de 

projectselectie aan het belang van financiële, administratieve, en managementcapaciteiten van de 

penvoerder. Zij heeft dit gedaan om het risico van onzorgvuldig of onrechtmatig financieel 

projectbeheer te verkleinen. Het IOB concludeerde dat dit duidelijk prevaleerde boven de relevantie 

van de projectvoorstellen. Grote organisaties scoorden beter op dat criterium. Kleine organisaties 

met een zwakkere structuur hadden daarmee minder kans op financiering.24  

 

In 2009, tijdens de uitvoering van Twinning I, verbeterde de UTSN de beoordelingsprocedure. De 

formulieren werden aangepast en eenduidiger gemaakt. Er kwamen richtlijnen voor het toekennen 

 
23  IOB Evaluatie. (2011). Evaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland, p.97. 
24  Ibid. p.55. 
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van bonuspunten. En er kwam meer aandacht voor de capaciteit van de Surinaamse partner. Ook 

is de UTSN kwalitatief zeer goede voorstellen gaan onderscheiden van voorstellen die ‘voldoende’ 

scoorden. De beoordelaars zijn meer gaan letten op projectvoorstellen die zich richtten op 

achtergestelde doelgroepen en op een evenredige verdeling tussen grote en kleine voorstellen. 

Daarnaast woog het oordeel van de beoordelaars van NIKOS in de tweede ronde zwaarder, 

opnieuw vanuit de verwachting dat zij de Surinaamse context en de lokale behoeften beter 

kenden.25  

 

De evaluatie van Twinning II concludeerde dat de selectieprocedure van goede kwaliteit is 

geweest; vanaf voorlichtingsbijeenkomsten, via de behandeling van projectprofielen en de toetsing 

van uitgebreide voorstellen aan drempel- en inhoudelijke criteria, gesprekken met kandidaten, tot 

en met de gunning van contracten. De selectieprocedure heeft ruimschoots voldaan aan (bij 

financiering uit publieke middelen) gangbare normen van rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid.26  

 

Bij de evaluatie van Twinning III concludeerden de evaluatoren dat het zoeken naar een balans 1) 

tussen kleine en grote aanvragen, 2) in de spreiding van projecten over de districten in Suriname 

en 3) en in de spreiding van projecten over de vier sectoren niet in het ex-ante toetsingskader is 

opgenomen, maar wel transparant wordt benaderd door een ranking. Aan de hand van deze 

ranking werd het project goed- of afgekeurd. Verder zijn de evaluatoren niet tot de conclusie 

gekomen dat andere criteria dan die in het toetsingskader een rol hebben gespeeld bij de selectie 

van de projecten. Op basis hiervan kan de conclusie worden getrokken dat UTSN zich heeft 

gehouden aan het door haar geformuleerde beleidskader.  

 

 

4.2.2 Relevantie doelgroepen in Suriname 

Uit de evaluaties van Twinning II en III blijkt dat samenwerking relevant is geweest voor de 

doelgroepen in Suriname. Uit het evaluatierapport van Twinning I kan worden opgemaakt dat de 

samenwerking voor de doelgroepen in Suriname relevant is geweest maar wordt niet verder 

gekwalificeerd.27 In Twinning II vonden 73% van alle respondenten dat de Surinaamse partner de 

meeste baat heeft bij Twinning II. Als werd gekeken naar alleen de Surinaamse organisaties, dan 

vonden 60% van de Surinaamse respondenten dat de Surinaamse partner de meeste baat heeft 

gehad van Twinning II, en 35% van de Surinaamse respondenten meenden dat beide partijen 

evenveel baat hebben.28 In de interviews van MDF is gebleken dat sommige Surinaamse partners 

“baat” of “voordeel” opvatten als financieel voordeel. Ook uit de evaluatie van Twinning III bleek dat 

de Surinaamse partnerorganisaties de perceptie delen dat de samenwerking vooral voor de 

Surinaamse doelgroepen relevant is geweest. Daarbij werd voor relevantie vooral verwezen naar 

de behaalde projectresultaten.  

 

 

4.2.3 Relevantie doelgroepen in Nederland 

Uit de evaluaties van Twinning II en III blijkt dat samenwerking ook relevant is geweest voor de 

doelgroepen in Nederland en dat deze relevantie in Twinning III is toegenomen ten opzichte van 

Twinning II. De relevantie voor Nederlandse partners zat vaak in meer immateriële voordelen van 

de samenwerking.  

 

 
25  Ibid, hoofdstuk 4. 
26  MDF. (2016). Evaluatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland- II (2013-2016), p.13. 

27  IOB. (2011), hoofdstuk 7, p.96. 
28  MDF. (2016), p.15. 
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Uit het evaluatierapport van Twinning I kan worden opgemaakt dat de samenwerking relevant is 

geweest voor de doelgroepen in Nederland. Het evaluatierapport kwalificeerde de relevantie voor 

de Nederlandse doelgroep niet. Wel werd opgemerkt dat dit in de eerste plaats kwam doordat 

alleen Nederlandse organisaties penvoerder konden zijn. Dit maakte van meet af aan al duidelijk 

dat de perceptie was dat het project relevant moest zijn voor de Nederlandse organisatie wilde die 

zich hieraan verbinden. Pas in Twinning II werd deze mogelijkheid uitgebreid naar Surinaamse 

organisaties. Uit het evaluatierapport van Twinning II is gebleken dat 18% van de Nederlandse 

organisaties meende dat dat beide partners evenveel baat hebben van Twinning II. Uit de evaluatie 

van Twinning III is gebleken dat 53% van de Nederlandse respondenten de perceptie heeft dat de 

projecten voor beide partijen relevant zijn. De Nederlandse organisaties zagen relevantie 

voornamelijk in verbeterd inzicht in de Surinaamse cultuur, werken in een multiculturele 

samenleving, of het opdoen van kennis van mensen met een migratieachtergrond.29. 

 

 

4.2.4 Verhouding relevantie Twinning voor Surinaamse en Nederlandse partners 

Uit de evaluaties van II en III blijkt dat het overheersende beeld is dat de samenwerking relevanter 

is voor de Surinaamse partners. Echter, de perceptie dat beide partijen evenveel baat lijken te 

hebben hij het partnerschap is gegroeid van Twinning II naar Twinning III. Hier lijkt sprake te zijn 

van een trend die leidt naar een meer evenwichtige verhouding in relevantie tussen de Surinaamse 

en Nederlandse partners.  

 

De evaluatie van Twinning I is niet ingegaan op de verhouding van relevantie van Twinning I 

projecten voor Surinaamse en Nederlandse Partners. Wel werd aangegeven dat in algemene zin 

beide een belang hadden. Uit de evaluatie van Twinning III is gebleken dat 55% van de 

Nederlandse en Surinaamse respondenten meent dat beide (Surinaamse en Nederlandse partners) 

evenveel baat hebben bij het Twinning III partnerschap. Dit is een verschil t.o.v. Twinning II waar 

slechts 25% van de respondenten aangaf dat beide partijen evenveel baat hadden. Op dit punt is er 

een weinig verschil in perceptie tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties wat betreft 

Twinning III. Terwijl 42% van de Surinaamse organisaties meent dat de Surinaamse partner de 

meeste baat heeft van Twinning III, meent 47% van de Nederlandse organisaties dat de 

Surinaamse organisaties de meeste baat hebben van Twinning III.30  

 

 

4.3 Effectiviteit  

4.3.1 Versterking maatschappelijk middenveld  

Het versterken van het maatschappelijk middenveld staat centraal bij het Twinninginstrument, 

waarbij een brede benadering van het maatschappelijk middenveld wordt gevolgd. We zien lichte 

verschuivingen in de benadering, mede als gevolg van de selectie van specifieke sectoren vanaf 

Twinning II en licht afwijkende interpretaties van wat institutionele versterking is. Bij Twinning I lag 

de focus vooral op het versterken van organisaties in het maatschappelijk middenveld, waarbij 

institutionele versterking werd gezien als het vermogen van de organisatie om diensten te leveren 

en het vermogen van de organisatie om netwerken aan te gaan. In Twinning II kwam de 

aanbeveling om ook een sector perspectief te hanteren en te kijken of de projecten tezamen ook 

een versterkend effect op de sector konden hebben. De evaluatie van Twinning III keek ook 

expliciet naar de institutionele versterking van de sector, maar hanteerde een andere definitie dan 

in Twinning I (zie sectie 2.7 en 3.4). Institutioneel werd opgevat als ‘spelregels’ tussen organisaties 

in een sector, maar komt tot de conclusie dat deze analyse complex is omdat het begrip sector niet 

helder is.  

 
29  Zie hoofdstuk 3.2.3  
30  Zie hoofdstuk 3.2.3 



 

 

62 

 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

Alle drie de evaluaties concluderen dat er een positieve impact kon worden verwacht van Twinning 

op het maatschappelijk middenveld, omdat de projecten bijdroegen aan het versterken van dan wel 

de individuele, organisatorische, of institutionele capaciteit. De drie evaluaties laten zien dat de 

bijdrage van Twinning aan het versterken van het maatschappelijk middenveld in Suriname alleen 

indirect kan worden aangetoond.  

 

De evaluatie van Twinning I concludeerde dat versterking van het maatschappelijk middenveld 

maar gedeeltelijk uit de verf komt. Destijds werd geconcludeerd dat omdat de Twinningfaciliteit 

geen programma is van samenhangende activiteiten, er alleen gekeken kan worden naar de 

relevantie van individuele projecten voor deze algemene doelstelling. Versterking van het 

maatschappelijk middenveld kan worden bereikt door versterking van maatschappelijke 

organisaties. De evaluatie concludeerde dat ongeveer 40% van de projecten gericht waren op het 

versterken van organisaties. Daarnaast werd ook onderkend dat Twinning I een bescheiden 

bijdrage heeft geleverd aan het versterken van netwerken: de onderlinge samenwerking tussen 

maatschappelijke organisaties.  

 

De MDF evaluatie van Twinning II concludeerde dat Twinning II een goed instrument is geweest 

voor het versterken van het maatschappelijk middenveld. Ook in deze evaluatie is een deductieve 

beredenering gebruikt. De belangrijkste argumentaties voor deze conclusies waren: 1) de 

geselecteerde sectoren zijn relevant voor het maatschappelijk middenveld in Suriname, 2) de 

meeste projecten een grote component kennisvermeerdering en kennisoverdracht, 3) de projecten 

hebben bijgedragen aan capaciteitsverbetering van maatschappelijke organisaties, 4) de 

samenwerkingsverbanden leken duurzaam.  

 

De evaluatie van Twinning III komt tot vergelijkbare deductieve bevindingen op basis van een 

survey; Twinning heeft bijgedragen aan het versterken van het maatschappelijk middenveld, omdat 

een sterke verbetering van de capaciteit van individuen (sectorale kennis en management 

vaardigheden) en het versterken van netwerken heeft plaatsgevonden. Het versterken van de 

capaciteit van organisaties zelf wordt ook onderkend, maar minder overtuigend. De evaluatie van 

Twinning III kan echter niet concluderen of het maatschappelijk middenveld is versterkt.  

 

Omvang van het maatschappelijk middenveld in Suriname 

In totaal zijn er 149 Surinaamse organisaties31 betrokken geweest bij Twinning over de periode 

2008 tot 2018. Het aantal stichtingen, verenigingen en coöperatieve verenigingen is in deze periode 

ook sterk gegroeid: nagenoeg verdubbeld. Daarbij moet worden aangetekend dat waarschijnlijk niet 

alle stichtingen relevante stichtingen zijn in het kader van het maatschappelijk middenveld, en niet 

alle stichtingen en verenigingen relevant zijn conform de sector definitie van Twinning. 

Desalniettemin geeft onderstaande tabel een indicatie van de omvang van het voor Twinning 

relevante maatschappelijk middenveld.  

 

Op basis van onderstaande cijfers kan worden gesteld dat Twinning III ongeveer 1% van het 

relevante maatschappelijke middenveld direct heeft bereikt (41 Surinaamse organisaties32). Voor 

Twinning I, II en III samen is ongeveer 3 – 5% van het relevante maatschappelijke middenveld 

betrokken (zie tabel 4.1 hieronder).  

 

 
31  Er zijn in totaal 195 projecten geweest, waarvan over de looptijd van Twinning sommige Surinaamse partners meerdere 

keren bij projectuitvoering waren betrokken. In totaal zijn er 149 unieke Surinaamse partners bij de uitvoering van 

Twinning I, II, en III betrokken. 

32  Er zijn in totaal 40 projecten geweest, waarbij in totaal 41 unieke Surinaamse partners bij de uitvoering van Twinning III 

waren betrokken.  
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Tabel 4.1: Inschatting aantal organisaties in het relevante maatschappelijk middenveld (2008-2018) 

 2008 2018 

Stichtingen  466 897 

Verenigingen 30 74 

Coöperatieve verenigingen  22 59 

Subtotaal  518 1030 

Scholen33   932 

Gezondheidsinstellingen   1709 

Lagere overheden (districten en 

ressorten) 

 72 

Culturele instanties   20 

Totaal   324834- 3763 

Bron: jaarverslag KKF 2020 en 2011, Statistisch Jaarboek Suriname (2018/2019). Lagere overheden + culturele instanties – 

Wikipedia  

 

Verder telde Suriname in 2018 575.000 inwoners, dat betekent 558 inwoners per 

stichting/vereniging. Ter vergelijk: in Nederland waren in 2018 38.245 stichtingen en verenigingen 

en 17.2 miljoen inwoners: dat zijn 449 inwoners per stichting/vereniging. Dit betekent dat Suriname 

en Nederland een redelijke vergelijkbare verenigingen/stichtingen dichtheid hebben.  

 

Institutionele versterking van sectoren  

Voor Twinning I waren geen sectoren geselecteerd. Institutionele versterking werd daarom gezien 

als het versterken van de Surinaamse partner; een middel om het doel van versterking van het 

maatschappelijk middenveld te kunnen bereiken. In de evaluatie van Twinning I werd institutionele 

versterking van de Surinaamse partner gedefinieerd als: 1) het vermogen van de organisatie om 

diensten te leveren 2) het vermogen van de organisatie om netwerken aan te gaan. Dit zou door 

trainingen en kennisoverdracht kunnen worden bereikt. Driekwart van de Twinning I projecten 

waren gericht op institutionele versterking. Daarbij werd ook de conclusie getrokken dat Twinning I 

lang niet altijd het meest aangewezen instrument is voor institutionele versterking van de 

Surinaamse partner en dat “het kan zelfs een onnodig ingewikkelde constructie zijn om aan 

financiering te komen”. Institutionele versterking vereist tijd en wederzijds vertrouwen dat met name 

door structurele partnerschappen bereikt kan worden. 

 

In Twinning II waren wel sectoren geselecteerd, maar de evaluatie richtte zich niet op een analyse 

op mogelijke versterking van sectoren. Wél werd geconcludeerd dat institutionele en 

organisatorische verbeteringen bij Surinaamse organisaties plaatsgevonden door Twinning II. De 

evaluatie concludeerde dat de geselecteerde sectoren relevant voor het versterken van het 

maatschappelijk middenveld. Verder kwam de evaluatie met de aanbeveling om meer te letten op 

de samenhang tussen de projecten in een bepaalde sector, zodat projecten elkaar zouden kunnen 

versterken.  

 

De evaluatie van Twinning III richtte zich wel op de vraag of Twinning III heeft bijgedragen aan de 

institutionele versterking van de sector, waarbij institutionele versterking wordt gezien als “de 

spelregels waarbinnen organisaties hun werk verrichten binnen een sector”. Deze definitie van 

institutionele versterking wijkt af van de definitie gehanteerd tijdens de evaluatie van Twinning I, 

waarbij meer het perspectief van de organisatie werd genomen en het vermogen van de 

organisatie om netwerken te onderhouden, terwijl de evaluatie van Twinning III trachtte te kijken 

vanuit het perspectief van een sector. De evaluatie van Twinning III kwam niet tot eenduidige 

conclusies, omdat het sectorniveau niet altijd helder was.  

 
33  KO-, GLO-, LBO-, MULO-, VWMKO scholen en tertiair onderwijs  
34  Indien de helft van de stichtingen en verenigingen relevant zou zijn geweest.  
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4.3.2 Sociale Banden en verbreden /verdiepen relatie Suriname en Nederland  

 

Sociale banden 

In alle drie de evaluaties wordt de versterking van sociale banden tussen Nederland en Suriname 

door Twinning bevestigd, maar in alle evaluaties is deze bevinding niet gebaseerd op een 

geobjectiveerde, meer diepgaande analyse. In de evaluatie van Twinning I werd minder aandacht 

besteed aan het versterken van sociale banden. De evaluatie van Twinning I benadrukte dat de 

samenwerkingsverbanden vooral worden gedragen door groepjes van enthousiaste individuen, 

zowel aan Nederlandse als aan Surinaamse kant, zowel in samenwerkingsverbanden tussen grote 

en kleinere organisaties. Dit versterkt direct de sociale band tussen de direct betrokkenen. De 

evaluaties van Twinning II en III bevestigen op basis van surveyresultaten de bijdrage aan het 

versterken van sociale banden tussen Nederland en Suriname, waarbij de surveyresultaten van 

Twinning III licht afwijken van die van Twinning II; 51% van de respondenten geeft aan dat 

Twinning III in hoge mate heeft bijgedragen aan het versterken van de sociale banden t.o.v. 63.5% 

bij Twinning II. 6% van de respondenten geeft aan dat Twinning III geen bijdrage heeft geleverd 

aan het versterken van sociale banden terwijl 2% dit aangaf tijdens de evaluatie van Twinning III.  

 

Verbreden/verdiepen  

Het Twinninginstrument heeft altijd voor ogen gehad dat de faciliteiten moeten bijdragen aan het 

verdiepen van bestaande relaties tussen Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke 

organisaties en het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden (verbreden). De evaluatie van 

Twinning I kwam tot de conclusie dat het instrument vooral had bijgedragen aan verdiepen van 

bestaande relaties, omdat potentiële aanvragers bij de start van de Twinningfaciliteit weinig tijd 

kregen een aanvraag voor te bereiden. De evaluatie van Twinning II heeft niet expliciet gekeken 

naar de verbreding of verdieping van de partnerschappen.  

 

De evaluatie van Twinning III komt tot de observatie dat Twinning III zowel heeft bijgedragen aan 

verdieping (bestaande partnerschappen) als aan verbreding (nieuwe partnerschappen) van 

samenwerkingsrelaties tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Daarbij gaf één derde van 

de partners van bestaande samenwerkingsverbanden aan dat zij hun partnerschap op een andere 

wijze hadden verdiept dan met Twinning III; één derde gaf aan wel gezocht te hebben naar verdere 

samenwerking maar niet zo structureel en intensief als met Twinning III; en één derde gaf aan hun 

samenwerkingsverband niet te hebben verdiept zonder Twinning III. De organisaties gaven in dat 

verband aan dat de meerwaarde van Twinning zit in de beschikbaarheid van middelen (vooral 

argument van Surinaamse partners) en de begeleiding en monitoring van een derde partij wat de 

geloofwaardigheid van het partnerschap versterkt (vooral argument van Nederlandse partners). 

Voor Nederlandse partners is de beschikbaarheid van middelen een minder belangrijk argument, 

omdat alternatieve financiering in Nederland vaak wel beschikbaar is. Daarbij werd aangegeven dat 

de projectresultaten waarschijnlijk langzamer zouden zijn gerealiseerd zonder het beheersregime 

van Twinning III; Twinning III heeft duidelijk bijgedragen aan de resultaatgerichtheid van de 

samenwerkingsrelaties. 

 

 

4.3.3 Onbedoelde effecten  

In de evaluaties van Twinning I en II zijn onbedoelde effecten niet nader geanalyseerd. Deze 

analyse heeft alleen bij Twinning III plaats gevonden. Daaruit is de algemene les te trekken dat 

meer verantwoordelijkheid bij de Surinaamse partners (penvoerderschap, trainingen uitvoeren 

nadat de zij als trainers zijn getraind) een positief effect heeft op de capaciteit van de organisaties.  
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4.4 Efficiëntie  

4.4.1 Efficiënte besteding middelen  

 

Kosten uitvoeringsorganisatie binnen vastgestelde budget 

Uit de eerdere evaluaties blijkt dat de kosten van de uitvoeringsorganisatie UTSN binnen het 

vastgestelde budget zijn gebleven. Voor Twinning I en II werd maximaal 9% van de gerealiseerde 

uitgaven gebruikt aan het beheer van de Twinningfaciliteit. Tijdens Twinning III is dit – zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 – in een later stadium opgehoogd naar 12,5% van de gerealiseerde 

programmakosten als gevolg van Covid-19. De IOB-evaluatie concludeert dat voor Twinning I 

UTSN met dit percentage alle beheerstaken heeft uitgevoerd, waaronder de monitoring en 

begeleiding, en dat daarmee de beheerskosten van de Twinningfaciliteit binnen het vastgestelde 

budget is geweest en niet hoger zijn dan van andere subsidieprogramma’s. In de MDF-evaluatie 

van Twinning II zijn de (gerealiseerde) beheerskosten niet meegenomen.  

 

Totale eigen bijdrage 

Zowel in Twinning I, II als III gold een eigen bijdrage van minimaal 15% van de projectomvang35 

voor grote projecten en minimaal 5% voor kleine projecten, uit te drukken in dagen, materiaal of 

geld. De evaluaties van Twinning I en III hebben aangetoond dat de eigen bijdrages vaak meer 

lijken te zijn dan begroot. De IOB-evaluatie Twinning I is van oordeel dat in de realisatie zowel 

Surinaamse als Nederlandse partnerorganisaties “in sommige gevallen” meer bijdragen dan het 

minimaal vereiste. De IOB-evaluatie constateert daarbij ook een heftboomwerking; de hoeveelheid 

beschikbare middelen voor projecten viel hoger uit dan verwacht. Ook zijn er bij projecten onder 

Twinning I bijdrages van derden geweest. Kwantitatief berekende de IOB de eigen bijdrage als 

onderdeel van de totale projectbegroting als 21%36. Het beeld van hogere eigen bijdrages dan 

begroot, additionele financiering, en een hefboomwerking lijken deels ook te worden bevestigd in 

de evaluatie van Twinning III. Door Twinning zijn er extra, externe middelen gemobiliseerd, 

waardoor een hefboomwerking heeft opgetreden: er kon meer worden bereikt met de bestaande 

Twinning middelen. Echter, hiervoor kan geen kwantitatieve onderbouwing gegeven worden. De 

MDF-evaluatie voor Twinning II gaf geen inzicht in de gerealiseerde eigen bijdrage van de 

projecten. Naast of als onderdeel van eigen bijdrages zijn fondsen van derden geworven.  

 

 

4.4.2 Spreiding middelen  

 

Geografische spreiding 

Op basis van de analyse van Twinning I, II en III is te constateren dat de geografische spreiding 

explicieter deel is gaan uitmaken van de sturing van projecten. Echter, door het ontbreken van de 

realisatie van de verdeling in de eerste twee evaluaties, valt niet kwantitatief te toetsen wat de 

verdeling over de gebieden is voor het gehele Twinninginstrument.  

 

De IOB-evaluatie geeft aan dat er oorspronkelijk weinig geografische sturing was in Twinning I, 

onder andere door het experimentele karakter van de eerste faciliteit. Met de tweede loketronde in 

2009 is wel enige geografische sturing gekomen, omdat het aantal aanvragen uit het binnenland 

tegenviel. UTSN organiseerde extra voorlichtingsbijeenkomsten in de districten Brokopondo, 

Commewijne en Saramacca, en ook konden projectaanvragers een bonuspunt (optioneel) krijgen 

voor een achtergestelde regio of district om zo meer aandacht te besteden aan projecten buiten 

 
35  Anders dan bij Twinning II en III waren bij Twinning I Grote projecten nog 30.000-300.000 EUR, en Kleine projecten 

10.000-30.000 EUR.  
36  IOB. (2011). P.100. Geen onderscheid in grote of kleine projecten.  
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Paramaribo. Wat de geografische spreiding van de gerealiseerde middelen uiteindelijk is geweest 

van Twinning I is in de IOB-evaluatie niet als onderzoeksvraag meegenomen.  

 

In Twinning II is deze sturing naar een evenwichtige spreiding van projecten over het binnenland en 

Paramaribo doorgezet. De MDF-evaluatie neemt de gerealiseerde spreiding niet mee in het 

onderzoek, maar constateert dat UTSN lerend vermogen heeft getoond over de Twinning rondes, 

met name omdat UTSN getracht heeft een meer evenwichtig programma samen te stellen dat 

beantwoordt aan de doelstellingen van de Twinningfaciliteit en aan het Nederlandse multi-

sectorbeleid. Dit geldt voor de verdeling van fondsen over de diverse categorieën (sectoren, grote-

kleine projecten, hoofdstad-binnenland).  

 

Spreiding over sectoren  

Bij Twinning I was de opzet om zo min mogelijk te sturen op thematische en sectorale prioriteiten37. 

De IOB-evaluatie voor Twinning I gaf aan dat in de beoordeling is gelet op een zekere spreiding 

over sectoren, maar dat het geen kritische factor is geweest. Naar aanleiding van de evaluatie van 

Twinning I zijn toen expliciet drie sectoren opgenomen in de Twinningfaciliteit.  

 

Tabel 4.2 geeft de verdeling van projecten over de sectoren weer (Bij Twinning II is op basis van de 

evaluatie geen inzicht te geven in het bedrag in €):  

 

Tabel 4.2: Verdeling projecten over sectoren voor Twinning I en II 

Sector  Twinning I  Twinning II  Twinning III  

 In € Aantal % van 

aantal 

Aantal 

projecten  

% van 

aantal 

In € Aantal 

projecten 

% van 

aantal 

Onderwijs 

en Opleiding 

5.099.019 37 35% 20 43%  1.774.877  14 35% 

Zorg en 

Welzijn38 

3.261.834 24 22% 19 40%  1.568.233  14 31% 

Cultuur en 

Taal  

536.206 7 6% 8 17% 1.014.188  7 20% 

Overig39 2.825.816 40 37% - -  743.130  14 14% 

Eindtotaal 11.722.873 108 100% 47 100%  5.100.428  40 100% 

 

Op basis van deze informatie kan worden geconstateerd dat het aandeel van zorg- en 

onderwijsprojecten vanaf het begin van Twinning significant is. De evaluatie van Twinning I geeft 

hiervoor als verklaring dat 1) veel Surinaamse organisaties actief zijn in deze sectoren; 2) het 

bredere doel kennisuitwisseling (trainingen en cursussen) goed aftrek vindt binnen deze twee 

sectoren; en 3) UTSN had bij de beoordeling de voorkeur gegeven aan grotere en gevestigde 

organisaties i.v.m. capaciteit, zoals die in de onderwijssector te vinden zijn. Vooral dit derde punt 

komt terug in de evaluatie van Twinning III, op basis van een interview met UTSN: Er wordt een 

organisatietoets gedaan, waardoor een bias ontstaat naar de grotere gevestigde organisaties. De 

capaciteit van grote instellingen – die meer vertegenwoordigd zijn in de zorg- en educatiesector – 

relateert aan kwalitatief betere projectvoorstellen, en daarmee meer vertegenwoordiging van de 

sector in Twinning.  

 

 
37  IOB Evaluatie (2011).  
38  In Twinning I waren deze apart genomen. 

39  In de eerste termijn van Twinning III stond de regeling nog open voor alle sectoren.Onder overig valt: Jongeren, Toerisme, 

Ondersteunende Projecten en Overige thema’s. Ook de IOB-evaluatie (2011) bracht het aantal sectoren terug naar vijf.  
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Spreiding over projecteigenaren  

Voor de spreiding van de middelen over de projecteigenaren voor de hele Twinningfaciliteit is enkel 

een algemeen beeld te geven omdat de drie evaluaties dit onderdeel op verschillende manieren 

behandelen. In de evaluatie van Twinning I komt duidelijk naar voren dat – met name in de 

educatiesector – veel middelen terecht komen bij één organisatie: Zo zijn zeven grote projecten 

met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) goed voor EUR 1,75 miljoen, ofwel ruim 

15 procent van de middelen van de hele Twinningfaciliteit I.  

 

Bij de evaluatie van Twinning II is niet gekeken naar de verdeling over specifieke projecteigenaren 

waarop basis geen conclusie kan worden getrokken. Ten opzichte van Twinning I lijken de 

middelen van Twinning III over projecteigenaren evenwichtiger verdeeld. Hoewel ook in Twinning III 

gevestigde instituten (i.e. universiteiten) een groter aandeel hebben, is het maximumaantal van 

organisaties minder ten opzichte van Twinning I.  

 

 

4.5 Duurzaamheid  

4.5.1 Voorwaarde duurzaamheid, verwachte duurzaamheid projectresultaten en duurzaamheid 

partnerschappen  

De duurzaamheid van de projectresultaten en de partnerschappen lijkt gedurende de looptijd van 

Twinning te zijn verbeterd. Een betere toetsing van de projectvoorstellen op de duurzaamheid van 

de projectvoorstellen en de duurzaamheid van de partnerschappen heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld. De belangrijkste voorwaarden voor duurzaamheid van de projectresultaten zijn 1) de 

capaciteit van de Surinaamse partner om de projectresultaten te continueren (institutionele 

duurzaamheid) en 2) geborgde vervolgfinanciering (financiële duurzaamheid). Zowel de evaluaties 

van Twinning I als III geven aan dat duurzaamheid van het partnerschap hoger is als organisaties 

een vergelijkbare functie hebben.  

 

Duurzaamheid van projectresultaten  

De evaluatie van Twinning I kwam tot de conclusie dat resultaten van de Twinning I projecten 

waarschijnlijk vaker niet dan wel duurzaam zijn; 1 op de 5 projecten leek duurzaam. Zorgen om de 

duurzaamheid van projectresultaten was voornamelijk vanwege de korte looptijd van projecten, 

waardoor duurzaamheid nog onvoldoende verzekerd kon worden. De conclusie was gebaseerd op 

een analyse van de voorwaarden voor duurzaamheid. Er werd gekeken naar institutionele 

duurzaamheid; is de organisatie in staat de projectresultaten voort te zetten, en financiële 

duurzaamheid; kan de organisatie over middelen beschikken om voorzetten resultaten te 

bekostigen. Zij oordeelden dat voor 60% van de projecten institutionele duurzaamheid was geborgd 

en financiële duurzaamheid ‘slechts in enkele gevallen’. De Surinaamse organisaties blijken zelden 

voorbereid om toekomstige lasten te dragen, of ze rekenden op gelden van derden dan wel 

financiering van de overheid (dit was in 37% van de projecten het geval).  

 

De evaluatie van Twinning II zag een verbetering van duurzaamheid van de projectresultaten ten 

opzichte van Twinning I. De evaluatie concludeerde dat meer dan twee derde van de projecten 

waarschijnlijk duurzaam zijn. De verbeterde duurzaamheid was het gevolg van een verbeterde ex-

ante analyse van duurzaamheid van de projectvoorstellen en partnerschappen. 

 

De evaluatie van Twinning III presenteerde een analyse van de duurzaamheid van 

projectresultaten. Duurzaamheid van projectresultaten wordt positief beïnvloed wanneer de 

Surinaamse projecteigenaren voorafgaand aan de start van het project, tijdens de projectuitvoering, 

of bij de projectafsluiting in contact zijn geweest met de Surinaamse overheid. Duurzaamheid lijkt 

ook beter gewaarborgd als er een businesscase is ontwikkeld waarin alternatieve 
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vervolgfinanciering onderdeel is. De duurzaamheid van projectresultaten wordt negatief beïnvloed 

als de Surinaamse partij te weinig capaciteit heeft om vervolg te geven aan het project; de 

Surinaamse organisatie is te veel afhankelijk van één of enkele personen. De evaluatie van 

Twinning III keek ook naar de ex-ante duurzaamheidstoets die UTSN hanteert bij de beoordeling 

van een volledig projectvoorstel. Een ex-post analyse komt niet tot wezenlijk andere conclusies, 

anders dan een licht negatiever of licht positiever beeld over duurzaamheid dat per project 

verschilt. 

 

Voor de evaluatie van Twinning III is ook een survey uitgezet onder Twinning I en II (zie sectie 1.3 

“E-survey”) om duurzaamheid van projectresultaten te onderzoeken. De resultaten van deze survey 

geven een positief beeld van duurzaamheid van projectresultaten. Zo gaf 78% van de 

respondenten aan, die aan Twinning I hadden deelgenomen, dat de activiteiten doorgang hebben 

gevonden (zie figuur 4.1). Dit steeg naar 90% van de respondenten die aan Twinning II hadden 

deelgenomen. Daarbij steeg ook het aandeel van respondenten die aangaf dat deze activiteiten 

doorgingen in partnerschap, met eigen financiering of financiering uit andere bronnen. 

Duurzaamheid lijkt gegarandeerd voor activiteiten die zowel in Twinning I en II aan de orde waren.  

 

Figuur 4.1: In hoeverre zijn de activiteiten van het project voortgezet na het beëindigen van 

financiering door Twinning?  

Bron: Survey 2, aantal respondenten: 57  

 

De survey heeft ook gekeken of bepaalde project resultaten40 duurzamer lijken te zijn dan anderen. 

Hierbij zijn de resultaten van de survey buiten beschouwing gelaten als meer dan 10% van alle 

respondenten “Ik weet niet/geen mening” ingevuld hadden. Hoewel geen harde conclusies 

getrokken kunnen worden, lijkt Tabel 4.3 te suggereren dat de resultaten van versterking van 

netwerken vaker “in geringe mate” of “niet merkbaar” zijn. Verbeterde kennis lijkt daarentegen 

vaker “in hoge mate” of “in voldoende mate” nog merkbaar te zijn in de organisaties.  

 

 
40  Survey 2 vroeg naar duurzaamheid van resultaten op het gebied van: Verbeterde kennis, versterking van 

managementprocessen, verbetering dienstverlening, innovatie, versterking van het netwerk, economische voordelen, 

versterking van het maatschappelijk middenveld, versterking van de institutionele capaciteit van de sector, goede 

persoonlijke relaties tussen Surinaamse en Nederlandse betrokkenen, goed wederzijds begrip, en versterking van de 

sociale banden tussen Suriname en Nederland. 
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het project gestopt  er hebben geen
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Na beëindiging van de Twinningfinanciering 
hebben vervolgactiviteiten plaatsgevonden –
maar niet meer in partnerschap

Na beëindiging van de Twinningfinanciering
hebben er vervolgactiviteiten plaatsgevonden
en/of zijn nieuwe activiteiten geïnitieerd, nog
steeds in partnerverband en gefinancierd door
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Na beëindiging van de Twinningfinanciering
hebben er vervolgactiviteiten plaatsgevonden
en/of zijn nieuwe activiteiten geïnitieerd, nog
steeds in partnerverband, door een andere
bron van financiering.
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Tabel 4.3: Duurzaamheid van doelstellingen op project niveau 

 In hoge 

mate 

In voldoende 

mate 

In geringe 

mate 

Niet 

merkbaar  

Weet 

niet/geen 

mening  

Twinning I, 2008-2012       

Verbeterde kennis  32% 55% 9% 5% 0% 

Versterking van het 

netwerk  

24% 32% 23% 9% 14% 

Goed persoonlijke 

relaties tussen 

betrokkenen 

27% 41% 5% 18% 9% 

Wederzijds begrip  23% 27% 23% 14% 14% 

Twinning II, 2012-2018       

Verbeterde kennis  30% 55% 9% 5%  

Versterking van het 

netwerk  

13% 52% 26% 4% 4% 

Goed persoonlijke 

relaties tussen 

betrokkenen 

26% 52% 0% 13% 9% 

Wederzijds begrip  43% 30% 4% 13% 9% 

Beide       

Verbeterde kennis  42% 42% 0% 0% 17% 

Versterking van het 

netwerk  

42% 42% 17% 0% 0% 

Goed persoonlijke 

relaties tussen 

betrokkenen 

75% 8% 8% 8% 0% 

Wederzijds begrip  33% 58% 0% 8% 0% 

Bron: Survey 2, aantal respondenten: 57 

 

Duurzaamheid van de partnerschappen 

Duurzaamheid van de samenwerkingsrelaties was tijdens de evaluatie van Twinning I nog niet 

kwantitatief onderzocht. Wel concludeerde de evaluatie van Twinning I dat 

samenwerkingsverbanden die blijvend zijn aan minimaal twee van de drie volgende inhoudelijke 

kenmerken blijken te voldoen: thematische overeenkomst, wederkerigheid en gelijkwaardigheid. De 

evaluatie van Twinning II maakte geen analyse over de voorwaarden voor duurzame 

samenwerkingsrelaties. Ze kwamen wel tot de conclusie dat 50% van de Twinning I 

partnerschappen in stand is gebleven, wat op zich niet heel hoog is aangezien de meeste partners 

elkaar al kenden toen Twinning I startte (zie sectie 3.4.2 “verbreding/verdieping”). Daarnaast 

rapporteerden zij dat 70% van de partnerschappen wilden doorgaan na Twinning II. De evaluatie 

van Twinning III concludeerde dat de verwachte duurzaamheid van de partnerrelatie positief lijkt te 

zijn, omdat driekwart van de partnerschappen aangaf na Twinning III hun partnerschap te willen 

continueren. Partnerschappen die vóór Twinning al bestonden, en dan vooral partnerschappen 

tussen organisaties met vergelijkbare functies, gaven aan ook zonder een Twinningfaciliteit een 

vorm van samenwerking te continueren.  
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De survey 2 resultaten lijken ook te suggereren dat relaties duurzamer lijken te worden, maar 

vooral duurzaam zijn als zowel aan Twinning I en II is deelgenomen. Figuur 4.2 geeft dat 41% van 

de partnerschappen uit Twinning I na afronding van het Twinning project het partnerschap 

gecontinueerd hebben. Dit percentage loopt op bij Twinning II naar 57%. Als de partnerschappen 

zowel aan Twinning I en II hebben deelgenomen, dan geeft 92% aan nog steeds een vorm van een 

samenwerkingsrelatie te hebben of met elkaar in contact zijn.  

 

Figuur 4.2: In hoeverre bent u na beëindiging van Twinning I of II met uw partner(s) in contact 

gebleven?  

Bron: Survey 2, aantal respondenten 57 

 

 

4.5.2 Aanpassing op veranderingen  

De evaluaties van Twinning I en II zijn niet ingegaan op deze vraag. Voor de evaluatie van 

Twinning III was deze vraag zeer actueel als gevolg van Covid-19. De goede samenwerking tussen 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Berenschot, en NIKOS heeft bijgedragen aan een adequate 

reactie; de faciliteit was met één jaar verlengd naar 2022. 
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5 Bevindingen relevant voor een toekomstig 
Twinninginstrument  

5.1 Introductie  

Dit hoofdstuk presenteert bevindingen die relevant kunnen zijn voor een eventueel toekomstige 

Twinningfaciliteit (niveau 3 van de evaluatie, zie sectie 1.2 Evaluatiemethodologie). De Terms of 

Reference vraagt aandacht voor relevantie en effectiviteit, door te kijken naar vier hoofdvragen: 1) 

complementariteit met andere beleidsinstrumenten, 2) of voordelen van Twinningfaciliteit optimaal 

worden benut, 3) of Twinning past in MLS 2021-2025, en 4) of de huidige opzet het meest optimaal 

is voor het behalen van de doelen.  

 

Voordat antwoord wordt gegeven op deze vier vragen (Sectie 5.3 en 5.4), start het hoofdstuk met 

een samenvatting van de huidige cultuurhistorische, maatschappelijke, politiek-bestuurlijk en 

economische context in Suriname én de veranderde politiek-bestuurlijke context in Nederland, met 

een mogelijke doorkijk voor de komende jaren (sectie 5.2). Dit schetst de context waarbinnen de 

evaluatievragen worden beantwoord. 

 

 

5.2 De context 

Cultuur historische relatie tussen Suriname en Nederland  

Suriname en Nederland zijn historisch aan elkaar verbonden door een lange gezamenlijke 

geschiedenis. Als gevolg van deze geschiedenis zijn Suriname en Nederland cultureel vervlochten: 

beide landen delen meer dan alleen een taal. Tegenwoordig wonen er zo’n 350.000 mensen in 

Nederland met Surinaamse wortels. Dit betekent niet alleen dat Suriname voor veel mensen in 

Nederland onderdeel uitmaakt van het dagelijkse gesprek, ook betekent dit dat er in Suriname bijna 

niemand is die geen familielid of kennis in Nederland heeft wonen. Beide samenlevingen zijn op 

een bijzondere wijze onderdeel in elkaars bestaan.  

 

Maatschappelijke context in Suriname  

Suriname beschikt over een diverse etnische en culturele verscheidenheid . Er bestaan etnische 

gevoeligheden, maar er zijn relatief weinig onderlinge spanningen. Verder wonen de meeste 

Surinamers in het stedelijk gebied van Suriname: meer dan 2/3 woont in Groot-Paramaribo. Deze 

diversiteit en stedelijke concentratie van de samenleving plaatst het land voor uitdagingen die 

geadresseerd moeten worden, die samen hangen met de politiek-bestuurlijk context en de 

economische ontwikkeling.  

 

Veranderende politiek-bestuurlijke context in Suriname 

Sinds 2020 zijn er substantiële veranderingen geweest in de politiek-bestuurlijke context in 

Suriname en de relaties met Nederland. Na de verkiezingen in Suriname van mei 2020 heeft de 

Nederlandse regering de betrekkingen met Suriname genormaliseerd nadat deze sinds 2010 op 

een laag pitje werden gehouden met de verkiezing van Desi Bouterse tot president van Suriname. 

Sindsdien vindt er hoogstaand overleg plaats tussen Nederland en Suriname. Afgesproken is dat 

de intensivering van de hernieuwde relatie en samenwerking tussen de Republiek Suriname en het 

Koninkrijk der Nederlanden zal plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid, objectiviteit, 

wederzijds vertrouwen en respect en constructieve dialoog. Er zijn prioritaire gebieden voor 

samenwerking tussen de twee landen vastgesteld; politiële en justitiële samenwerking, economie, 
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landbouw, defensie, volksgezondheid, klimaat, milieu en ruimtelijke ordening, alsmede 

samenwerking op het gebied van multilaterale en bilaterale samenwerking.  

 

Economische ontwikkeling Suriname 

Toen de nieuwe regering in juli 2020 aantrad heeft zij te maken met een hoog begrotingstekort, een 

hoge schuldenlast, onregelmatigheden in de publieke sector en hoge inflatie met een ernstige 

impact op de economie. Dit werd veroorzaakt door vele jaren van economisch wanbeheer, wat 

leidde tot systemische begrotings- en externe onevenwichtigheden. Deze financiële en 

economische crisis verschilt van eerdere crises, omdat het land te maken heeft met een hoge 

schuldenlast in combinatie met recessies in belangrijke exportsectoren. Bovendien is het 

banksysteem ernstig onder gekapitaliseerd en is de officiële wisselkoers zowel in september 2020 

als in maart en mei 2021 gedevalueerd, voornamelijk als gevolg van monetaire financiering. De 

inflatie bedroeg eind 2020 61% op jaarbasis. De Covid-19 pandemie heeft de economische situatie 

van Suriname verder verslechterd. De reële economische groei voor 2020 was - 15,9%, en voor 

2021 -3.5%. Voor 2022 verwacht het IMF een licht herstel, met een economische groeiprojectie van 

1.8%41. Verder heeftCovid-19 heeft een enorme druk gelegd op het binnenlandse 

gezondheidszorgsysteem, dat nogal zwak is. 

 

Herstelplan 2020-2022 Suriname 

Om de negatieve spiraal te keren heeft de Surinaamse regering een Herstelplan 2020- 2022 

geformuleerd om de economische crisis te bestrijden en de overheidsfinanciën beheersbaar te 

maken. De kern van het herstelplan zijn maatregelen om de uitgaven te verminderen en de 

inkomsten te verhogen, de institutionele capaciteit/goedbestuur te verbeteren en corruptie aan te 

pakken, zodat de overheidsbegroting geleidelijk weer in evenwicht komt.42 Tegelijk zijn 

maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de bevolking niet overbelast wordt door de 

corrigerende maatregelen maar ondersteund wordt via een Sociaal Vangnet in de moeilijke 

periode. Gesprekken met het IMF hebben geleid tot de Extended Fund Facility for Suriname (EFF, 

36 maanden regeling van ongeveer $ 688 miljoen). De IMF-financiële regeling zal het herstelplan 

van de Surinaamse autoriteiten ondersteunen. Deze hervormingen zullen worden ondersteund door 

technische bijstand van ontwikkelingspartners, waaronder het IMF, de Inter-Amerikaanse 

Ontwikkelingsbank en de Wereldbankgroep. 

 

Het IMF signaleert dat het programma wordt geconfronteerd met grote risico's, maar deze zouden 

in de loop van de tijd moeten afnemen met een standvastige uitvoering van het ambitieuze 

economische plan van de autoriteiten. Vertragingen bij belangrijke begrotingshervormingen of 

schuldherstructureringen kunnen het herstel van de schuldpositie verstoren. Voorts moeten de 

risico’s van het banksysteem worden weggenomen om problemen te voorkomen bij de 

kapitaalstromen, de begrotingspositie en de binnenlandse productie. Voorts waarschuwt het IMF 

voor verdere uitbraken van Covid-19 die zouden kunnen leiden tot hernieuwde beperkingen voor de 

volksgezondheid en de economische groei kunnen beperken. Aan de positieve kant heeft Suriname 

het potentieel om de komende jaren belangrijke nieuwe ontwikkelingen te ondernemen in de 

oliesector die de economische groei, investeringen en de betalingsbalans zullen versterken.43 

 

Economische vooruitzichten Suriname 

Suriname staat voor substantiële economische uitdagingen. De economie moet worden hervormd 

en het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. De buitenlandse schuld moet worden 

 
41  IMF (2022), first review under the extended arrangement under the extended fund facility, and financing assurances 

review—press release; staff report; staff statement; and statement by the executive director for suriname IMF country 

report 22/90, march 2022. 
42  Ministerie van Financiën & Planning (2021) Herstelplan 2020-2022: Een solide basis voor economische groei en 

institutionele versterking. 
43  IMF (2022). p.22.  
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herschikt en belastinghervormingen, waaronder de invoering van de BTW, moet worden 

doorgevoerd. Het IMF begeleidt deze uitdagingen middels het EFF, maar de uitvoeringscapaciteit 

van de overheid baart deskundigen zorgen. Daarnaast heeft Suriname recentelijk te maken met 

toegenomen sociale onrust in het land. De hervormingsopgave is groot; de Surinaamse 

importeconomie moet worden omgebogen naar een exporteconomie door te duurzame investeren 

in de sectoren van de toekomst. 

 

Het economisch herstel zal naar verwachting geleidelijk verlopen. Verwacht wordt dat de reële 

BBP-groei de komende jaren beperkt zal zijn, als de onevenwichtigheden worden weggenomen en 

de macrosituatie zich stabiliseert. Op de middellange termijn zal de groei naar verwachting 3% 

bedragen, ondersteund door de groeiende particuliere vraag en publieke investeringen (met 

potentiële aanzienlijke voordelen, afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van de rijkdom aan 

natuurlijke hulpbronnen van Suriname).Met een goede uitvoering van het programma zal de inflatie 

zal naar verwachting dalen tot 26% eind 2022 en tot 12% eind 2024. Het economisch plan van de 

regering streeft naar een primair overschot van 4,5% van het BBP tegen eind 2024, wat in 

combinatie met een herstructurering van de officiële en particuliere schuld, de schuld tegen 2026 

onder de 100% van het BBP zou moeten belanden.44 

 

Verder is er een potentieel voor aanzienlijke nieuwe olieontwikkelingen in de komende jaren. In het 

geval dat zich belangrijke nieuwe olie-ontwikkelingen voordoen, zou het macrokader mogelijk 

gewijzigd kunnen worden. In dit stadium verwacht de regering niet dat er voor eind 2022 een 

definitief investeringsbesluit over de oliereserves van Suriname zal worden genomen.45 

 

Het is duidelijk dat Suriname voor grote economische uitdagingen staat. Echter, met een prudente 

uitvoering van het herstelprogramma – waarbij vitale economische sectoren als hout en goud, de 

verwachte opbrengsten in de olie en gassector goed worden benut – zou Suriname uit de 

negatieve economische spiraal moeten komen.  

 

Veranderende politiek-bestuurlijke context in Nederland 

De relatie tussen Nederland en Suriname op politiek-bestuurlijk niveau verslechterde in de periode 

2010-2020 toen Desi Bouterse president van Suriname was. Door het aantreden van een nieuwe 

regering, onder leiding van president Santokhi in 2022, veranderde de situatie. Vrij snel werden 

opnieuw ambassadeurs uitgewisseld  een hernieuwde dialoog gestart, op zoek naar een juiste 

vorm van samenwerking. In dit kader werd het Makandra-programma opgestart door Nederland 

(zie onderstaand, sectie 4.3.1). Het Raamverdrag inzake Vriendschap en Nauwere 

Samenwerking46 blijft een goede kapstok voor het uitbouwen van een vernieuwde manier van 

samenwerken tussen de beide regeringen en samenlevingen.  

 

Ook de Tweede Kamer hecht aan een goede relatie met Suriname en aan de uitvoering van het 

Twinning- en Makandra-instrument. De dialoog tussen de regering en het parlement kenmerkt zich 

door het zoeken en vinden van nieuwe vormen van samenwerking waarbij duidelijk oog is voor de 

wensen van Suriname. 

  

 
44  Ibid. p.7. 
45  Ibid. p.21. 

46  Tractatenblad 1992, 103: Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden en de Republiek Surinam 
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5.3 Relevantie 

De doelstellingen van Twinning, het versterken maatschappelijk middenveld en versterken van de 

banden tussen Suriname en Nederland, blijven relevant. Tijdens de interviews van de evaluatie van 

Twinning III werd de perceptie gedeeld dat als gevolg van de verslechterde economische situatie 

de afgelopen jaren het maatschappelijk middenveld in Suriname is verslechterd. Er was minder 

menskracht en er waren minder middelen beschikbaar in Suriname voor het maatschappelijk 

middenveld. Hoewel de evaluatoren dit beeld niet konden bevestigen, is de analyse wel 

aannemelijk. Nu de economische situatie niet zal verbeteren de komende jaren (zie voorgaande 

sectie), zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor het ontwikkelen van het maatschappelijk 

middenveld.  

 

 

5.3.1 Complementariteit andere instrumenten  

Deze paragraaf presenteert de enkele partners/instrumenten die actief zijn in Suriname en die 

raken aan de sectoren waar ook Twinning van toepassing op is, gebaseerd op gesprekken met 

direct betrokkenen en aanvullend onderzoek. Hierbij merken de evaluatoren op dat zij niet volledig 

zijn in de beschrijving van alle partners en instrumenten.  

 

Deze gepresenteerde partners/instrumenten hebben allen één van de klassieke 

ontwikkelingssamenwerkingsdoelstellingen gemeen; het ondersteunen van de structurele 

hervormingen in onderwijs, gezondheidszorg en de milieusector. In het verleden is de Europese 

Unie ook actief geweest in het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld in Suriname, 

maar in de nieuwe programmering na 2023 richt zij zich op duurzaam behoud van natuur en het 

Amazonegebied.  

 

Twinning heeft deze ontwikkelingssamenwerking doelstelling niet. Twinning kan hooguit gezien 

worden als indirecte ondersteuning aan de activiteiten in deze sectoren door het versterken van 

maatschappelijke organisaties. Twinning werkt via samenwerking met maatschappelijke 

organisaties tussen Suriname en Nederland en op kleine schaal: projecten tussen €40.000 en 

€200.0000 (€ 25.5 miljoen over een periode van 14 jaar). Uit onderstaande analyse van andere 

instrumenten kan geconcludeerd worden dat Twinning vooral als complementair gezien moet 

worden aan de andere instrumenten, en ook in de toekomst niet de ambitie zou moeten hebben om 

structurele hervormingen te bewerkstelligen.  

 

Internationale Ontwikkelingspartners  

De belangrijkste ontwikkelingspartners in sectoren waar Twinning ook actief is zijn de Inter-

American Development Bank (IaDB), de Europese Unie. Verder zijn in de onderwijssector ook de 

Caribbean Development Bank en de Islamic Development Bank actief in Suriname. De Wereldbank 

(WB) is ook actief in Suriname, maar niet op de voor Twinning relevante sectoren.  

 

De IaDB is een belangrijke ontwikkelingspartner voor Suriname. Op dit moment zijn de volgende 

leningen actief in de voor Twinning relevante sectoren:  

• Een lening voor een structureel hervormingsprogramma in onderwijs: Consolidation Access to 

Inclusive and Quality Education. Deze lening is voorgesteld in 2020, maar pas getekend in 

2022. De totale lening is $ 30 miljoen en het programma richt zich op: 1) verbeteren van de 

kwaliteit van onderwijs (materialen, training van leraren), 2) curriculumontwikkeling voor lager 

voortgezet onderwijs, en 3) toegang tot onderwijs in afgelegen gebieden. Dit programma heeft 

een looptijd van 5 tot 7 jaar. Het is een vervolg van het Basic Education Improvement Plan I 

(goedgekeurd in 2003 - $ 12.5 miljoen) en II (fase 1 goedgekeurd in 2013 - $ 13.7 miljoen - en 

fase 2 in 2015 - $ 20 miljoen)  
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• Een lening voor het hervormingsprogramma “Health Service Improvement Project ($ 20 miljoen) 

in gezondheidszorg. Het programma richt zich op: 1) Institutionele versterking van het 

Ministerie van Gezondheidszorg op het gebied van niet-overdraagbare ziektes, 2) verbeteren 

van patiëntenzorg, 3) bijdragen aan bestaande programma’s gericht op overdraagbare ziektes 

(HIV, TBC, etc.). Dit programma is gestart in 2019 maar heeft op dit moment slechts 7.8% van 

het geld uitgegeven47. Voor de gezondheidzorg sector wordt het gebrek aan 

implementatiecapaciteit en gebrek aan strategische richting als een groter probleem gezien dan 

de beschikbaarheid van middelen. 

• Een lening voor het Paramaribo Urban Rehabilitation Programme (PURP) ($ 20 miljoen), deels 

gerelateerd aan de sector Cultuur. Het doel van het programma is een bijdrage leveren aan 

de sociaaleconomische revitalisering van de historische binnenstad van Paramaribo. Het 

programma is gestart in februari 2017 en in juni 2021 werd gerapporteerd dat 21% van de 

middelen zijn gebruikt.  

 

Tijdens het interview met de IaDB werd ook melding gemaakt van de volgende leningen en 

programma’s in voorbereiding:  

• Een lening ($ 10 miljoen) voor een programma gericht op verbeterde aansluiting tussen 

onderwijs en de arbeidsmarkt zodat Suriname beter kan reageren op de verwachte groei van de 

olie & gas sector in Suriname, maar ook op de verwachte groei in duurzaam toerisme en “green 

jobs” (bosbeheer).  

• Een lening ($ 50 miljoen) voor een programma met als doel het versterken van de sector milieu 

(institutionele versterking van de relevante ministeries).  

 

De Europese Unie 

De EU is ook een ontwikkelingspartner van Suriname. Het 11de EDF (2013 tot 2020 met een 

doorloop tot 2022) ondersteunde vooral de Landbouwsector (€ 13 miljoen) en Civil Society (€ 0.8 

miljoen). De steun aan Civil Society was vooral door middel van een “call for proposals” op het 

gebied van sociale en economische rechten, inheemse bevolking, milieu, vrouwenrechten, en 

LGBTIQ. Voor de periode 2022-2027 richt de EU zich volledig op duurzaam behoud van natuur en 

het Amazonegebied. Alle activiteiten zijn gelieerd aan het Forest Partnership van € 13 miljoen 

(sector milieu).  

 

Nederland  

Nederland heeft naast Twinning op dit moment nog één ander programma voor Suriname en dat is 

het Makandra programma. Deze faciliteit van in totaal € 6 miljoen met een looptijd van 4 jaar is 

vooral bedoeld voor technische assistentie aan de Surinaamse overheid. Daarnaast heeft 

Nederland tijdens de COVID-pandemie Suriname ondersteund, o.a. door middel van het 

verstrekken van medische goederen en vaccins (in totaal € 6.5 miljoen). De Nederlandse 

Ambassade in Suriname heeft ook middelen beschikbaar voor ad-hoc culturele activiteiten, en een 

budget uit het decentrale Mensenrechtenfonds, zij het zeer beperkt48. Het Mensenrechtenfonds, 

waarvan de middelen worden besteed via subsidietenders, heeft als doel om de veiligheid van 

mensenrechtenverdedigers en journalisten te vergroten. 

 

De Wereldbank49 

De WB is niet actief in de sectoren waar de Twinningfaciliteit zich op richtte. Echter, het is nog niet 

duidelijk of de WB in de toekomst in relevante sectoren actief zal zijn. De WB voert op dit moment 

“Country Diagnostic” uit en een nieuw “Country Partnership Framework” kan begin 2023 verwacht 

worden. Tot 2022 heeft de WB twee leningen uitgegeven aan Suriname op het gebied van het 

 
47  Status rapport van Februari 2022.  
48  De Nederlandse Ambassade in Suriname heeft een budget van € 25.000 uit het decentrale mensenrechtenfonds. 

49  https://www.worldbank.org/en/country/suriname/overview#2 
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verminderen van overstromingsrisico’s (Saramacca Canal System Rehabilitation Project) en het 

versterken van het economisch klimaat (Competitiveness and Sector Diversification Project), beide 

samen in totaal $ 58 miljoen.  

 

 

5.3.2 Benutten van resultaten  

Het Twinninginstrument is zodanig opgezet dat er nagenoeg geen invloed of betrokkenheid van de 

Nederlandse en Surinaamse overheid bij komt kijken. Dit kan worden verklaard doordat Twinning 

werd opgezet als blauwdruk voor een nieuwe samenwerking met Suriname na het besluit tot 

beëindiging van de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie. Na het aantreden van de regeringen onder 

leiding van president Bouterse was een minimale relatie met Suriname ook het beleid van de 

Nederlandse regering. Dit maakte Twinning tot een effectief instrument om toch de communicatie 

tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving open te houden. 

 

De Nederlandse overheid  

Nederland werd door het besluit tot de beëindiging van de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie en 

het verslechteren van de politieke relatie minder zichtbaar in Suriname omdat er niet veel andere 

samenwerkingsmogelijkheden openlagen. Daarbij kon de Nederlandse regering (de ambassade) 

vanwege de opzet van Twinning het instrument niet benutten als onderdeel van de public 

diplomacy. De ambassade had alleen een rol bij het opleveren van verschillende projecten waarbij 

men aanwezig was en waarbij werd aangegeven dat deze zijn gerealiseerd met medewerking van 

Nederland. Dit betekende een vrij beperkte rol voor de ambassade. 

 

De ambassade was meer betrokken bij de 2e helft van de uitvoering van Twinning III (zie sectie 

3.3). Zij organiseerde informatiebijeenkomsten over de projecten die in een behoefte voorzagen en 

ook de zichtbaarheid van de ambassade in de communicatie vergrootten. Deze strategie werd 

doorkruist door de uitbraak van Covid-19.  

 

Indien wordt overwogen tot een vervolg instrument (Twinning IV) zou de rol van de Nederlandse 

regering, en met name de Nederlandse ambassade in Suriname, kunnen worden vergroot, waarbij 

de Nederlandse overheid nog steeds op afstand van de uitvoering kan blijven. De Nederlandse 

ambassade in Suriname kan hiervoor public diplomacy inzetten; het verbeteren van het Imago van 

Nederland door een rol te spelen bij de communicatie van de resultaten van samenwerking tussen 

Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties in Suriname (zie box tekst hieronder). 

Hieruit valt voordeel te behalen zeker nu de relatie tussen Nederland en Suriname op alle niveaus 

is hersteld en er ook andere vormen van samenwerking worden afgesproken.  

 

Box tekst 5.1: Public Diplomacy50  

Na het beëindigen van de Ontwikkelingssamenwerkingsrelatie en de verslechterde politieke relatie tussen 

Suriname en Nederland zijn er niet veel mogelijkheden overgebleven om de zichtbaarheid van Nederland 

te vergroten. De hernieuwde politieke samenwerking zal meer mogelijkheden opleveren voor Nederland 

om zichtbaar te zijn in de Surinaamse samenleving. Dit kan door Public Diplomacy. Public diplomacy, is 

een manier van directe communicatie van een overheid met buitenlandse doelgroepen. Het omvat alle 

officiële inspanningen om de strategische doelstellingen uiteen te zetten. Methoden omvatten doelgerichte 

mediacampagnes om het beleid verder uit te leggen. Er zijn twee basisvormen van publieke diplomatie. De 

eerste is branding, of culturele communicatie, waarbij de overheid haar imago probeert te verbeteren 

zonder steun te zoeken voor een onmiddellijke beleidsdoelstelling. Idealiter creëert branding algemene 

goodwill en vergemakkelijkt de samenwerking over verschillende kwesties. Het tweede type publieke 

diplomatie omvat verschillende strategieën die zijn ontworpen om snellere resultaten mogelijk te maken. In 

 
50  Jan Melissen (ed), (2005), The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Palgrave-Macmillan 

(Basingstoke) 
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dit geval gaat het dus om de eerste vorm van public diplomacy om zo het algemene publiek in Suriname te 

informeren over de resultaten van het instrument en hiervoor ook nieuwe mogelijkheden en kansen te 

genereren.  

 

De Surinaamse overheid  

De Surinaamse overheid is pragmatisch omgegaan met het instrument en de resultaten van de 

projecten. Er was geen formele relatie met de uitvoeringsorganisatie van Twinning. Wel werden de 

voordelen van de projecten voor een deel goed benut omdat de Surinaamse projecteigenaren (daar 

waar relevant) een goede relatie hadden met de overheden en omdat UTSN middels 

toestemmingsbrieven de overheid formeel op de hoogte hield. In een nieuw instrument kan deze 

worden bestendigd en uitgebouwd zonder afbreuk te doen aan het doel waarvoor Twinning is 

opgezet.  

 

 

5.3.3 Relevantie opzet Twinning voor MLS 2021-2025 

 

Samenwerking en thema’s 

De Meerjarige Landenstrategie Suriname (MLS) – 2021-2025 beschrijft het voorgenomen 

Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname waarbij de hernieuwde relatie centraal staat.51 Deze 

relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds respect en waarbij ook de verwevenheid 

van de samenlevingen en de gedeelde taal centraal staat. De MLS 2021-2025 erkent de waarde 

van de maatschappelijke samenwerking tussen Nederland en Suriname die via de Twinningfaciliteit 

vorm heeft gekregen. 

 

De MLS 2021-2025 presenteert meerdere thema’s waarop de nieuwe bilaterale samenwerking 

vormgegeven kan worden:  

• Maatschappelijke samenwerking; 

• Onderwijs en opleiding; 

• Volksgezondheid;  

• Justitie en Politie; 

• Financiën en belasting;  

• Mensenrechten;  

• Cultuur en erfgoed;  

• Ondersteuning bij Europese Samenwerking;  

• Handelsbevordering tussen Nederland en Suriname;  

• Ondernemingsklimaat/private sector ontwikkeling;  

• Milieu en klimaat. 

 

Aanpak 

De nieuwe relatie wordt voornamelijk vormgegeven door een pakket aan technische assistentie 

(TA). Om de TA te financieren is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een 

faciliteit ingericht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), genaamd ‘Makandra’. 

Vanuit deze faciliteit worden TA-projecten ontwikkeld vanuit drie doelstellingen: versterken van 

goed bestuur, versterken van de rechtsstaat en verbeteren van het ondernemingsklimaat. Deze 

doelstellingen zijn ook vervat in het in 1992 ondertekende Raamverdrag inzake Vriendschap en 

Nauwere Samenwerking.  

 

Bij de totstandkoming en uitvoering van de TA-projecten zijn verschillende ministeries en 

overheidsorganisaties aan Nederlandse en Surinaamse zijde actief betrokken. De Nederlandse en 

Surinaamse vakdepartementen onderhouden direct contact over de technische invulling van de 

 
51  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Meerjarige Landenstrategie Suriname – 2021-2025. 
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projecten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (regiodirectie en ambassade) coördineert het 

programma en overlegt daarbij regulier met het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken, 

RVO is verantwoordelijk voor de implementatie. 

 

De relatie met Suriname is er bij uitstek één die niet is beperkt tot contacten op het niveau van de 

Rijksoverheid. Ook lagere overheden, semi-overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties 

én individuele burgers weten elkaar goed te vinden.  

 

Mogelijke rol van Twinning 

In de uitvoering van de hernieuwde samenwerking met Suriname kan het Twinninginstrument een 

bijdrage geven aan de maatschappelijke samenwerking tussen Suriname en Nederland. Twinning 

past ook goed bij de principes waarop Nederland de nieuwe samenwerkingsrelatie wil vormgeven: 

gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Twinning I, II en III laten zien dat het instrument ingezet 

kan worden op de thema’s onderwijs & opleiding, zorg & welzijn, taal & cultuur, en milieu & 

ecologie.  

 

Echter, Twinning is niet het juiste instrument voor het bewerkstelligen van structurele hervormingen 

binnen een sector. Een belangrijke observatie van het IOB tijdens de evaluatie van Twinning I 

wordt ook ondersteund door de evaluatie van twinning III: Voor steun aan kleinere 

basisorganisaties is twinning soms niet de meest efficiënte vorm om een organisatie sterker te 

maken. Verder, er moet ook gewaakt worden dat de faciliteit realistisch is en niet te ambitieus is 

voor de opgestelde doelen.  

 

Daarnaast zal ook moeten worden overwogen of de opzet van Twinning aangepast moet worden, 

gezien de gewijzigde opzet in de samenwerking tussen Suriname en Nederland zoals deze in MLS 

2021-2025 is vormgegeven. Eén van de aanbevelingen is bijvoorbeeld om de betrokkenheid van de 

Surinaamse overheid, die er altijd is geweest bij een groot deel van de Twinning projecten, anders 

vorm te geven (zie sectie 6.3, “conclusies eventueel toekomstige Twinningfaciliteit”). 

 

 

5.4 Effectiviteit  

Om de effectiviteit van het instrument te vergroten, kunnen de volgende aspecten van de huidige 

opzet van het instrument worden bekeken:  

1. Het ontwikkelen van een Theory of Change (ToC) vóór de start van Twinning IV.  

2. Andere betrokkenheid van de Surinaamse overheid vóór de start van specifieke projecten voor 

het garanderen van continuïteit na afronding van specifieke projecten (projecten waar een rol 

voor de overheid is weggelegd)  

3. Penvoerderschap bij Surinaamse partner met ondersteuning  

4. Overweeg opties voor het verder vereenvoudigen van financiële verantwoording waar mogelijk 

5. Het invoeren van een additionele toetsing van projecten die worden ingediend door langdurige 

samenwerkingsverbanden om te voorkomen dat deze samenwerkingsverbanden een continu 

beslag leggen op Twinning middelen 

6. Meer aandacht voor communicatie en informatie-uitwisseling  

7. Consolideren van complementariteit van het Twinning instrument ten opzichte van andere 

ondersteuningsinterventies.  

Deze punten zijn verder uitgewerkt in sectie 6.2 en 6.3  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies Twinning III  

Relevantie 

Het toetsingskader is consistent uitgevoerd: geen andere criteria hebben een rol gespeeld bij de 

beoordeling van projecten. De projecteigenaren zijn positief over de consistentie van het toepassen 

van toetsingskader: de drempeltoets bij het indienen van het projectprofiel en het 

beoordelingskader bij de beoordeling van het volledige projectvoorstel.  

 

De evaluatie heeft aangetoond dat Twinning III relevant was voor beide partijen, zij het in 

verschillende mate. De samenwerking wordt in de helft van de gevallen voor beide partijen als even 

relevant gezien, en voor de andere helft wordt de samenwerking als relevanter gezien voor de 

Surinaamse partners. De Surinaamse partners benadrukken de relevantie van samenwerking voor 

het behalen van de projectresultaten, terwijl de Nederlandse partners de relevantie vaak uit meer 

indirecte voordelen van de samenwerking halen: inzicht in de Surinaamse cultuur, werken in een 

multiculturele samenleving, of het opdoen van kennis van mensen met een migratieachtergrond.  

 

Proces 

UTSN voldoet aan de geformuleerde kernwaarden bij de uitvoering van Twinning III. Verder 

beoordeelt de meerderheid van de projecteigenaren het beoordelingsproces (drempeltoets en 

beoordeling volledige projectvoorstellen) als uitstekend tot voldoende.  

 

Op basis van de interviews concluderen wij dat de samenwerking tussen Berenschot en NIKOS 

goed is. Berenschot en NIKOS zijn steeds op elkaar ingespeeld sinds Twinning II en vullen elkaar 

aan. De samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Berenschot wordt door 

beide partijen als goed gezien.. De communicatie tussen de Nederlandse ambassade en NIKOS is 

goed, hoewel de ambassade weliswaar geen formele rol heeft in de uitvoering. De ambassade is in 

de afgelopen jaren een actievere rol gaan spelen, na het verbeteren van de politieke relaties tussen 

de Nederlandse en Surinaamse overheid. Deze faciliterende rol van de Nederlandse Ambassade 

past bij opzet van Twinning; de Nederlandse overheid is wel betrokken, maar op afstand van de 

uitvoering van Twinning. Deze actievere rol kan bij een eventuele volgende Twinningfaciliteit 

worden uitgebreid..  

 

De geïntensiveerde project begeleiding tijdens de Covid-19 periode door Berenschot en NIKOS 

heeft een positief effect gehad op project implementatie. Wel kan Berenschot en NIKOS werken 

aan betere informatievoorziening en briefing: vaker bij elkaar brengen van projecteneigenaren, 

informatie uitwisseling, nieuwsbrief, website e.d.  

 

De kwaliteit van het monitoringsproces is goed; UTSN bewaakt projectvoortgang strikt en de 

monitoringsrapportages zijn van goede kwaliteit. Het financieel beheer is ten opzichte van Twinning 

II duidelijk verbeterd nu USONA is vervangen door het Surinaamse ITAH. Dit vertaalt zich in een 

hoge tevredenheid van projecteigenaren over de financieel verantwoordingsproces. 

Projecteigenaren maken wel opmerkingen over de tijdsbelasting van financiële verantwoording en 

complexiteit. De evaluatoren zijn van mening dat opmerkingen over eventuele complexiteit van 

formulieren of processen niet terecht zijn, omdat de intensiteit van de financiële verantwoording niet 

complexer is dan bij vergelijkbare programma’s van andere organisaties.  
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Effectiviteit 

De evaluatoren concluderen dat voor een groot deel van de projecten de projectresultaten zijn 

bereikt. De survey gaf aan dat projecteigenaren van mening waren dat voor ongeveer twee derde 

van de projecten de resultaten zijn overtroffen dan wel gehaald, en uit de analyse van 

geselecteerde projecten bleek dat ongeveer voor ongeveer de helft van de projecten de resultaten 

zijn bereikt. Het gaat hier om zowel de oorspronkelijke beoogde projectresultaten als om de 

aangepaste projectresultaten als gevolg van de uitbraak Covid-19 pandemie. Hoewel Covid-19 tot 

substantiële vertraging heeft geleid voor bijna alle projecten, lijkt Covid-19 niet de oorzaak te zijn 

van het niet behalen van de (aangepaste) projectresultaten. Dit lijkt vooral veroorzaakt door gebrek 

aan uitvoeringscapaciteit bij de Surinaamse partners, die vaak wordt overschat bij aanvang van het 

project, dan wel doordat de doelen te ambitieus zijn geformuleerd.  

 

De verslechterde economische situatie van de afgelopen jaren heeft hoogstwaarschijnlijk een 

negatieve impact gehad op de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Suriname 

(minder menskracht en middelen beschikbaar). Hoewel de evaluatoren deze analyse niet konden 

bevestigen, is de analyse wel aannemelijk. Desondanks beschouwen de meeste betrokkenen de 

bijdrage van Twinning III aan het versterken van het maatschappelijk middenveld als positief, vooral 

op het individueel niveau (versterking van individuen door training) en het institutioneel niveau 

(versterking van onderlinge netwerken), en in mindere mate ook op het organisatorische niveau 

(versterking management processen, dienstverlening, innovatie). Eenzelfde positief beeld ontstaat 

over de bijdrage van Twinning III als gevraagd wordt naar institutionele versterking van de sector. 

Op basis van de evaluatieresultaten kan echter geen conclusie worden getrokken of het 

maatschappelijk middenveld is versterkt, omdat het uiteindelijke versterking van meer afhankelijk is 

dan alleen van Twinning.  

 

Er is geen eenduidig beeld bij de betrokkenen wat het versterken van het maatschappelijk 

middenveld is. Vaak uitgelegd als ‘een positieve bijdrage aan de maatschappij’. In andere gevallen 

werd het versterken van het maatschappelijk middenveld op eenzelfde manier uitgelegd als het 

institutioneel versterken van de sector. Daarbij werd ook alleen gekeken naar het voor hun sector 

relevante deel van het maatschappelijk middenveld, dus niet het gehele maatschappelijke 

middenveld. Verder zijn de evaluatoren van mening dat niet elke institutionele versterking van een 

sector positieve effecten heeft. Het creëren van meer stichtingen, organisaties of overlegorganen 

wordt in twijfel getrokken, omdat het maatschappelijk middenveld in Suriname al een hoge 

organisatiegraad kent; het creëren van meer organisaties en instituties hoeft dan niet bij te dragen 

aan verbeterde effectiviteit van maatschappelijke organisaties of impact van het maatschappelijk 

middenveld of het versterken van een sector. Daarbij passen soms de voorgestelde sector 

organisaties niet altijd bij de grootte van de sector; Suriname is een kleine samenleving/economie 

waarbij de organisatie van het maatschappelijk middenveld in Nederland en de organisatiegraad 

niet in alle gevallen een goed voorbeeld hoeft te zijn. Vaak is dit wel impliciet een aanname van het 

Twinninginstrument. Dit is onvoldoende meegenomen in de Theory of Change van het 

Twinninginstrument.  

 

Kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsverbanden. Bij de helft van 

de samenwerkingsverbanden is sprake van gelijke kennisuitwisseling tussen de partners. Bij de 

andere helft van de samenwerkingsverbanden lijkt de samenwerking te leiden tot een 

kennisoverdracht van de Nederlandse projecteigenaar naar de Surinaamse projecteigenaar, 

waarbij het vooral gaat om specifieke sector kennis en managementvaardigheden. 

 

Twinning III heeft bijgedragen aan het versterken van de sociale banden. De waardering hierover is 

bij de projecteigenaren hoog. Netwerken zijn versterkt en vriendschappen zijn ontstaan. De 
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daadwerkelijke objectieve omvang van deze versterking kan in het kader van deze evaluatie niet 

worden gemeten.  

 

Twinning III heeft evenredig bijgedragen aan verdiepen en verbreden van samenwerkingsrelaties 

tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties.. Daarbij moet worden opgemerkt dat één derde 

van de bestaande samenwerkingsrelaties hoogstwaarschijnlijk ook zonder Twinning III hun relatie 

hadden verdiept. De organisaties gaven in dit verband aan dat de meerwaarde van Twinning zit in 

de beschikbaarheid van middelen en de begeleiding en monitoring van een derde partij dat de 

geloofwaardigheid van het partnerschap versterkt. Daarbij werd aangegeven dat de 

projectresultaten waarschijnlijk langzamer gerealiseerd zouden zijn geworden zonder het 

beheersregime van Twinning III; Twinning III heeft duidelijk bijgedragen aan de resultaatgerichtheid 

van de samenwerkingsrelaties. 

 

Van de groep die al partnerschappen hadden voor Twinning, geeft vervolgens één derde aan dat zij 

hoogstwaarschijnlijk hun partnerschap op een andere wijze hadden verdiept als Twinning III niet 

had bestaan. Eén derde geeft aan dat zij hoogstwaarschijnlijk hun partnerschap niet verder 

ontwikkeld zouden hebben als Twinning III niet had bestaan, en nog eens ongeveer één derde gaf 

aan wel samen te hebben gewerkt met hun Nederlands/Surinaamse partner maar niet zo 

structureel/intensief als onder Twinning III. Bij bovenstaande moet worden opgemerkt dat beperkt 

toegang tot financiële middelen zeker voor Surinaamse partners, en in mindere mate voor 

Nederlandse partners, vaak een belemmering is om de samenwerking betekenisvol te maken.  

 

Naast de negatieve effecten van Covid-19 (vertragingen, aanpassingen oorspronkelijke werkplan, 

weinig tot geen uitwisseling van studenten, docenten, en jongeren), heeft COVID-19 ook tot 

positieve onbedoelde effecten geleid die de effectiviteit van Twinning III heeft vergroot:  

1. In een paar projecten is tijdens Covid-19 voor een train-de-trainer aanpak gekozen. Dit heeft 

ertoe geleid dat de capaciteiten van de Surinaamse partners zijn versterkt.  

2. Het penvoerderschap is door Covid-19 voor enkele projecten verschoven van de Nederlandse 

partner naar de Surinaamse partner. Dit heeft tot capaciteitsversterking van de Surinaamse 

partner geleid.  

3. Benutten lokale capaciteit: Door Covid-19 kon niet gebruik worden gemaakt van Nederlandse 

expertise. In plaats daarvan zijn naar Surinaamse experts gezocht, en vaak ook gevonden wat 

heeft geleid tot versterking van expertise in Suriname.  

 

Efficiëntie  

De middelen zijn in Twinning III efficiënt gebruikt, de UTSN uitvoeringskosten redelijk lijken en  

Twinning III heeft geleid tot het mobiliseren van andere middelen, waardoor meer kon worden 

bereikt met dezelfde Twinning financiering; ofwel, een hefboomeffect. Voor zover bekend52 zijn 

Twinning III projecten deels gerealiseerd door eigen bijdrages van projecteigenaren en is voldaan 

aan de minimale eisen die gesteld zijn aan de hoogte van de eigen bijdrage. Beide partijen hebben 

bijgedragen in de vorm van additioneel budget, of het organiseren van donaties van derden.  

 

Covid-19 heeft een grote impact gehad op projectuitvoering; vertragingen, grotere eigen bijdrage 

van projecteigenaren in de vorm van tijd, en begrotingsaanpassingen. De evaluatoren hebben 

hierbij geen indicaties gevonden dat de middelen van Twinning III inefficiënt zijn gebruikt.  

 

Twinning III heeft aan beoogde doelstelling van een geografische spreiding van 60% Paramaribo 

en 40% districten voldaan. In Twinning III zijn de middelen gespreid over regio’s, sectoren en 

 
52  Tijdens de evaluatie waren nog niet alle projecten afgerond. Daarbij, de eigen bijdrage is een beschrijvende verklaring in 

het project eindrapport waar geen accountantsverklaring over hoeft te worden afgegeven.  
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projecteigenaren. Ongeveer 35% van de middelen is besteed in de districten en 65% van de 

middelen in Paramaribo.  

 

In Twinning III was de verdeling van de middelen (in EUR) de volgende: Onderwijs & Opleiding is 

35% ; Zorg en Welzijn is 31%, Milieu is 20%, en Cultuur en Taal is 14%. Het Ministerie van 

Buitenlandse zaken heeft geen richtlijnen gegeven voor een sectorale verdeling van middelen, 

anders dan de afspraak met UTSN dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige verdeling.  

 

Het evaluatieteam constateert dat de spreiding van middelen over projecteigenaren evenwichtig is, 

maar constateren wel dat projecteigenaren die betrokken zijn bij meer dan één project een groot 

deel van de Twinning projecten beslaat. Dit ontstaat doordat niet alle organisaties in staat zijn 

projectvoorstellen in te dienen, maar ook door de organisatietoets; de toets op de capaciteit van 

een organisatie om het project goed te kunnen afronden. Hierdoor ontstaat een bias naar grotere 

gevestigde organisaties waarvan er minder zijn. In totaal zijn er 87 Surinaamse en Nederlandse 

organisaties betrokken bij Twinning III, waarvan er 11 betrokken zijn bij de uitvoering dan meer dan 

één project. Deze 11 organisaties zijn betrokken bij 17 van de 40 projecten. Het gaat hierbij 

voornamelijk om veelal grotere onderwijsinstellingen, waarvan de Hogeschool van Amsterdam een 

voorbeeld is met drie Twinning III projecten.  

 

Duurzaamheid  

De ex-ante duurzaamheidstoets op voorwaarden voor duurzaamheid is adequaat. Een ex-post 

analyse komt niet tot wezenlijk andere conclusies, anders dan een licht negatiever of licht positiever 

beeld over duurzaamheid dat per project verschilt.  

 

Duurzaamheid van projectresultaten lijkt afhankelijk te zijn van contact met de Surinaamse 

overheid. Dit gold voor projecten waar medewerking/toestemming van de overheid nodig is, zoals 

bijvoorbeeld voor training certificering/accreditatie, lesmateriaal, en curriculumontwikkeling. In 

Twinning III zijn vele projecten met een dergelijke component. Duurzaamheid lijkt ook beter 

gewaarborgd als er een business case is ontwikkeld waarin alternatieve vervolgfinanciering 

onderdeel is.  

 

De duurzaamheid van projectresultaten wordt negatief beïnvloed als de Surinaamse partij te weinig 

capaciteit heeft om vervolg te geven aan het project; de Surinaamse organisatie is te veel 

afhankelijk van één of enkele personen. Echter, het is een realiteit in Suriname dat vele 

organisaties sterk afhankelijk zijn van één of enkele personen, omdat het een klein land is.  

 

De verwachte duurzaamheid van de partnerschapen lijkt positief: de survey resultaten laten zien 

dat driekwart van de partnerschappen geven aan na Twinning III hun partnerschap te willen 

continueren. Partnerschappen die vóór Twinning al bestonden, en dan vooral partnerschappen van 

organisaties met vergelijkbare functies, geven aan ook zonder een Twinningfaciliteit de relatie te 

willen continueren.  

 

Projecten die zich op een adequate manier hebben kunnen aanpassen, hebben één of meerdere 

van onderstaande aspecten gemeen:  

1. Een proactieve en dynamische Surinaamse projecteigenaar. 

2. Voldoende capaciteit binnen de organisatie van de Surinaamse Partner: projectuitvoering is niet 

afhankelijk van één persoon.  

3. Het penvoerderschap wordt uitgevoerd door de Surinaamse Partner. 

4. Het project had een digitaal component in het oorspronkelijke werkplan (zoals de ontwikkeling 

van een app, blended learning, of het digitaal opslaan/bewerken van verhalen).  
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6.2 Conclusies Twinninginstrument  

Relevantie 

Het selectieproces, en de daarbij behorende selectiecriteria, zijn gaandeweg aangepast tijdens de 

ontwikkeling van het Twinninginstrument over Twinning I, Twinning II en Twinning III. Na Twinning I 

is steeds meer gekeken naar of partners bij elkaar hoorden (duurzaamheid partnerschap) en naar 

de duurzaamheid van het project. Het toetsingskader in Twinning II werd uitgebreid om tot een zo 

objectief mogelijke selectie van projecten te komen. De aanpassingen hebben geleid tot een 

verdere objectivering van het toetsingskader gestart bij Twinning II, en verder verfijnd bij Twinning 

III. De evaluaties van Twinning II en III laten zien dat het toetsingskader consistent is toegepast. 

Criteria voor zoeken naar 1) tussen kleine en grote aanvragen, 2) in de spreiding van projecten 

over de districten in Suriname en 3) in de spreiding van projecten over de vier sectoren staat niet in 

het ex-ante toetsingskader, maar wordt transparant benaderd door een ranking. Aan de hand van 

deze ranking werd het project goed- of afgekeurd. 

 

Zowel de Nederlandse als Surinaamse partners zijn in toenemende mate van mening dat beide 

partners baat hebben bij de samenwerking, hoewel de dominante perceptie blijft dat de 

samenwerking relevanter is voor de Surinaamse partners. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een 

trend naar een meer evenwichtige verhouding in relevantie tussen de Surinaamse en Nederlandse 

partners. Het is niet verwonderlijk dat de meeste baten bij de Surinaamse partners liggen. Dit is ook 

een van de doelen van het Twinninginstrument; het versterken van het maatschappelijk middenveld 

in Suriname. De Surinaamse partners benadrukken de relevantie van samenwerking voor het 

behalen van de projectresultaten, terwijl de Nederlandse partners de relevantie vaak uit meer 

indirecte voordelen van de samenwerking halen: inzicht in de Surinaamse cultuur, werken in een 

multiculturele samenleving, of het opdoen van kennis van mensen met een migratieachtergrond.  

 

Effectiviteit 

De drie evaluaties laten evenwel zien dat de bijdrage van Twinning aan het versterken van het 

maatschappelijk middenveld in Suriname alleen indirect kan worden aangetoond, omdat de 

projecten hebben bijgedragen aan het versterken van de individuen in maatschappelijke 

organisaties, de maatschappelijke organisaties zelf, en de institutionele capaciteit van de sector. Dit 

is een causale relatie waarop de interventielogica is gebaseerd. Hoewel alle evaluaties bevestigen 

dat het Twinninginstrument heeft bijdragen aan het versterken van maatschappelijke organisaties, 

concludeert geen van de evaluaties dat het maatschappelijk middenveld is versterkt. De evaluatie 

van Twinning I merkt op dat de impact van Twinning op het maatschappelijk middenveld ook 

afhankelijk is van hoe met het maatschappelijk middenveld wordt gedefinieerd. De evaluatie van 

Twinning III vroeg om nadere analyse van de aanname dat de Nederlandse praktijk voldoende 

relevant is voor institutionele versterking van de sectoren in Suriname. Mocht dit namelijk niet 

voldoende het geval zijn, dan kan dit deels de effectiviteit van de veronderstelde causale relatie in 

de interventielogica verminderen. Daarbij merken evaluatoren op dat de bijdrage van het 

Twinninginstrument niet moet worden overschat; projecten van € 40.000 tot €200.000, totale 

omvang van €25.5 miljoen over 14 jaar, waarbij het totale maatschappelijk middenveld in Suriname 

kan worden geschat +/- 4000 actoren, terwijl aan Twinning in totaal 149 organisaties hebben 

deelgenomen.  

 

De evaluaties van Twinning I en III stellen dat Twinning bijdraagt aan het versterken van sociale 

banden tussen de direct betrokken Surinaamse en Nederlandse partners. Deze conclusie is vooral 

gebaseerd op percepties van de direct betrokkenen. Echter, geen van beide evaluaties heeft deze 

diepgaande evaluatie uitgevoerd, maar zich gebaseerd de banden die zijn ontstaan tussen 

medewerkers in organisaties die aan Twinning hebben meegemaakt en de perceptie van 

projecteigenaren. Een diepgaande analyse is nodig om daadwerkelijk te kunnen concluderen of 
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Twinning heeft bijgedragen aan het versterken van de sociale banden tussen de Nederlandse en 

Surinaamse samenleving..  

 

Het Twinninginstrument heeft bijgedragen aan zowel het verdiepen (van bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties) als 

het verbreden (het initiëren van nieuwe) samenwerkingsverbanden. Ook is bij Twinning III duidelijk 

geworden dat meer verantwoordelijkheid leggen bij de Surinaamse partners een positief effect 

heeft gehad op de capaciteit van de organisaties. Verder moet worden opgemerkt dat de 

effectiviteit van het instrument lastig te beoordelen is zonder heldere definities van enkele 

kernbegrippen. De ex-post analyse van de Theory of Change (zie sectie 2.7) liet ook zien dat 

belangrijke concepten niet nader gedefinieerd zijn. Hierdoor ontbreekt een duidelijk Monitoring & 

Evaluatie kader, waardoor de analyse ook niet anders dan op hoofdlijnen uitgevoerd kan worden.  

 

Efficiëntie  

De kosten van de uitvoeringsorganisatie UTSN zijn binnen het vastgestelde budget gebleven. Voor 

Twinning I en II bedroeg dit 9% van het totaalbedrag. Bij Twinning III is als gevolg van de 

toegenomen beheerskosten als gevolg van covid-19 het budget aangepast naar 11,9%.  

 

Over de eigen bijdrage van de organisaties kan geconcludeerd worden dat de bijdragen vaak meer 

zijn dan in de begroting is opgenomen. Ook zien wij dat naast of als onderdeel van eigen bijdrages 

additionele fondsen van derden zijn geworven om projectdoelstellingen te realiseren of uit te 

breiden. Het mobiliseren van extra fondsen heeft bijgedragen aan een efficiënte besteding van 

middelen, omdat met dezelfde Twinning projecten meer kunnen bereiken. 

 

De geografische spreiding van projecten over de verschillende districten van Suriname is 

explicieter deel is gaan uitmaken van de sturing. Echter kan nog geen kwantitatief oordeel worden 

gegeven wat de verdeling over de gebieden is voor het hele instrument.  

 

Over de spreiding over de sectoren kan worden geconstateerd dat het aandeel van zorg- en 

onderwijsprojecten vanaf het begin van het instrument groot is en van cultuur- en taalprojecten 

minder. Milieu en ecologie is als sector pas bij Twinning III opgenomen.  

 

Duurzaamheid  

De duurzaamheid van de projectresultaten en de partnerschappen lijkt gedurende de looptijd van 

Twinning te zijn verbeterd. Een betere toetsing van de projectvoorstellen op de duurzaamheid van 

de projectvoorstellen en de duurzaamheid van de partnerschappen heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld. De belangrijkste voorwaarden voor duurzaamheid van de projectresultaten zijn 1) goede 

relatie met de overheid (goedkeuring vooraf-, medewerking tijdens-, en commitment na afloop van 

het project (voor die projecten waar dit van toepassing is53) 2) de capaciteit van de Surinaamse 

partner om de projectresultaten te continueren (institutionele duurzaamheid) en 3) geborgde 

vervolgfinanciering (financiële duurzaamheid). Bij Twinning III zien wij als gevolg van Covid-19 dat 

het instrument zich snel kan aanpassen aan veranderde omstandigheden. Duurzaamheid van 

partnerschappen wordt positief beïnvloed als partnerschappen worden aangegaan tussen 

organisaties meet eenzelfde functie/doelstelling.  

 

 

 
53  Dit gold voor projecten waar medewerking dan wel toestemming van de overheid nodig is, zoals bijvoorbeeld voor 

trainingen certificeren/accrediteren, en curriculumontwikkeling. 
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6.3 Conclusies eventueel toekomstige Twinningfaciliteit  

Goede karakteristieken  

Bij het formuleren van conclusies voor een eventueel toekomstige Twinningfaciliteit is het logisch 

om te kijken naar wat er anders of beter moet. Echter, het is ook belangrijk om te bevestigen welke 

aspecten van de Twinningfaciliteit positief zijn. Dit zijn de volgende:  

1. Geen vaste verdeling van de middelen over sectoren: UTSN heeft als taak om te streven naar 

een “evenwichtige verdeling”, maar het is niet van tevoren bepaald wat evenwichtig is. Dit heeft 

als voordeel dat de kwaliteit van de voorstellen leidend is.  

2. Voorfinanciering: Bij de start van een project kunnen projecteigenaren aanspraak maken op 

voorfinanciering. De projecteigenaren ervaren dit als zeer positief.  

3. Brede doelgroep benadering: De doelgroep voor Twinning is breder dan het “civil society” 

concept van NGO’s, omdat ook Surinaamse lagere overheden en parastatale organisaties in 

aanmerking kunnen komen voor financiering.  

 

Doelstellingen van Twinning en Maatschappelijke waarde  

Het Twinninginstrument heeft als doel het versterken van het maatschappelijk middenveld door 

versterking van de maatschappelijke organisaties, en heeft als doel het versterken van de band 

tussen de Nederlandse samenleving en de Surinaamse samenleving door samenwerking tussen 

Nederlandse en Surinaamse organisaties instrumenteel te maken aan de versterking van 

maatschappelijke organisaties.  

 

De samenwerking vindt op projectbasis plaats, waarbij de projectdoelen soms direct gericht zijn op 

versterking van de organisaties (training, ICT support). In veel gevallen geven projecteigenaren de 

versterking indirect vorm door samen te werken aan een maatschappelijk relevant doel, vaak het 

verbeteren van dienstverlening. Hierdoor vindt kennisuitwisseling plaats en wordt de capaciteit van 

medewerkers van de Surinaamse organisatie vergroot (Theory of Change).  

 

De partijen betrokken bij Twinning hechten grote waarde aan de behaalde maatschappelijke 

waarde van de projectresultaten en de duurzaamheid van deze resultaten, hoewel dit niet het doel 

is van Twinning en in het beleidskader ook niet gedefinieerd is wat maatschappelijke meerwaarde 

is (zie Theory of Change analyse, sectie 2.7). De waardering is groot voor deze projectresultaten, 

omdat de Surinaamse overheid vaak niet in staat is deze doelen zelf te realiseren. Hierdoor lijkt er 

sprake te zijn van een derde impliciet doel van Twinning: het creëren van maatschappelijke 

toegevoegde waarde.  

 

Versterken van het maatschappelijk middenveld  

Twinning richt zich op het versterken van maatschappelijke organisaties door kennisuitwisseling, 

het versterken van capaciteit van de organisaties en institutionele versterking van de sectoren 

waarin zij opereren. Dit draagt bij aan het versterken van het maatschappelijk middenveld. Het 

Twinninginstrument definieert niet wat versterking van het maatschappelijk middenveld betekent in 

Suriname: een land met een beperkte bevolkingsomgang, grote etnische diversiteit, en een 

complexe sociaal-culturele context . Het creëren van bijvoorbeeld meer organisaties of 

overlegstructuren hoeft per se positief te zijn in een land dat al een relatief hoge organisatiegraad 

van het maatschappelijk middenveld kent en wat tot verdere versnippering kan leiden.  

 

Naast onduidelijkheid over het begrip maatschappelijk middenveld in Suriname, is het begrip 

institutionele versterking van de sector ook niet helemaal duidelijk. De evaluatie van Twinning III is 

uitgegaan van een definitie waarin institutionele versterking van de sector wordt gezien als het 

versterken van de regels, structuren en sociale normen die het handelen tussen maatschappelijke 

organisaties in een sector bepalen. Het begrip sector werd echter verschillend geïnterpreteerd, en 
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de scheidslijn tussen structurele hervormingen (ontwikkelingssamenwerking) en institutionele 

versterking van de sector met als doel het versterken van het maatschappelijk middenveld was ook 

niet altijd duidelijk. Daarbij passen voorgestelde institutionele aanpassingen in een sector, vaak 

gebaseerd op Nederlands voorbeeld, niet altijd bij Surinaamse context en schaal van de sector.  

 

Borgen van projectresultaten  

De Surinaamse overheid is bij een groot deel van de Twinning projecten betrokken, omdat veel 

projecten semipublieke taken oppakken. Deze taken zijn geen doel van Twinning, maar een middel 

om te komen tot versterking van de organisaties. Desalniettemin is het van belang dat de 

projectresultaten van de samenwerking wel duurzaam zijn. De taak van de Surinaamse overheid bij 

het borgen van deze specifieke projecten wordt onderkend doordat UTSN goedkeuringsbrieven 

vraagt voor specifieke projecten door UTSN, dan wel door informele contacten met de Surinaamse 

overheid op projectniveau. Het is taak van de Surinaamse overheid om vóór de start van Twinning 

te controleren of Twinning projecten in lijn zijn met het staande beleid, en hoe projectresultaten, als 

deze duidelijk op het terrein van de overheid liggen, gecontinueerd kunnen worden.  

 

 De verwachting is dat deze proactieve betrokkenheid van de Surinaamse overheid duurzamere 

projectresultaten zal opleveren, omdat deze inzet bij de start van de projecten meer kans geeft op 

actieve vervolgstappen– Met name in de sectoren waar de overheid een grote rol speelt zoals 

onderwijs en zorg. Ook kan meer betrokkenheid leiden tot meer public diplomacy vanuit het 

ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Daarbij wordt de samenwerking met de overheid 

– die nu impliciet alsnog aanwezig is – expliciet gemaakt. Daarentegen kan het ook risico’s met 

zich mee brengen: wanneer er gewacht moet worden op inzet van de  Surinaamse overheid of door 

politieke wisselingen, of onduidelijkheden over projecteigenaarschap.  

 

Penvoerderschap  

Penvoerderschap van samenwerkingsverbanden werd neergelegd bij de projectpartner die 

bewezen projectmanagement capaciteit had. De reden hiervoor was om een vlotte en correcte 

projectuitvoering te garanderen (risicomanagement). Wat ook meespeelt is de financiële 

draagkracht van de organisatie. Sinds de start van Twinning heeft er een verschuiving 

plaatsgevonden van penvoerderschap; van alleen bij Nederlandse partners (Twinning I) naar meer 

Surinaams penvoerderschap onder Twinning II, en een verdere verschuiving naar Surinaams 

penvoerderschap onder Twinning III als gevolg van de aanbeveling uit de evaluatie van Twinning II 

en COVID-19. Uit de evaluatie van Twinning III komt duidelijk het capaciteitsversterkende effect bij 

Surinaamse partners naar voren van het penvoerderschap.  

 

Financieel beheer 

Financieel beheer is ten opzichte van Twinning II duidelijk verbeterd en er bestaat ook tevredenheid 

bij de projecteigenaren over het financiële verantwoordingsproces. Twinning heeft een zeer 

gedegen financieel management, waarbij de financiële verantwoording strikt is, maar niet strikter 

dan bij andere organisaties. Het in staat zijn om het financieel beheer van een project te voeren kan 

ook gezien worden als een onderdeel van capaciteitsversterking van een organisatie. Als er 

klachten zijn over financieel beheer, dan gaat het vooral om tijd die het verantwoordingsproces 

kost.  

 

Duurzame samenwerking  

Twinning richt zicht op verdieping en verbreding van Surinaams – Nederlandse partnerschappen; 

respectievelijk het intensiveren van bestaande partnerschappen dan wel initiëren van nieuwe 

partnerschappen. Dit draagt bij aan het versterken van de relaties tussen de Surinaamse en 

Nederlandse samenleving. Verder is daarbij de veronderstelling dat het verdiepen van de 
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partnerschappen bijdraagt aan vertrouwen en daarmee de voorwaarden voor een duurzame 

uitwisseling van kennis schept.  

 

De evaluatie van Twinning III laat zien dat veel partners elkaar weten te vinden, ook zonder 

Twinning. Dit gaat vooral om partnerschappen tussen Surinaamse en Nederlandse partners met 

een vergelijkbare functie. Vooral Nederlandse partners van deze samenwerkingsverbanden gaven 

aan dat alternatieve financiering mogelijk beschikbaar is als Twinning niet zou bestaan. De 

toegevoegde waarde van Twinning zit in de begeleiding en monitoring van een derde partij (waar 

de Nederlandse overheid achter zit) dat de geloofwaardigheid van het partnerschap versterkt en 

daarmee duidelijk bijdraagt aan de resultaatgerichtheid van de samenwerkingsrelaties. 

 

Informatie-uitwisseling en het versterken van de contacten tussen Surinaamse organisaties  

De evaluatie van Twinning III gaf aan dat de Surinaamse projecteigenaren behoefte hadden aan 

meer informatie-uitwisseling om te weten wat er speelt in andere projecten en om van elkaar te 

kunnen leren. Het versterken van banden tussen maatschappelijke organisaties over sectorgrenzen 

heen kan ook bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk middenveld.  

Naast UTSN kan ook de Nederlandse ambassade een rol spelen bij informatie-uitwisseling. De 

ambassade is een actievere rol gaan spelen in de laatste jaren van Twinning III. Deze faciliterende 

rol van de Nederlandse Ambassade past bij opzet van Twinning: de Nederlandse overheid is wel 

betrokken, maar op afstand van de uitvoering van Twinning. Deze faciliterende rol zal onderdeel 

kunnen zijn van public diplomacy, met voordelen voor de relatie tussen Nederland en Suriname in 

het algemeen.  

 

Complementariteit met andere interventies  

Suriname krijgt steun van internationale ontwikkelingspartners op het gebied van structurele 

hervormingen, ook in de sectoren waar Twinning zich op richt. Er zijn substantiële programma’s in 

voorbereiding en uitvoering, die de Surinaamse overheid steunen met deze hervormingen. 

Nederland heeft recentelijk een programma gestart bedoeld voor technische assistentie aan de 

Surinaamse overheid (Makandra). Twinning past bij de uitgangspunten en thema’s zoals verwoord 

in de MLS 2021-2025. Verder, activiteiten die bijdragen aan structurele hervormingen in een sector 

kunnen gezien worden als institutionele versterking van een sector en Twinning kan deze daarbij 

financieren. Echter, Twinning is daar niet geschikt voor omdat het zich richt op kleine activiteiten.  

 

 

6.4 Aanbevelingen  

1. Behoud de goede karakteristieken van Twinning 

Het is aan te bevelen om de goede karakteristieken van Twinning te behouden in een eventueel 

Twinning IV. Dit zijn bijvoorbeeld de voorfinanciering en open benadering in de sectorverdeling.  

 

2. Ontwikkel een Theory of Change vóór de start van Twinning IV  

Het is aan te bevelen om een ToC voor de start van Twinning IV te ontwikkelen om de bestaande 

focus van het instrument te versterken en onduidelijkheden weg te nemen. Deze ToC zal in ieder 

geval de volgende componenten moeten bevatten:  

• Definitie van de hoofdoelen van Twinning; “versterking van het maatschappelijk middenveld” 

waarbij de ToC de specifieke etnische- en sociaal-culturele context en de grootte van de 

bevolking duidelijk aangeeft, en het definiëren van “het versterken van de banden tussen de 

Nederlandse en Surinaamse Samenleving”. Hierbij zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

ook duidelijk moeten uitwerken dat maatschappelijk toegevoegde waarde geen doel van 

Twinning is;  
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• Heroverweging van het begrip sector en nadere invulling geven aan “institutionele versterking 

van de sector”;  

• Analyse hoe de projectresultaten bijdragen aan de intermediaire outcomes, die leiden tot de 

final outcomes en impact, en welke aannames daarbij belangrijk zijn 

• Definitie van duurzaamheid van project resultaten en duurzaamheid samenwerkingsverband.  

• Door het definiëren van de hoofddoelen en concepten kan een duidelijk monitoring- en 

evaluatiekader worden opgesteld.  

 

3. Ontwikkel een andere vormgeving van de rol van de Surinaamse overheid bij 

specifieke projecten 

Een aanbeveling is om na te denken over een andere rol van de Surinaamse overheid vóór de start 

van specifieke Twinning projecten, waarbij de overheid de wenselijkheid van het project aangeeft 

maar ook aangeeft gecommitteerd te zijn aan eventuele vervolgactiviteiten. Dit komt duurzaamheid 

van de projectresultaten vooral in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs ten goede, omdat de 

overheid hier sowieso een belangrijke rol heeft. De Surinaamse overheid laat dit met de 

goedkeuringsbrief al deels op specifieke momenten zien, maar het kan ook op een meer proactieve 

manier worden opgepakt. Een optie kan een Memorandum of Understanding (MoU) zijn tussen de 

Surinaamse overheid en de betrokken organisaties. Dit zou een MoU op hoofdlijnen zijn dat de rol 

van de Surinaamse overheid bij het borgen van projectresultaten onderkent en waarin organisaties 

zich committeren aan het eindresultaat. De MoU zal op een deel van de Twinning projecten van 

toepassing zijn.  

 

4. Leg penvoerderschap bij Surinaamse partner met ondersteuning  

Het is aan te bevelen om het penvoerderschap primair bij de Surinaamse partner neer te leggen, 

tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat niet te doen. Deze aanbeveling brengt ook 

uitvoeringsrisico’s met zich mee, waarvoor mitigerende maatregelen nodig zijn. Wellicht kan dit 

worden ondervangen door een specifiek trainingsprogramma voor Surinaamse partners die 

onvoldoende onderlegd zijn in projectmanagement of het introduceren van een Twinning Buddy; 

succesvolle Surinaamse projecteigenaren worden (al dan niet betaald) buddy van een Surinaamse 

partner van een nieuw Twinning project met als doel overdracht van kennis over 

projectmanagement; projectvoorbereiding, werkplanning, rapportage, en financiële verantwoording. 

 

5. Overweeg opties voor verdere vereenvoudigen van financiële verantwoording 

Een aanbeveling is om opties te onderzoeken om de financiële verantwoording verder te 

vereenvoudigen, waarbij ook de mogelijke risico’s in kaart worden gebracht en eventueel 

mitigerende voorstellen worden geformuleerd. Mogelijke opties zijn:  

• Het introduceren van een minimale waarde waarvoor de financiële verantwoordingsregels van 

toepassing zijn. Op dit moment zijn de regels niet van toepassing op uitgaven lager dan SRD 

1000 (€ 40), alleen wordt deze uitzonderingsregel niet opgevolgd.  

• Het introduceren van resultaatverantwoording voor samenwerkingsverbanden die in het 

verleden goed financieel beheer hebben laten zien. Dit verandert ook de dialoog met UTSN; de 

partners en UTSN besteden minder tijd aan financiële verantwoording en spreken meer in detail 

over de resultaten.  

• Verder onderscheid maken tussen financieel beheer van grote en kleine projecten, waarbij een 

lichter verantwoordingsproces gaat gelden voor kleine projecten (< € 40.000).  
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6. Additionele toetsing van projecten ingediend door langdurige 

samenwerkingsverbanden 

Het is aan te bevelen om bij de toetsing van projectvoorstellen toetsingscriteria op te nemen voor 

samenwerkingsverbanden of relaties die al een tijd bestaan en eerder hebben deelgenomen aan 

Twinning I, II en/of III. Twinning heeft voor deze samenwerkingsrelaties al één doel bereikt; een 

duurzame relatie is ontstaan. Om faciliteitafhankelijkheid te voorkomen, zal bij de selectie van 

Twinningsvoorstellen moeten worden getoetst of partners het resultaat niet op een andere wijze 

kunnen bereiken dan met Twinning. Bij deze toetsing door de Twinning uitvoeringsorganisatie zal 

moeten worden bekeken of (met name de Nederlandse organisaties) toegang kunnen hebben tot 

alternatieve financiering voor (delen van) het project. 

 

7. Geef meer aandacht voor communicatie en informatie-uitwisseling  

Het is een aanbeveling om bij een toekomstige Twinning meer aandacht te besteden aan 

informatie-uitwisseling tussen de projecten en communicatie over de projecten, vooral in Suriname 

met de Surinaamse partners. Te denken valt bijvoorbeeld aan: 1) Evenementen waar informatie-

uitwisseling over de projecten centraal staat, 2) Een communicatie-onderdeel in het uitvoeringsplan 

van de projecten en UTSN, 3) Een verbeterde Twinning website. De Nederlandse Ambassade in 

Paramaribo kan een actievere rol spelen in informatie uitwisseling over de projecten; betrokken zijn 

bij de projecten, maar op afstand van de uitvoering.  

 

8. Consolideren van complementariteit  

Beschouw Twinning uitdrukkelijk als een instrument gericht op het versterken van de capaciteit van 

maatschappelijke organisaties en niet als een instrument dat ook bij moet dragen aan structurele 

hervormingen. Institutionele versterking van de sector, zoals dit nu opgenomen staat in Twinning, 

moet duidelijk worden onderscheiden van structurele hervormingen van de sector, waarvoor de 

overheid van Suriname via andere instrumenten hulp krijgt.  
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Annex 1: Lijst Geïnterviewden  

Gesprek Organisatie  Functie  

Beheer  

1 NIKOS Oud-directeur  

Nieuwe directeur 

Projectbegeleider UTSN 

Medewerker Administratie en Monitoring 

2 Berenschot Programmadirecteur 

Nederlandse partners  

1 Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)  Hoofd Duurzame Economische Ontwikkeling 

en Gender  

2 

 

Freudenthal Instituut (FI), Universiteit Utrecht Gepensioneerd  

Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht Projectmedewerker 

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in 

de Natuurwetenschappen (NVON) 

Voorzitter 

3 Amsterdam Museum Conservator 

4 Stichting ROC van Amsterdam Directeur Bedrijfsvoering MBO College 

Centrum 

5 Health[e]Foundation Managing Director  

Projectmanager 

6 Stichting Hogeschool Amsterdam Lector en Onderzoeker Culturele en Sociale 

Dynamiek  

Onderzoeker collectieve leerprocessen/online 

geheugen 

7 Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools for Change Programmamanager  

8 Stichting Sanquin Managing Director Internationale Projecten en 

Kennisoverdracht 

9 Hogeschool van Amsterdam – Departement 

Social Work  

International Coördinator HVA  

Coördinator/bestuurslid 

Stichting Upcycle Connection Directeur/oprichter 

10 Stichting AAP Programmadirecteur 

11 Prostaatkankerstichting.nl Secretaris  

12 Stichting ProDemos – Huis voor democratie 

en rechtsstaat 

Projectleider Educatie 

13 Het Centrum voor Postacademisch Juridisch 

Onderwijs (CPO), Radboud Universiteit  

Opleidingsmanager 

Stichting Dialogue Opleidingsmanager 

Surinaamse Partners  

1 Conservation International Suriname Technical Manager 

Senior Technical Coördinator 

Technical Administrator 

Voorzitter Investeringsfonds Matawai 

2 Instituut Opleiding Leraren IOL Studiecoördinator Natuurkunde 

3 Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw 

Amsterdam (SOFNA) 

Directeur 
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Gesprek Organisatie  Functie  

4 Stichting Suriname Hospitality and Tourism 

Training Centre (SHTTC) 

Directeur Toerisme bij het Ministerie van 

Transport, Communicatie, en Toerisme 

Projectmedewerker Ministerie van Transport, 

Communicatie, en Toerisme. 

5 Stichting Perisur Projectleider Suriname en hoofdonderzoeker 

Projectmedewerker 

6 Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed 

Suriname-Nederland 

Programmadirecteur  

7 Pater Ahlbrinck Stichting (PAS)  Directeur PAS  

Projectleider Twinning  

8 De Stichting Nationale Bloedbank van het 

Surinaamse Rode Kruis 

Voorzitter, aangebleven als penvoerder  

Voorzitter 

Officemanager en contactpersoon Twinning 

9 Stichting Stibula Leider buurttehuis Latour en stichting Stibula  

10 Stichting Dierentuin Suriname Programmadirecteur  

11 Prostaatkankerstichting Suriname Ondervoorzitter  

Penningmeester 

Bestuurslid 

12 Stichting Projekta Directeur 

13 Centrum voor Democratie en Rechtspleging 

(nieuwe naam) 

Directeur  

Officemanager 

14 Stichting Anders Leren54 Oud-bestuurssecretaris  

Penningmeester  

Buitenlandse Zaken  

1 Ambassade PAR  Ambassadeur 

Beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed 

2 Buitenlandse Zaken (Verkennend gesprek) Clustercoördinator Suriname  

Externen55  

1 Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) Bestuursvoorzitter  

Bestuurslid 

Bestuurslid  

2 Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)  Directeur  

3 Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)  Country representative  

Economics Specialist/Country Economist 

4 Delegation of the European Union to Guyana, 

for Suriname and with responsibility for Aruba, 

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Barthelemy, 

Sint Eustatius and Sint Maarten  

Programme Manager for Suriname 

Programme Manager Civil Society  

5 Surinaamse Ministerie van Onderwijs  Onderdirecteur Ontwikkelingsdienst 

Directeur Algemeen Vormend Onderwijs 

6 Surinaamse Ministerie van Gezondheid  Programmaleider hervormingen 

gezondheidszorg (NL Detachering)  

Directeur Ministerie van Gezondheidszorg  

TOTAAL AANTAL INTERVIEWS  37 

TOTAAL AANTAL GESPROKEN BETROKKENEN 65 

 

 
54  Aparte gesprekken. 
55  Vertegenwoordiger Suriname van de UNDP gaf aan niet beschikbaar te zijn voor een interview.  
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Annex 3: Projectenlijst Twinning III  

 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

1 Matawai ’s Duurzaam 

Landschapsbeheer 

Programma 

M&E Conservation 

International 

Suriname 

Koninklijk Instituut voor 

de Tropen - KIT 

Het opstarten van een Duurzaam 

Landschapsbeheer Programma in het 

Pusugrunu Gemeenschapsbos 

 € 200.000  Sipaliwini 

2 Blended Learning in 

Natuurkundelessen 

O&O Instituut Opleiding 

Leraren IOL  

Freudenthal Instituut 

(FI), Universiteit 

Utrecht 

Het realiseren van experimentgericht en 

activerend ‘blended learning’ (in de brede 

zin van het woord) in het natuurkunde-

onderwijs op de muloscholen, aansluitend 

bij het natuurkunde-onderwijs op havo en 

vwo. 

 € 196.000 Paramaribo, 

Marowijne en 

Nickerie 

3 Cultureel Caleidoscoop  T&C Stichting 

Openluchtmuseum 

Fort Nieuw 

Amsterdam (SOFNA) 

Amsterdam Museum  Het vergroten van het aanbod van 

mogelijkheden om de culturele diversiteit 

van de Surinaamse bevolking te belichten, 

mede door de toevoeging van een 

ervaringselement aan de bestaande 

educatieve kijk/lees expositie via een 

doe/zintuigelijke aanbod van activiteiten, 

rolspelen, verhaallijnen en het uitlenen van 

leskisten voor de schooljeugd. Hierbij het 

Amsterdam Museum als 

voorbeeldorganisatie nauw betrekken om 

dit proces via haar deskundigheid aan te 

sturen, te begeleiden en te zorgen voor 

trainingen van Surinaamse musea 

medewerkers voor een duurzame 

continuering en uitbouw. 

 € 184.192 Nieuw 

Amsterdam, 

Commewijne 

 
56  Volgens aanvraag. 
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 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

4 Naar een PASsende 

vaktraining voor kansarme 

jongvolwassenen 

O&O Pater Ahlbrinck 

Stichting (PAS) 

Stichting Betuwe 

Wereldwijd/Tools4ch

ange (BWW) 

Aanbieden van een duurzaam en 

compleet pakket van trainingen 

(bewustwordingscursussen, 

vaktrainingen en trainingen in 

werknemersvaardigheden/ondernemers

chap) dat aansluit op de leerstijlen van 

kansarme jongvolwassenen, en hen 

voorbereidt op de arbeidsmarkt. 

Onderdeel hiervan zijn leer-

werkplaatsen, een inkomsten 

genererend business model, een 

curriculum en een train-de-trainer 

programma. 

€ 190.625 Marowijne 

(Albina) en 

Nickerie 

5 Ontwikkeling en opstart 

opleidingen Zelfstandig 

Werkend kok niveau 3 en 

Uitvoerend Bakker niveau 

1 en 2, en het ontwikkelen 

van een duurzame  

samenwerkingsverband 

voor de uitwisseling van 

stagiaires en docenten op 

culinaire gebied tussen 

Nederland en Suriname  

O&O Stichting Suriname 

Hospitality and 

Tourism Training 

Centre (SHTTC)  

Stichting ROC van 

Amsterdam  

Het ontwikkelen en opstarten van de 

opleidingen Zelfstandig Werkend Kok 

niveau 3, als vervolg op de koksopleiding 

niveau 2 en de opleiding Uitvoerend 

Bakker niveau 1 en 2, die elk 20 studenten 

per jaar zullen opleiden, waarbij er een 

optimale aansluiting is op de HORECA 

sector en waarmee tevens een 

kwaliteitsverbetering zal optreden binnen 

het culinair gebeuren en het culinair 

toerisme. Tevens het ontwikkelen van een 

duurzaam samenwerkingsverband voor 

stage- en docentenuitwisseling tussen 

SHTTC en ROCvA uit de vakgebieden 

koken, brood en banket. 

 € 200.000  Paramaribo 

6 Zorg in de hand Z&W Stichting Perisur  Health[e]Foundation Geïntegreerde en duurzame 

kennisuitwisseling en 

capaciteitsversterking op het gebied van 

 € 200.000  Heel 

Suriname 
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 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

maternale en neonatale gezondheid in 

Suriname door middel van blended 

learning en mobile-health. Maternale en 

neonatale sterfte en morbiditeit 

terugdringen met 50% in 5 jaar door de 

zorg voor (zwangere) vrouwen en 

pasgeborenen te verbeteren middels 

training van gezondheidswerkers, 

community werkers, 

gezondheidsassistenten (GZA’s) en 

ontwikkeling en uitrol van de 

MyHealth@Hand app gericht op moeder 

en kind. 

7 Voortgang 

Capaciteitsversterking van 

de Nationale Bloedbank 

van het Surinaamse Rode 

Kruis (NBB) 

Z&W De Stichting 

Nationale Bloedbank 

van het Surinaamse 

Rode Kruis  

Stichting SANQUIN Verdergaande duurzame verbetering van 

de beschikbaarheid en kwaliteit van 

bloedproducten en de dienstverlening 

middels professionalisering van de NBB: 

• Door capacity-building van zowel 

leiding en medewerkers.; 

• Door versterking van de interne 

organisatie middels het optimaliseren 

van het BlS en integratie van ISO 

9001:2015; 

• Een intensieve en optimale 

samenwerking met externe 

stakeholders; 

• Het doen van relevant donor-

onderzoek.. 

 € 155.121 Paramaribo 

8 TOP – 

Talentontwikkelingsprogra

T&C Stichting Vania B Hogeschool van 

Amsterdam – 

Het uitvoeren en audiovisueel vastleggen 

van een tweejarig talent 

 € 194.614 Ressort 

Latour en 

omliggende 
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 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

mma Paramaribo-Zuid 

West  

Departement Social 

Work  

ontwikkelingsprogramma voor maximaal 

120 jongeren van 11 – 24 jaar, 

woonachtig in en rondom het ressort 

Latour (Paramaribo zuid west), met een 

interesse en behoefte aan 

talentontwikkeling en ondernemerschaps-

vaardigheden voor de sector 

podiumkunsten, ter versterking van hun 

algehele maatschappelijke ontwikkeling en 

participatie. 

ressorten 

(district 

Paramaribo 

Zuid-West)  

9 Verdere 

professionalisering van 

de Stichting dierentuinen 

Suriname, hierna te 

noemen Paramaribo Zoo; 

Ondersteuning voor de 

Paramaribo Zoo in het 

beschermen, bewaken en 

behouden van de unieke 

Surinaamse fauna en 

flora 

M&E Stichting Dierentuin 

Suriname 

Stichting AAP Het verder professionaliseren van de 

Zoo met als speerpunten: 

• Het optimaliseren van het kennis- en 

organisatieniveau van het 

management voor het duurzaam 

instandhouden van de Zoo. 

- Management processen 

optimaliseren. 

- Businessmodellen voor 

duurzame inkomstengeneratie 

van de Paramaribo Zoo. 

• Optimaliseren van de (kennis over) 

dierverzorging en het welzijn van de 

dieren in met name Paramaribo Zoo. 

- Dierverzorgingsprocessen en 

specialismen. 

Quarantaine, opvang en medische 

behandeling. 

€ 199.751 Paramaribo 

10 Het geheugen van Noord-

Commewijne 

C&T Stichting Gedeeld 

Cultureel Erfgoed 

Suriname-Nederland 

Stichting Hogeschool 

van Amsterdam 

Het stimuleren van interesse in Noord 

Commewijne en haar bewoners en 

daarbuiten om daarmee de 

€ 199.978 Commewijne 
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werkgelegenheid voor de jeugd te 

vergroten en hun uittocht tegen te gaan. 

Hiertoe delen oude en nieuwe 

generaties Surinamers en Nederlanders 

hun verhalen over het verleden en 

creëren daarmee een gezamenlijk 

verleden waarmee ze trots de toekomst 

tegemoet kunnen zien. Deze 

herinneringen komen voor offline en 

online gebruik samen in het 

kenniscentrum ‘Het Geheugen 

van Noord Commewijne’. 

11 Ondersteuning 

Prostaatkankerstichting 

Suriname 

Z&W Prostaatkankerstichtin

g Suriname 

Prostaatkankerstichtin

g.nl 

1. Bewustwording van “het hebben van 

een prostaat” en de problemen die 

zich daarbij kunnen voordoen. 

2. Bewustwording van de mogelijkheid 

van behandeling van prostaatkanker. 

3. Informatie verstrekken over allerlei 

mogelijke behandelingen d.m.v. 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

4. Tijdige goede en betrouwbare 

diagnose laten stellen. 

5. Optimale behandeling en nazorg voor 

elke patiënt. 

6. Kennisoverdracht aan bestuursleden 

en vrijwilligers van de 

Prostaatkankerstichting Suriname 

omtrent: 

- Kwaliteit van prostaatkankerzorg. 

- Visieontwikkeling. 

 € 39.967  Paramaribo, 

Brokopondo 

en Nickerie 
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- Opzetten van een hulplijn en 

scholing van die vrijwilligers. 

- Inrichten secretariaat. 

- Ontwikkelen van een Suriname 

brede voorlichtings-campagne. 

12 Spelen met Democratie Z&W Stichting Projekta Stichting ProDemos – 

Huis voor democratie 

en rechtsstaat 

Het bevorderen van een democratische 

cultuur door jongeren en kinderen op een 

speelse manier bekend te maken met de 

principes van rechtsstaat, democratie en 

mensenrechten en de relatie met goed 

bestuur. 

 € 39.983  Marowijne, 

Paramaribo 

en Nickerie  

13 Ontwikkelen van een 

leergang voor het 

Notariaat  

O&O Centrum voor 

Democratie en 

Rechtspleging57   

Het Centrum voor 

Postacademisch 

Juridisch Onderwijs 

(CPO)/Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid 

Radboud Universiteit 

Het opzetten van een Leergang 

Notariaat die afgestemd is op de 

Surinaamse samenleving en structureel 

kan worden aangeboden aan het 

Notariaat ter bevordering van de actuele 

deskundigheid. De Leergang Notariaat 

zal daarmee de rechtszekerheid en de 

rechtsbescherming van individuen en 

rechtspersonen in de Surinaamse 

samenleving versterken en bijdragen 

aan de mate waarin het Notariaat de 

functie van poortwachter bij het 

bestrijden van criminaliteit kan vervullen. 

De Leergang Notariaat draagt aldus bij 

aan de versterking van de Surinaamse 

rechtsstaat. 

 € 39.879 Paramaribo 

14 Vroege educatie stimulatie 

in woord en gebaar 

T&C Kennedy Stichting 

Suriname en 

Stichting Saga 

Nederlandse stichting 

voor het dove- en 

Het stimuleren van de vroege educatie 

van jonge kinderen met een auditieve 

€ 197.161 Paramaribo 

en Nickerie 

 
57  Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) is de oude naam. 
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Interproject 

Suriname 

slechthorende kind 

(NSDSK) 

beperking en onderliggende stoornissen. 

Dit door: 

1. Een bewustwordingsprogramma voor 

het tijdig signaleren van auditieve 

beperkingen bij kinderen. 

2. Het opzetten van een vroege 

stimulatiegroep. 

3. Een geïntegreerd stimulatieprogramma 

voor jonge dove- en slechthorende 

kinderen van 3-5 jaar. 

4. Het trainen van het schoolteam. 

 

Het positieve lange termijn effect is dat de 

bewustwording leidt tot een vroege 

instroom van deze leerlingen, die door een 

geïntegreerd stimulatieprogramma een 

goede start maken met een positief effect 

op de verdere schoolloopbaan. 

15 Naar een groen en 

leefbaarder Paramaribo 

M&E Stichting Tropenbos 

International 

Suriname 

Universiteit Twente - 

Faculteit Geo-

Informatie 

Wetenschappen en 

Aardobservatie (ITC)) 

Het bevorderen van een groen 

Paramaribo waarin ecosysteemdiensten 

bijdragen aan een gezonde en 

leefbaardere omgeving voor haar 

inwoners. 

€ 184.775 Paramaribo 

16 Capaciteitsopbouw 

Stichting Duurzame 

Ontwikkeling Pamaka (Stg. 

DOP) 

M&E Stichting Duurzame 

Ontwikkeling 

Pamaka (SDOP) 

Van Hall Larenstein - 

University of Applied 

Sciences 

De Stichting Duurzame Ontwikkeling 

Pamaka (stichting DOP) en haar werkarm 

in het stamgebied dusdanig capaciteren, 

dat zij enerzijds in staat is om een 

volwaardige partner te zijn in gesprekken 

met Surgold. Anderzijds kan zij de noden 

en behoeften van de Paramakaanse 

gemeenschap vertalen in goed 

€ 199.872 Sipaliwini 

(ressort 

Pamaka) 
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geformuleerde projectvoorstellen, die 

vervolgens ingediend worden bij het 

Community Development Fund (CDF) en 

adequaat uitgevoerd kunnen worden. De 

voorstellen zijn gericht op sociaal 

econo•mische projecten die de 

leefomstandigheden van de Pamaka-

gemeenschap op korte en lange termijn 

verbeteren. 

17 Wetenschappelijk 

onderwijs 

kindermishandeling voor 

artsen 

O&O Stichting Pediatric 

Research & 

Education Suriname 

(PRES) 

Stichting 

Spoedeisende Hulp 

bij Kinderen (SSHK) 

en Landelijke 

Expertise Centrum 

Kindermishandeling 

1. Verbetering van de herkenning van 

kindermishandeling; meer kinderen 

signaleren binnen het ziekenhuis waarbij 

sprake is van mishandeling, zodat 

hulpverlening gestart kan worden en 

kindermishandeling kan stoppen. 

2. Verbetering van de zorg voor kinderen 

bij een vermoeden van 

kindermishandeling (verbetering van de 

communicatie met kind en ouders 

wanneer sprake is van vermoedens van 

mishandeling; verbetering van diagnostiek 

en verslagvoering; verbetering 

samenwerking tussen de verschillende 

instanties die te maken hebben met de 

aanpak van kindermishandeling (de 

verschillende ziekenhuizen in Suriname, 

Medisch Maatschappelijk Werk, 

Psychologie/Psychiatrie, Politie). 

3. De kinderen met (een vermoeden van) 

kindermishandeling vervolgen. Follow up 

€ 38.233 Paramaribo 
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van de families waarbij mogelijk sprake is 

van kindermishandeling 

18 Samen sterk voor 

aandacht en goede zorg 

voor Surinaamse cliënten 

met dementie 

Z&W Huize Ashiana Cordaan Het binnen twee jaar bijdragen aan het 

verbeteren van aandacht voor de kwaliteit 

van zorg voor ouderen met dementie in 

Suriname – dit specifiek ook voor huize 

Ashiana - en dit borgen. Het begint in dit 

kader met versterking van kennis over de 

ziekte van Alzheimer en andere vormen 

van dementie en de zorg die deze groep 

van cliënten – rekening houdend met de 

verschillende leefsituaties binnen 

Suriname - nodig hebben. 

€ 119.231 Paramaribo 

19 Docentprofessionalisering 

Research 

O&O Anton de Kom 

Universiteit van 

Suriname 

Universiteit Leiden en 

Hogeschool van 

Amsterdam 

De onderzoeks bekwaamheid van het 

wetenschappelijk personeel van 

AdeKUS te verhogen met het oog op: 

1. Het versterken van de 

wetenschappelijke oriëntatie van de 

universitaire bachelor- en 

masteropleidingen. Dit komt ten goede 

aan studenten/alumni die daarmee 

beter toegerust zijn voor het leveren 

van hun bijdrage aan de maatschappij. 

2. Het verhogen van de 

wetenschappelijke productie in 

Suriname en tegemoet gekomen aan 

de volgende eis uit de 

accreditatiekaders: “het onderwijs zal 

voor het merendeel van het ingezette 

personeel worden verzorgd door 

onderzoekers die een bijdrage leveren 

€ 198.000 Paramaribo 
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aan de ontwikkeling van het 

vakgebied.” 

20 Samen zorgen aan de 

Boven-Suriname rivier 

Z&W Stichting Medische 

Zending Primary 

Health Care 

Suriname 

(MZPHCS) 

Stichting 

Ondersteuning 

Marrons Suriname 

(SOMS) 

Het bieden van integrale zorg (combinatie 

formeel en informeel) en een goede 

kwaliteit van leven aan ouderen in het 

gebied door de bundeling van kennis en 

ervaring van de twee partners (MZ en 

SOMS). Daarbij worden zorginnnovaties 

geïntroduceerd en onderzocht, 

ondersteunt door nieuw 

scholingsmaterialen om ter 

professionalisering zorgverleners. Dit 

project draagt er zorg voor dat er 

Nederlandse kennis over zorg en 

ondersteuning van ouderen wordt 

overgedragen naar het binnenland van 

Suriname waar juist het probleem van de 

vergrijzing, armoede en vereenzaming aan 

het toenemen is. De traditionele 

hulpstructuren zijn aan het vervagen 

omdat jongeren naar de stad gaan en 

omdat er relatief weinig inkomsten 

gegenereerd kunnen worden. 

€ 199.705 Sipaliwini 

(ressort 

Boven- 

Suriname; 12 

dorpen) 

21 School voor Jong Talent 

Suriname 

O&O Stichting Kathedrale 

Koorschool 

Suriname (KKS) 

School voor Jong 

Talent - Koninklijk 

Conservatorium Den 

Haag en 

Code-X Projects 

Het duurzaam tot stand brengen van 

een School voor Jong Talent in 

Suriname op MULO/Voortgezet 

Onderwijsniveau, aansluitend op de 

Kathedrale Koorschool, en daardoor 

bijdragen aan de talentontwikkeling van 

kinderen en jongeren in Suriname, en 

aan hun (toekomstige) bijdrage aan de 

€ 191.791 Paramaribo 
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sociale en culturele ontwikkeling van 

Suriname op langere termijn en als 

voorbeeld en motor voor algehele 

onderwijsvernieuwing in Suriname. 

22 Duurzame bescherming 

van het leefgebied van 

inheemse 

gemeenschappen in Zuid-

Suriname 

M&E Conservation 

International 

Suriname (CI-S) 

Universiteit Utrecht Het versterken van inheemse 

gemeenschappen in het zuiden van 

Suriname. Dit, zodat ze hun 

leefomgeving kunnen beheren, 

beschermen, duurzame economische 

activiteiten kunnen ontwikkelen met 

NTFPs en als volwaardige goed 

geïnformeerde partners kunnen 

participeren in besluitvormings-

processen over beheersactiviteiten in 

het gebied, met het oog op de steeds 

toenemende bedreiging van 

grootschalige niet-duurzame 

economische activiteiten (zoals 

goudwinning, houtkap, stroperij) en 

klimaatverandering. 

€ 200.000 Sipaliwini 

(Zuid-

Suriname: 

South 

Suriname 

Conservation 

Corridor 

(SSCC)) 

23 Herinrichting naar “12 

stappen kliniek” voor 

herstel drugsverslaafden 

Z&W Stichting Geloof en 

Nieuw Leven 

Stichting Christelijke 

Hulpverlening Oost- 

Groningen 

Middels herinrichting en reorganisatie 

van de rehabilitatie instelling GNL 

(binnen acht maanden), wordt de 

mogelijkheid geschapen voor de 

verslaafde persoon, om succesvol deel 

te nemen aan het laagdrempelige 12 

stappen programma van de narcotic 

anonymous, te gebruiken voor 

rehabilitatie. In zowel ambulante alsook 

residentiële vorm wordt een op maat 

gepaste therapie bereid voor elk individu 

€ 45.461 Paramaribo 
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die bereid is te herstellen binnen zes 

maanden. 

24 Kraka opo baka:, 

Empowerment van 

psychiatrische patiënten in 

Suriname 

Z&W Stichting Ypsilon 

Suriname 

Trimbos-instituut 
Ervaringsuitwisseling en de 

gezamenlijke opbouw van 

ervaringskennis over ‘herstellen van 

ernstige psychische aandoeningen’ 

en het opzetten van een 

herstelprogramma (in een 

herstelacademie) in Suriname. 

Samenwerken aan 

empowerment van psychiatrische 

patiënten in Suriname en voorlichting 

daarover geven aan hun familieleden en 

aan psychiatrische verpleegkundigen 

van het PCS. 

€ 60.626 Paramaribo 

25 Integraal zorgprogramma 

van de One Stop Shops 

voor chronische ziekten 

aanpassen aan de 

toegenomen en 

veranderde zorgvraag 

O&O Stichting One Stop 

Shop voor 

Chronische Ziekten 

(OSS) en 

Stichting Diabetes 

Educatie Suriname 

(SDES) 

Stichting Coördinatie 

en Ondersteuning 

Gezondheidszorg 

Suriname 

(COGESUR) 

Betere zorgresultaten, door 

gedocumenteerd betere zorgkwaliteit bij 

grotere groep patiënten dan de huidige 

capaciteit toelaat. Door: 

1. Toevoegen, updaten, automatiseren 

van modules in het integraal 

zorgprogramma van OSS. 

2. Pilot met eHealth applicatie ter 

ondersteuning van zelfmanagement 

OSS- patiënten. 

3. Zorgpersoneel trainen in werken met 

vernieuwde zorg-programma’s. 

Gestructureerd data registreren voor 

wetenschappelijk onderzoek en 

predictive analytics. 

€ 200.000 Paramaribo 

en Nickerie 
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26 Van curatie naar preventie: 

ontwikkeling en 

Implementatie van Actieve 

Minimale Interventie 

Tandheelkunde (AMIT) in 

de curricula van de 

onderwijsinstellingen in 

Suriname en Nederland 

Z&W Stichting 

Jeugdtandverzorging 

Suriname (SJTVS) 

Centrum 

Tandheelkunde en 

Mondzorgkunde 

(CTM) (RUG), 

Nederlandse 

Organisatie voor 

Toegepast 

Natuurwetenschappel

ijk Onderzoek - TNO 

Gezond Leven) en 

Centrum 

Tandheelkunde en 

Mondzorgkunde 

(CTM) 

Hanzehogeschool 

Groningen 

Ontwikkeling en implementatie van 

AMIT in de tandheelkundige curricula 

van: 

1. De opleiding Oral Health Therapist 

(Suriname), waarvoor te zijner tijd 

NOVA accreditatie zal worden 

aangevraagd. 

2. De opleiding tot WO bachelor 

Tandheelkunde CTM/UMC 

Groningen. 

3. De opleiding tot HBO bachelor 

Mondzorgkunde van de 

Hanzehogeschool Groningen. 

 

Het verbeteren van de mondgezondheid 

van de bevolking op een minimaal- 

invasieve, effectieve en kosteneffectieve 

manier door de focus te verleggen van 

curatie naar preventie. 

€ 199.190 Paramaribo 

27 Kan niet bestaat niet - De 

implementatie van de 

Feuerstein-methode in 

Suriname 

O&O Stichting Claudia 

Hartmann Institute 

Feuerstein Centrum 

Nederland - afdeling 

Cordaan Jeugd 

Opbouwen van een adequate 

voorziening waarmee kinderen (4 – 18 

jaar) met een handicap of een 

leerbeperking van welke aard dan ook 

(autisme, downsyndroom, ADHD, enz.), 

basisonderwijs kunnen volgen en 

waarvan meer dan 50% positief 

uitstroomt naar het vervolgonderwijs. 

€ 39.995 Paramaribo 

28 Grensverleggend leren in 

de huisartsgeneeskunde 

Z&W Huisartsinstituut 

Suriname (HISuri) 

Radboudumc; 

Nijmegen - Afdeling 

Eerstelijnsgenees- 

kunde 

1. Suriname: Training van de 

docentvaardigheden van docenten en 

opleiders van de huisartsopleiding. Het 

verder ontwikkelen en verbeteren van 

€ 137.782 Paramaribo, 

Marowijne 

(Moengo), 

Nickerie, 
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de huisartsopleiding, mede door 

management ondersteuning. Positie 

van huisartsopleiding binnen 

eerstelijns gezondheidszorg 

opleidingen verbeteren. 

Nederland: Opdoen van multiculturele 

en tropisch geneeskundige kennis en 

ervaring voor Nederlandse huisartsen en 

artsen in opleiding tot specialist (aios 

huisartsgeneeskunde). Het verwerven 

van consult vaardigheden voor het 

aansluiten aan de belevingswereld van 

de patiënten met een 

migratieachtergrond en groepen 

afkomstig uit Suriname, waardoor 

(positieve) beïnvloeding van de 

gezondheidsbeleving versterkt wordt. 

Saramacca 

(Groningen) 

en Wanica 

(Lelydorp) 

29 “Lobi Grani Libi” (Geniet 

van je oude dag) 

Z&W Stichting 

Bejaardenwerk 

Gerardus Majella 

(Majella) en Stichting 

Saga Interproject 

Suriname 

WoonZorgcentra 

Haaglanden (WZH) 

Komen tot een dagbesteding en 

activiteitenprogramma die senioren 

burgers dagritme, structuur, ontmoeting, 

persoonlijke ontwikkeling en zingeving 

geven. Dit door: 

• De opzet en implementatie van een 

dagactiviteitenprogramma voor 

senioren burgers binnen de 

bejaarden- en verzorgingstehuizen. 

Kennisverbreding en praktijk coaching 

rond het vraagstuk. 

€ 155.289 Paramaribo, 

Nickerie en 

Wanica 

30 Epïmatop - Duurzame 

landbouw voor de Wayana 

en Trio in Suriname 

M&E Stichting Mulokot Stichting Foundations 

for Farming 

Nederland 

Onder de Wayana de duurzame manier 

van de landbouwmethode Foundations 

for Farming introduceren als alternatief 

€ 164.690 Sipaliwini 

(Zuid-

Suriname: 
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voor ‘slash and burn’. Deze introductie 

moet voldoen aan: 

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de 

cultuur van de Wayana. 

• Geen afhankelijkheid creëren van 

externe middelen zoals kunstmest en 

pesticiden. 

Kennis zo verankeren, dat de Wayana 

zelf dit kunnen verspreiden naar 

anderen, zoals de Trio. 

Kawemhaka

n, Apetina, 

Palumeu en 

diverse Trio 

dorpen) 

31 Opstart MBO 

hotelschool/opleiding voor 

zelfstandig werkende 

medewerkers binnen de 

hotel/accommodatie sector  

O&O Stichting Suriname 

Hospitality and 

Tourism Training 

Centre (SHTTC) 

 

Stichting ROC van 

Amsterdam 

 

Het opstarten en verzorgen van een 3-

jarige MBO hotelschool voor geslaagden 

van de MULO/LBO/SMO scholen en voor 

medewerkers uit het hotelwezen die zich 

verder willen ontwikkelen tot zelfstandige 

medewerkers binnen alle afdelingen van 

een hotel. De opleiding zal op jaarbasis 25 

studenten opleiden waarbij er een 

optimale aansluiting is op behoeften in het 

hotelwezen en waarmee tevens een 

kwaliteitsverbetering zal optreden binnen 

het hotelwezen. Tevens het (verder) 

ontwikkelen van een duurzaam 

samenwerkingsverband, op het gebied 

van het hotelwezen, voor stage- en 

docentenuitwisseling tussen SHTTC en 

het ROC van Amsterdam. 

€ 200.000  

 

Paramaribo 

 

32 Klinkend Erfgoed C&T RK Bisdom 

Paramaribo 

Stichting Klinkend 

Erfgoed Suriname 

Suriname bezit een aantal historische 

kerkorgels. Deze moeten gerestaureerd 

en/of onderhouden worden. Ook moeten 

de orgels op een verantwoorde manier 

€ 36.001 Paramaribo 
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gebruikt kunnen worden. Dit project zorgt 

in eerste instantie voor het opleiden van 

reparateurs en organisten hiervoor. 

33 Herstelrecht Suriname en 

Nederland: Observatie, 

beschrijving en analyse 

O&O Stichting River of 

Jordan en 

Het Inheems 

Platform in Eenheid 

en Solidariteit voor 

Alliantie en 

Vooruitgang 

(Stichting Platform 

ESAV) 

Stichting Restorative 

Justice Nederland 

(RJN), Stichting Mens 

en Strafrecht en 

Universiteit 

Maastricht - Faculteit 

rechtsgeleerdheid 

Beter inzicht krijgen in de in Suriname 

bestaande informele 

geschillenbeslechting bij de inheemsen 

en samenlevingen van Afrikaanse 

afkomst (‘Marrons’) alsmede binnen het 

centrale gezag van Suriname. Vanuit 

deze vergelijking wil het project gerichte 

aanbevelingen doen die positieve 

effecten voor de samenlevingen in 

Suriname en Nederland sorteren, met 

als focus herstelrechtelijke 

voorzieningen (o.a. trainingen) en advies 

voor verankering in de betreffende 

rechtssystemen. 

€ 170.157 Paramaribo, 

Brokopondo, 

Marowijne, 

Saramacca, 

Sipaliwini  

 

34 Artivism for Social Change 

Suriname 

Z&W Suriname Men 

United (SMU) 

Stichting art.1 De partners beogen LHBT-emancipatie 

(zichtbaarheid, empowerment en 

participatie) en maatschappelijke 

verandering te bevorderen door middel 

van artivism, creatieve zelfexpressie en 

participatiemogelijkheden. Daarnaast 

gaat om de capaciteits- en institutionele 

versterking van SMU om zich (in te 

zetten voor het verhogen van de 

levenskwaliteit van haar doelgroep, 

(MSM en TP) 

€ 199.748 Paramaribo 

35 Positionering van de 

logopedie in Suriname 

Z&W Vereniging van 

Logopedisten in 

Hogeschool 

Rotterdam - 

Opleiding logopedie 

Verbeteren van de zorg rondom 

kinderen, volwassenen en ouderen, met 

communicatieve kwetsbaarheid en/ of 

€ 146.033 Paramaribo 

met outreach 
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 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

Suriname 

(LOGOSU) 

en lectoraat Zorg 

voor Communicatie 

slikproblemen, waardoor de kwaliteit van 

leven en sociale participatie wordt 

verhoogd. Positionering van de 

logopedist wordt in samenwerking 

gerealiseerd door verkennend 

praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen 

en aanbieden van 

voorlichtingsmateriaal, uitvoeren van 

voorlichtingsactiviteiten en nascholing 

voor logopedisten. 

activiteiten in 

de districten 

36 Women in Charge Z&W Stichting Art 

Laboratorium 

Suriname (ArtLab.sr) 

Formaat - Werkplaats 

voor participatief 

drama 

• Introductie van Theater van de 

Onderdrukten in Suriname en 

integratie hiervan in de activiteiten van 

Art Laboratorium Suriname. 

Toepassing van deze methodiek in het 

project ‘Women in Charge’. 

€ 39.137 Paramaribo, 

Brokopondo 

(Klaaskreek), 

Coronie, 

Marowijne 

(Moengo), 

Nickerie en 

Para 

37 Verbetering Speciaal 

Onderwijs 

O&O Stichting Mytylschool 

Suriname 

Drostenburg 

(Stichting Orion) 

Verbeteren van de kwaliteit van het 

Speciaal onderwijs voor leerlingen met 

een lichamelijke- of meervoudige 

beperking, waardoor zij een beter 

toekomst perspectief zullen krijgen. 

Onder een beter toekomstperspectief 

verstaan wij grotere kansen op de 

arbeidsmarkt, maar ook het ontwikkelen 

van vaardigheden op het gebied van 

‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en 

zelfredzaamheid. 

€ 84.543 Paramaribo 

38 Versterking en 

deskundigheidsbevorderin

O&O Stichting Juridische 

Samenwerking 

Radboud Universiteit 

- Faculteit der 

Duurzame versterking en 

deskundigheidsbevordering van de 

€ 134.832 Paramaribo 
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 Naam Sector Surinaamse 

partner(s) 

NL partner(s) Beschrijving Grootte Regio56 

g van de keten in het 

advocatentuchtrecht in 

Suriname 

Suriname Nederland 

(SJSSN) 

Rechtsgeleerdheid - 

Het Centrum voor 

Postacademisch 

Juridisch Onderwijs 

(CPO) en Stichting 

Dialogue 

keten in het advocatentuchtrecht in 

Suriname en institutionele versterking 

van de Surinaamse Twinning partner.  

39 Upgrading en uitbreiding van 

de Fauna Collecties van de 

Nationale Zoölogische 

Collectie van 

Suriname/Centrum voor 

Milieu onderzoek 

(NZCS/CMO 

M&E Nationale 

Zoölogische Collectie 

van Suriname 

/Centrum voor Milieu 

Onderzoek 

(NZCS/CMO), Anton 

de Kom Universiteit  

Stichting Naturalis 

Biodiversity Center 

Het beschikbaar stellen van een fysiek en 

digitaal toegankelijke, representatieve 

referentiecollectie van de Surinaamse 

fauna bij de NZCS/CMO aan doelgroepen, 

op zowel nationaal als internationaal 

niveau, waardoor de collectie zo haar 

ondersteuning geeft aan het onderwijs- en 

onderzoeksproces 

 € 193.941  Paramaribo 

40 Vervolgproject school en 

expertise centrum Speciaal 

onderwijs Commewijne 

O&O Stichting RHIZA 

SURINAME 

 

Stichting Anders Leren 

 

Ontwikkelen van een aanzet tot een 

doorgaande leerlijn voor leerlingen met 

ernstige leerproblemen en 

leerachterstanden in het kader van de 

piramide van zorg in het onderwijs in het 

district Commewijne Suriname. 

 € 80.740 Commewijne 

 

 



 

 

 
113 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

Annex 4: Projectselectie Twinning I en II 

Twinning I selectie  

 Projectnummer en Naam Twinning I 

1 2008/1/C/G/001 Slum Cinema Suriname 

2 2008/1/C/G/002 Capaciteitsontwikkeling en Organisatie-opbouw tbv duurzame ontwikkeling van 

Pikienslee e.o. 

3 2008/1/C/K/001 Literair project Nederland-Suriname 

4 2008/1/C/K/002 Upgrading Brass & Winds 

5 2008/1/E/G/003 Professionalisering Beroepsopleidingen voor  

lichaamsverzorging in Suriname 

6 2008/1/E/G/004 Partnerschap tot Versterking van het Institute of International Relations (IIR) aan de 

AdeKUS 

7 2008/1/E/G/006 RoffaBOP Suriname 

8 2008/1/E/G/007 Kennis door Twinning: een AdeKUS - VU Project  

voor de Maatschappij Wetenschappen 

9 2008/1/E/G/010 Oprichting Jounalistiek Trainingscentrum 

10 2008/1/E/G/013 MD Traject School Management Development Traject voor onderwijsgevenden in 

Suriname 

11 2008/1/E/G/016 Opstart ICT MBO Opleiding 

12 2008/1/E/K/004 Project capaciteitsopbouw Monkouschool Nieuw-Nickerie (PCMN2) 

13 2008/1/E/K/006 Empowerment Stichtingsbesturen binnenland Suriname  

14 2008/1/E/K/015 Educatie 2008 

15 2008/1/E/K/016 Project bijscholing leerkracht en mens en maatschappij 

16 2008/1/E/K/017 Huiswerk- en studiebegeleiding Internaat Zaailand 

17 2008/1/W/G/005 Leergang Bestuursmanagement 

18 2008/1/W/G/008 Business 4 all - B4All 

19 2008/1/W/G/010 REFIT 

20 2008/1/W/G/012 Kennisuitwisseling vroege stimulatie taalontwikkeling 

21 2008/1/W/K/004 Yeppimi 

22 2008/1/W/K/006 Young Women Empowerment Session 

23 2008/1/W/K/010 Institutionele versterking Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 

24 2008/1/X/G/002 Nautical Pre-training preceeding a training for Pilo 

25 2008/1/X/G/005 Hydrographic Surveyor IHO Clas "B"code DHSB 

26 2008/1/X/G/006 Pluimvee Ontwikkeling Suriname 

27 2008/1/X/G/011 Kennisversterking Biodiversiteit Suriname 

28 2008/1/Z/G/007 Het opzetten van een surveillance systeem voor dengue controle in Suriname 

29 2008/1/Z/K/002 Preventie van werkgebonden aandoeningen enbedrijfsongevallen in Suriname 

30 2008/1/Z/K/003 Omgaan met seksualiteit, seksueel misbruik en Traumaverwerking 

31 2009/1/C/G/109 TWINNING MONUMENTENZORG 

32 2009/1/E/G/111 Kadervorming bij de SAO (Surinaamse Stichting Arbeidsmobilisatie en 

Ontwikkeling) 

33 2009/1/E/G/116 Technologisch Toekomst voor Suriname 

34 2009/1/E/G/125 Expertise Centrum IOL: Orthotheek /Ambulatorium/Bibliotheek 

35 2009/1/E/G/148 Versterking van de rijstsector in Suriname 

36 2009/1/E/G/150 Samen op weg voor Horeca-onderwijs in Suriname 
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 Projectnummer en Naam Twinning I 

37 2009/1/E/G/152 Naar een hoogwaardige Bachelor of ICT-opleiding in Suriname 

38 2009/1/E/G/156 Taal Integraal! 

39 2009/1/E/G/157 Vakopleidingscentrum Brokopondo 

40 2009/1/W/G/112 Stimuleringsprogramma kleine ondernemers in Suriname 

41 2009/1/X/G/102 Ondersteuning Saramaccaans Ethnobotanisch Kenniscentrum Tonka-eiland 

42 2009/1/X/G/103 Institutionele en capaciteitsversterking van het burgerparticipatie platform Para 

Force 

43 2009/1/X/G/106 Ontwikkeling en marketing traditionele handicraft producten 

44 2009/1/X/G/113 Lokale radio - een stem in ontwikkeling 

45 2009/1/X/G/114 Het opzetten van een trainingsfaciliteit voor technische TV productie 

46 2009/1/X/G/119 Kennisontwikkeling ten behoeve van Centrum voor Bio-Energie 

47 2009/1/E/K/108 Upgrading Scheikundeonderwijs op drie Surinaamse vwo-scholen 

48 2009/1/E/K/127 Drop Outs aan de slag 

49 2009/1/E/K/117 Project UMA UN SA du 

50 2009/1/J/K/102 Taki, Denki, Doe! 

51 2009/1/W/K/101 Vastleggen Gebarentaal Suriname (Fase 1) 

52 2009/1/X/K/103 MAIFE SAMEN-Radio 

53 2009/1/X/K/105 Deel 1 Training: Empowerment van vrouwen in(politieke) besluitvorming in 3 

districten in SurDeel 2: Training Verdieping Vaardigheden en Besluitvorming, in het kader van de 

50♀/50 doelstelling Millennium Development Goals 

54 2009/1/X/K/108 Ondersteuning exploitatie muziek auteursrechten Suriname 

 

Twinning II selectie 

 Project dossier Projectnaam Regio 

1 UTSN2-1-O-025-K Institutionele versterking informatie-instellingen 

Suriname 

Paramaribo 

2 UTSN2-1-O-039-G Opstart mbo-opleiding voor zelfstandig werkend 

toeristisch medewerker, tourism, travel and 

leisure en ontwikkelen van een duurzaam 

samenwerkingsverband voor de uitwisseling van 

stagiaires tussen Nederland en Suriname 

Paramaribo 

3 UTSN2-1-O-055-G Peer review Paramaribo 

4 UTSN2-1-O-074-G Gecertificeerd Maritiem Onderwijs Suriname Paramaribo 

5 UTSN2-1-O-114-G Challenge 2 Change a LIFE Paramaribo 

6 UTSN2-1-O-116-K Expertisecentrum Speciaal Onderwijs 

Commewijne 

Commewijne 

7 UTSN2-1-O-143-G Opzetten van een mbo-studierichting 

“Audiovisuele (AV) Productie” bij het NATIN in 

Suriname 

Paramaribo 

8 UTSN2-1-X-031-G Mi tamara (Mijn toekomst) 

Een integraal seksuele vormings- en sociaal 

begeleidingsprogramma voor Surinaamse 

jongeren tussen de 15 en 25 jaar 

Paramaribo, Wanica, 

Marowijne en 

Brokopondo 

9 UTSN2-1-X-050-K Werken aan zelfredzaamheid: opzetten van een 

groen werkproject voor jeugd met een beperking 

Paramaribo en Wanica 

10 UTSN2-1-X-112-G Capaciteitsversterking van het Surinaamse Rode 

Kruis/Nationale Bloedbank 

Paramaribo 
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 Project dossier Projectnaam Regio 

11 UTSN2-1-Z-042-K Training Suïcide preventie en Nabestaandenzorg 

Suïcide 

Paramaribo en 

Sipaliwini: het dorp 

Menimi 

12 UTSN2-1-Z-079-G Perisur (Perinatale Interventies Suriname) Paramaribo 

13 UTSN2-1-Z-105-G Onderzoek naar alcoholgebruik, angst en 

depressieve klachten in Suriname, en aanbieden 

van zorg op maat en geïndiceerde e-mental 

health 

Paramaribo en Nickerie 

14 UTSN2-2-O-187-G Competentiegericht Groen MBO Onderwijs bij 

NATIN 

Paramaribo 

15 UTSN2-2-O-221-G Nieuwe Natuurkunde in Suriname (NiNaS) Paramaribo, 

Commewijne en 

Nickerie 

16 UTSN2-2-X-170-G TWINNING STADSHERSTEL Paramaribo 

17 UTSN2-2-Z-190-G Versterking van de gezondheidszorg in het 

binnenland van Suriname 

Paramaribo, 

Brokopondo en 

Sipaliwini: Langatabiki 

18 UTSN2-2-Z-208-K Vrouwen & Empowerment in Nickerie, Suriname Nickerie 

19 UTSN2-2-Z-210-G Actieve Buurten Suriname Paramaribo en Wanica 

20 UTSN2-2-Z-232-K CliniClowns Suriname Paramaribo 

21 UTSN2-3-X-284-G ‘DocuLab ‘8 voor 40’ (Acht voor veertig)’ Paramaribo 

22 UTSN2-3-X-291-G Hoe wij hier ook samen kwamen Commewijne 

23 UTSN2-3-X-301-G Closing the gap Paramaribo 

24 UTSN2-3-X-314-G Penard’s Kari’na Encyclopedie Paramaribo en Kari’na 

dorpen in het 

kustgebied 

 

 





 

 

 
117 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

Annex 5: E-surveys  

Survey 1  

 

Achtergrond  

 

1. Bij welke organisatie bent/was u betrokken in Twinning III?  

O Surinaamse partnerorganisatie 

O Nederlandse partnerorganisatie 

 

2. In welke sector is uw organisatie werkzaam ihkv Twinning? [Meerdere opties mogelijk]  

O Onderwijs en Opleiding  

O Zorg en Welzijn  

O Taal en Cultuur  

O Milieu en Ecologie  

 

3. Van waar kwam het initiatief om een samenwerking binnen Twinning te starten?  

O Surinaamse kant 

O Nederlandse kant 

O We hadden al een samenwerkingsverband onder Twinning I of II  

 

A. Relevantie  

 

4. Had u al een samenwerking voordat u zich inschreef voor het Twinninginstrument (Niet 

zijnde Twinning I of II)?  

O Ja 

O Nee  

O Anders, namelijk:  

 

5. Zo ja, had u de samenwerking verder verdiept als Twinning er niet was geweest?  

O Ja 

O Nee  

O Anders, namelijk:  

 

6. Zo nee, had u wel een partnerschap gezocht als Twinning er niet was geweest?  

O Ja 

O Nee  

O Anders, namelijk:  

 

7. In hoeverre hebben naar uw mening beide organisaties baat bij het project?  

O Vooral de Nederlandse partner(s) heeft(hebben) baat bij het project.   

O Vooral de Surinaamse partner(s) heeft(hebben) baat bij het project. 

O Beide partners hebben baat bij het project.  

O Geen van de partners heeft baat bij het project.  
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8. In hoeverre is de samenwerking relevant voor uw organisatie en werkzaamheden?  

O Zeer relevant  

O Enigszins relevant  

O Niet zo relevant  

O Geheel niet relevant  

O Weet niet / geen mening  

 

9. In hoeverre vindt u dat beide partners gelijkwaardig zijn in de samenwerking 

(projectdesign en implementatie)?  

O Zeer gelijkwaardig  

O Enigszins gelijkwaardig  

O Niet zo gelijkwaardig 

O Geheel niet gelijkwaardig  

O Weet niet / geen mening  

 

10. Wat ziet u als de grootste meerwaarde van het project?  

 

 

11. Wat ziet u als het grootste verbeterpunt van het project? 

 

 

12. Hebben volgens u andere criteria dan de criteria in het toetsingskader een rol gespeeld 

bij de selectie van de projecten?  

O Ja  

O Nee 

O Weet niet  

 

B. Proces  

 

13. Hoe beoordeelt u de volgende punten met betrekking tot het proces in relatie tot UTSN?  

 Uitstekend Voldoende Matig Zwak Weet 

niet/geen 

mening  

A De transparantie van communicatie over de 

projectenbeoordelingen vanuit UTSN?  

O O O O O 

B Het consequent toepassen van de 

drempelcriteria van UTSN  

O O O O O 

C De onafhankelijkheid van UTSN  O O O O O 

D De toegankelijk van UTSN  O O O O O 

E De helderheid waarmee de doelen van het 

beleidskader Twinning III zijn geformuleerd 

O O  O O O 

F De kwaliteit van begeleiding van UTSN  O O O O O 

G De financiële afwikkeling  O O O O O 

 

C. Effectiviteit  

 

14. In hoeverre heeft uw Twinning project de doelstellingen behaald?  
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O Overtroffen 

O Behaald 

O Deels behaald  

O Niet behaald 

O Weet niet / geen mening  

 

15. Waarom wel/niet?  

 

 

16. In hoeverre vindt u dat het project heeft bijgedragen aan:  

 Hoog Enigszins  Matig Niet  Weet niet / 

geen mening 

A. Verbeterde kennis of capaciteit van individuele 

werknemers.  

O O O O O 

B. Versterking van managementprocessen en 

procedures van organisaties.  

O O O O O 

C. Verbeterde dienstverlening.  O O O O O 

D. Innovatie.  O O O O O 

E. Versterking van een netwerk.  O O O O O 

F. Economisch of kosteneffectieve voordelen.  O O O O O 

G. Versterking van het maatschappelijk middenveld 

in Suriname.  

O O O O O 

H. Versterking van institutionele capaciteiten in de 

sector.  

O O O O O 

I. Een goede persoonlijke relatie tussen Surinaamse 

en Nederlandse betrokkenen.  

O O O O O 

 

J. Goed wederzijds begrip.  O O O O O 

K. Versterking van sociale banden tussen Suriname 

en Nederland in het algemeen.  

O O O O O 

L. Anders, namelijk:      

 

17. In hoeverre verwacht u dat de resultaten van het project duurzaam zullen zijn? 

O In hoge mate  

O Enigszins  

O Matig  

O Niet  

 

18. In hoeverre is er sprake van gelijke kennisuitwisseling in uw partnerschap [meerdere 

antwoorden mogelijk]?  

O We leren uitsluitend of voornamelijk van de andere partner(s)  

O De andere partner(s) leert(leren) uitsluitend of voornamelijk van ons 

O Er is sprake van gelijke kennisuitwisseling 

 

19. In welk opzicht hebt u profijt gehad van het Twinning-III partnerschap? [meerdere 

antwoorden mogelijk]  

O Verbeterde dienstverlening  

O Innovatie  

O Diepe sociale banden met Surinamers/Nederlanders  

O Het partnerschap heeft geen of nauwelijks profijt voor ons opgeleverd.  

O Anders, namelijk:  
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20. Zijn er naar uw mening onbedoelde positieve dan wel negatieve effecten voortgevloeid 

uit de Twinningfaciliteiten? Zo ja, welke?  

 

 

D. Duurzaamheid  

 

21. In hoeverre heeft u uw project aangepast aan externe veranderende omstandigheden 

buiten de invloedsfeer van het project?  

O In hoge mate  

O Enigszins  

O In geringe mate  

O Niet  

O Weet niet, geen mening  

 

22. Waarom wel/niet? Zo ja, welke omstandigheden waren dit, en tot welke aanpassingen 

heeft het geleid?  

 

 

23. Zo ja, in hoeverre waren aanpassingen mogelijk binnen de afspraken met UTSN?  

 

 

24. In hoeverre bent u, als partners, van plan en ziet u mogelijkheden om het partnerschap 

voort te zetten na het beëindigen van financiering van Twinning III?  

O Wij zijn dit niet van plan, of we hebben er niet over nagedacht  

O Wij hebben dit overwogen maar nog niet uitgewerkt  

O Wij hebben al plannen op papier hoe wij in de toekomst het partnerschap vorm gaan geven 

O Wij waren al partner, en willen dit blijven, en hebben een uitgewerkte overeenkomst.  

 

25. Zou u een nieuw voorstel indienen voor Twinning IV, mocht dat er komen?  

O Ja  

O Nee  

O Weet niet, geen mening  

 

26. Waarom wel/ niet?  

 

 

Extra uitleg of commentaar:  

 

 

 

Survey 2 

 

Achtergrond  

1. Bij welke Twinning was u betrokken?  

O Twinning I, 2008 – 2012  

O Twinning II, 2012 – 2016 

O Beide  

 

2. Bij welke organisatie was u destijds betrokken?  

O Surinaamse partnerorganisatie 

O Nederlandse partnerorganisatie 
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O Anders, namelijk:  

 

3. In welke sector was uw organisatie werkzaam ihkv Twinning? [Meerdere opties mogelijk]  

O Onderwijs en Opleiding  

O Zorg en Welzijn  

O Taal en Cultuur  

O Overig, namelijk: 

 

A. Duurzaamheid  

 

4. In hoeverre bent u na beëindiging van Twinning I of II met uw partner(s) in contact 

gebleven?  

O Na afronding hebben wij geen contact gehouden.  

O Na afronding hebben wij contact gehouden, maar geen activiteiten voortgezet.  

O Na afronding hebben wij het partnerschap gecontinueerd met nieuwe en/of het voorzetten van 

activiteiten.  

O Anders, namelijk:  

 

5. In hoeverre zijn de activiteiten van het project voortgezet na het beëindigen van 

financiering door Twinning? [Meerdere opties mogelijk]  

O Na beëindiging van de Twinning financiering is het project gestopt; er hebben geen 

vervolgactiviteiten plaatsgevonden 

O Na beëindiging van de financiering hebben vervolgactiviteiten plaatsgevonden en/of zijn nieuwe 

activiteiten geïnitieerd – niet meer in partnerschap.  

O Na beëindiging van de Twinning financiering hebben er vervolgactiviteiten plaatsgevonden en/of 

zijn nieuwe activiteiten geïnitieerd, nog steeds in partnerverband, door eigen middelen.  

O Na beëindiging van de Twinning financiering hebben er vervolgactiviteiten plaatsgevonden en/of 

zijn nieuwe activiteiten geïnitieerd, nog steeds in partnerverband, door een andere bron van 

financiering.  

 

6. Wat was het doel van uw oorspronkelijke samenwerking, en in welke mate zijn de 

resultaten blijvend? [Meerdere antwoorden mogelijk].  

 Hoge 

mate 

Voldoende 

mate  

Geringe 

mate  

Niet meer 

merkbaar  

Weet niet / 

geen 

mening 

A. Verbeterde kennis of capaciteit van 

individuele werknemers 

O O O O O 

 

B. Versterking van 

managementprocessen en procedures 

O O O O O 

C. Verbeterde dienstverlening O O O O O 

D. Innovatie O O O O O 

E. Versterking van een netwerk O O O O O 

F. Economisch of kosteneffectieve 

voordelen 

O O O O O 

G. Versterking van het maatschappelijk 

middenveld in Suriname  

O O O O O 

H. Versterking van institutionele 

capaciteiten in de sector 

O O O O O 

I. Een goede persoonlijke relatie tussen 

Surinaamse en Nederlandse 

betrokkenen  

O O O O O 
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 Hoge 

mate 

Voldoende 

mate  

Geringe 

mate  

Niet meer 

merkbaar  

Weet niet / 

geen 

mening 

J. Goed wederzijds begrip O O O O O 

K. Versterking van sociale banden 

tussen Suriname en Nederland in het 

algemeen  

O O O O O 

L. Anders, namelijk:      

 

7. In hoeverre werkt u op dit moment nog samen met uw Twinning I of Twinning II partner?  

O Wij werken nog steeds samen met financiële support van Twinning III  

O Wij werken nog steeds samen zonder financiële support van Twinning III 

O Wij werken niet meer samen, maar zijn nog onderdeel van elkaars actieve netwerk.  

O Wij doen niets meer samen met elkaar  

O Anders, namelijk:  

 

8. Zijn er naar uw mening onbedoelde positieve dan wel negatieve effecten voortgevloeid 

uit de Twinningfaciliteiten? Zo ja, welke?  

 

 

Extra uitleg of commentaar:  

 

 

 



 

 

 
123 

  

Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland  

Annex 6: ToR Evaluatievragen  

Niveau 1  

 

Nr.  Vraag  

 Relevantie  

1 Welke criteria en contextuele factoren (lokaal, cultureel, politiek, economisch) speelden een rol bij de 

selectie van de projecten?  

Herformuleerd: Hebben andere criteria, zoals contextuele factoren, dan de criteria in het 

toetsingskader, een rol gespeeld bij de selectie van de projecten?  

2 In hoeverre is de samenwerking ihkv de Twinning III relevant geweest voor de doelgroepen in 

Suriname, wat heeft het hen opgeleverd?  

3 In hoeverre is de samenwerking ihkv de Twinning III relevant geweest voor de doelgroepen in 

Nederland, wat heeft het hen opgeleverd? 

4 Op wat voor manier is de relevantie van het programma verdeeld onder de Surinaamse en de 

Nederlandse partners in de individuele projecten? 

Nr.  Vraag  

 Proces  

1 Voldoen de projecten aan de eigen geformuleerde kernwaarden?  

2 Zijn de drempelcriteria consequent toegepast? Is de communicatie over de beoordeling van projecten 

transparant verlopen? 

Herformuleerd: Zijn de criteria m.b.t. de drempeltoets, de organisatietoets, en de voorsteltoets 

consequent toegepast? Is de communicatie over de beoordeling van de projecten transparant 

verlopen?  

3 Samenwerking tussen Berenschot BV en NIKOS via UTSN?  

4 Hoe verliep de communicatie en samenwerking tussen Berenschot en BZ? 

5 De monitoring/ het beheer door UTSN van de Twinningfaciliteit op orde?  

Nr.  Vraag  

 Effectiviteit  

1 Hebben de ondersteunde projecten van de derde faciliteit hun doelstellingen behaald? 

2 In welke mate hebben de gerealiseerde projecten bijgedragen aan de versterking van het 

maatschappelijk middenveld en de versterking van institutionele capaciteiten in Suriname in de vier 

sectoren?  

3 In hoeverre heeft de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties onder Twinning 

III de maatschappelijke relatie tussen Suriname en Nederland breder en dieper gemaakt? 

4 Zijn er onbedoelde effecten voortgevloeid uit de Twinning III? 

Nr.  Vraag  

 Efficiëntie  

1 Draagt de opzet van Twinning III bij aan een efficiënte besteding van middelen? 

2 In welke mate is er sprake van een spreiding van de Twinning III middelen over projectuitvoerders, 

sectoren en regio’s? Is de geografische spreiding (60/40%) gerealiseerd? 

Nr.  Vraag  

 Duurzaamheid  

1 In hoeverre worden partnerschappen mogelijk gecontinueerd na afloop Twinning III? In  

welke mate hebben de nog lopende projecten aan de voorwaarden voor  

duurzaamheid voldaan? 
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Nr.  Vraag  

2 In hoeverre heeft de Twinningfaciliteit adaptatievermogen getoond om zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden? 

Geherformuleerd: hoe UTSN en de projecteigenaren zijn omgegaan met veranderingen in de 

omgeving en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden 

 

 

Niveau 2  

 

Nr.  Vraag  

 Relevantie  

1 Welke criteria en contextuele factoren (lokaal, cultureel, politiek, economisch) speelden een rol bij de 

selectie van de projecten?  

Herformuleerd: hebben andere criteria, dan de criteria in het toetsingskader, een rol gespeeld bij de 

selectie van de projecten? 

2 In hoeverre is de samenwerking ihkv het Twinninginstrument relevant geweest voor de doelgroepen in 

Suriname, wat heeft het hen opgeleverd?  

3 In hoeverre is de samenwerking ihkv de Twinninginstrument relevant geweest voor de doelgroepen in 

Nederland, wat heeft het hen opgeleverd? 

4 Op wat voor manier is de relevantie van het programma verdeeld onder de Surinaamse en de 

Nederlandse partners in de individuele projecten? 

Nr.  Vraag  

 Effectiviteit  

1 In welke mate hebben de gerealiseerde projecten bijgedragen aan de versterking van het 

maatschappelijk middenveld en de versterking van institutionele capaciteiten in Suriname in de vier 

sectoren? Daarbij ook goed om te kijken welke criteria UTSN heeft gebruikt om bijdragen van projecten 

hieraan te meten. 

2 In hoeverre heeft de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties onder Twinning III 

de maatschappelijke relatie tussen Suriname en Nederland breder en dieper gemaakt? 

3 Zijn er onbedoelde effecten voortgevloeid uit de Twinning III? 

Nr.  Vraag  

 Efficiëntie  

1 Draagt de opzet van Twinning III bij aan een efficiënte besteding van middelen? 

2 In welke mate is er sprake van een spreiding van de Twinning III middelen over projectuitvoerders, 

sectoren en regio’s? Is de geografische spreiding (60/40%) gerealiseerd? 

Nr.  Vraag  

 Duurzaamheid  

1 In hoeverre zijn de partnerschappen duurzaam gebleken, enerzijds m.b.t. de partnerschappen en 

anderzijds m.b.t. institutionele versterking? In welke mate hebben de nog lopende projecten aan de 

voorwaarden voor duurzaamheid voldaan? 

2 In hoeverre heeft de Twinningfaciliteit adaptatievermogen getoond om zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden? 
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Niveau 3 

Nr.  Vraag  

 Relevantie  

1 Is er sprake van complementariteit met andere beleidsinstrumenten? 

2 Benut de overheid de voordelen en de resultaten die uit de Twinningfaciliteit vloeien optimaal? 

3 In hoeverre is de huidige opzet van de Twinningsfaciliteit relevant voor het verwezelijken van de doelen 

die in MLS 2021-2025 Suriname zijn geformuleerd? 

Nr.  Vraag  

 Effectiviteit  

1 Is de huidige opzet van de faciliteit de meest effectieve manier om de gestelde doelen te behalen?  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
 
De derde Twinningfaciliteit Nederland-Suriname is in 2018 van start gegaan en zal, na 
een budget-neutrale verlenging, medio 2022 aflopen. Het is reeds aan de voorkant 
voorzien om een evaluatie van de huidige Twinningfaciliteit uit te voeren. Aangezien 
het een ODA-activiteit betreft van meer dan 5 mln. EUR geldt er de verplichting van 
een effectevaluatie. 
 
Daarnaast is er door de veranderende politiek-bestuurlijke context van Suriname en de 
gewijzigde relatie een aanleiding om te kijken of de Twinningfaciliteit in zijn huidige 
opzet nog wel relevant is. Tevens is er de wens om te kijken of het programma in zijn 
huidige opzet nog op de meest efficiënte en effectieve manier bijdraagt aan de 
beoogde doelen. Voor het bovenstaande is een effectevaluatie voorzien, waarin de 
resultaten van het project gemeten worden.  
 
Evaluatie is relevant vanwege het zeer specifieke karakter van het programma, de 
bijzondere, historische relatie tussen Suriname en Nederland, en de grote 
maatschappelijke verwevenheid in Suriname. Het is tevens de intentie om de 
mogelijkheid tot het opzetten van een vierde Twinningfaciliteit te onderzoeken, waarbij 
het van belang is om de geleerde lessen van de drie eerdere fasen mee te nemen.  

1.2 Positionering 
 
De eerste (2008-2012) en tweede faciliteit (2013-2016) zijn geëvalueerd door 
respectievelijk IOB (1e faciliteit) en MDF (2e faciliteit). De Tweede Kamer hecht grote 
waarde aan de Twinning Faciliteit, en zal geïnteresseerd zijn in de aanbevelingen 
volgend uit een evaluatie.  
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2 Twinningfaciliteit 

2.1 Ontwikkeling 
 
Nederland wenst de contacten tussen Nederland en Suriname op maatschappelijk 
niveau te ontwikkelen en te faciliteren. De Twinningfaciliteit, die een eerste fase kende 
van 2008 tot 2012 (11.7 mln. EUR – 108 projecten), is daarin een belangrijk 
instrument. De tweede faciliteit die liep van 2013 tot 2016 (6.5 mln. EUR – 47 
projecten) richtte zich op drie sectoren: 1) onderwijs en opleiding; 2) zorg en welzijn; 3) 
taal en cultuur. Aan de derde faciliteit werd een vierde sector toegevoegd: milieu en 
ecologie.  
 
Twinning I had een dubbele doelstelling. Ten eerste moest de faciliteit bijdragen aan 
armoedebestrijding. Ten tweede werd gepoogd het maatschappelijk middenveld in 
Suriname te versterken door kennisuitwisseling, capaciteits- en institutionele 
versterking. In de evaluatie van deze fase kwam naar voren dat deze doelstellingen 
niet goed uitgewerkt waren. In Twinning II verviel de doelstelling ‘armoedebestrijding’, 
aangezien Suriname intussen gekwalificeerd werd als midden-inkomensland. De 
andere doelstelling werd aangescherpt: Twinning diende de ondersteuning van 
instituties en de versterking van capaciteitsopbouw van het maatschappelijk 
middenveld in Suriname. Ook werd het maatschappelijk middenveld duidelijker 
afgebakend in deze fase: de niet-overheid en niet-commerciële organisaties die een 
duidelijke rol spelen in de maatschappij en van maatschappelijk nut zijn (bijvoorbeeld 
zorginstellingen, vakbonden, NGO’s). Voor Twinning III werd het doel weer licht 
aangepast. Deze fase heeft tot doel om door middel van concrete projecten in vier 
sectoren te komen tot verbreding en verdieping van de relatie tussen beide 
samenlevingen, met betrokkenheid van een verscheidenheid aan actoren uit beide 
landen. 

2.2 Doelen en resultaten 
 
Doelen en resultaten (algemeen) 
 
Het hoofddoel van de derde faciliteit is ‘het versterken van de sociale banden tussen 
Nederland en Suriname door middel van kennisuitwisseling en samenwerking van 
maatschappelijke organisaties.’ Verder moeten projecten middels deze 
kennisuitwisseling bijdragen aan het versterken van institutionele capaciteiten in 
Suriname. Het resultaat dat hiermee wordt nagestreefd is de verbreding en verdieping 
van de relatie tussen beide samenlevingen. Het is tevens de bedoeling dat alle 
projecten een duurzaam karakter hebben, zodat de samenwerking ook beklijft nadat 
de projecten zijn afgerond.  
 
Bij het realiseren van de genoemde doelstellingen hanteert de Uitvoeringsorganisatie 
Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) enkele kernwaarden (zie kopje 2.3 over 
meer informatie over UTSN en oprichters). Deze kernwaarden zijn gebaseerd op de 
eigen ervaring bij uitvoering en de twee eerdere evaluaties. Dit zijn: 

- transparantie en toegankelijkheid 
- objectiviteit en onafhankelijkheid 
- gelijkwaardigheid in partnerschap 
- duurzaamheid en wederzijds belang 
- thematische focus en context inbedding. 
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UTSN komt in samenspraak met aanvragers tot relevante prestatie- en 
voortgangsindicatoren, die in planningsschema’s worden opgenomen. Voorbeelden 
van relevante voortgangsindicatoren voor het verbreden en verdiepen van de relatie:  

- Aantal gegeven trainingen 
- Mate waarin competenties verbeterd zijn of nieuwe verworven zijn 
- Mate van kwaliteitsverbetering van diensten 
- Mate waarin nieuwe verbanden zijn gelegd tussen Surinaamse en 

Nederlandse organisaties of bestaande verbanden zijn verdiept  
- mate waarin nieuwe netwerken toegankelijk zijn  
- duurzaamheid van de samenwerkingsrelatie.  

2.3 Middelen en actoren 
 
Het budget voor de derde Twinningfaciliteit betreft 6.5 mln. EUR. De Directie Westelijk 
Halfrond (DWH) is de budgethouder; het programma staat op het beleidsartikel van de 
Directie Sociale Ontwikkeling (DSO).  
 
De drie faciliteiten zijn uitgevoerd door Berenschot, i.s.m. Surinaamse partner NIKOS. 
Zij hebben de eerder genoemde UTSN opgericht om het programma uit te voeren. 
Berenschot Groep BV is de subsidieontvanger en aanspreekpunt en heeft de 
juridische relatie met het ministerie. NIKOS heeft ruime ervaring met het uitvoeren van 
onderzoek en opdrachten voor het maatschappelijk middenveld in Suriname, en draagt 
dus bijvoorbeeld bij aan de deskundigheid van UTSN inzake de vier sectoren en de 
netwerken. UTSN draagt zorg voor de administratieve en inhoudelijke monitoring en 
verantwoording van goedgekeurde projecten.  
 
Bij uitvoering van projecten dient sprake te zijn van ten minste één Surinaamse en één 
Nederlandse maatschappelijke organisatie die een duurzaam samenwerkingsverband 
aan willen gaan. Voor de derde faciliteit zijn er twee loketrondes georganiseerd: in mei-
oktober 2018 (3.25 mln. EUR) en in maart-september 2019 (3.25 mln. EUR). Er is een 
onderscheid gemaakt tussen kleine (10.000 – 40.000 EUR) en grote projecten (40.000 
– 200.000 EUR). Het toetsingskader dat UTSN ontwikkelt en hanteert voor de 
beoordeling van aanvragen bevat een drempeltoets, een organisatietoets en een 
voorsteltoets. De voorstellen worden door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar 
beoordeeld: één beoordelaar vanuit Berenschot en één beoordelaar van NIKOS. 
Twinning III heeft 40 projecten gefinancierd. Twinning I financierde 108 projecten voor 
een totaalbedrag van 11.7 mln. EUR, en Twinning II heeft 47 projecten gefinancierd 
voor 6.25 mln. EUR.  
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3 Doel en onderzoeksvragen 

3.1 Doel van het onderzoek 
 
Het onderzoek dient de volgende doelen op het terrein van verantwoorden en leren: 

1.  Evalueren of de Twinningfaciliteit III aan de gestelde doelen heeft voldaan en 
   verwachte resultaten heeft behaald. 

2. Lessen trekken over de positieve en negatieve aspecten aan de opzet van het 
instrument in relatie tot de gewenste beleidsdoelstellingen aan de hand van 
alle drie de Twinningfaciliteiten op basis van een synthese van de beschikbare 
evaluaties.  

 

3.2 Onderzoeksvragen 
Met bovenstaande doelen in het achterhoofd luiden de centrale onderzoeksvragen als 
volgt:  

1. In hoeverre heeft de Twinningfaciliteit III bijgedragen aan de gestelde doelen 
en zijn de verwachte resultaten behaald? 

2. Wat zijn de lessen t.a.v. relevantie, effectiviteit en duurzaamheid die uit de drie 
Twinningfaciliteiten getrokken kunnen worden en meegenomen kunnen 
worden voor een nieuwe faciliteit?   

De leidende evaluatievragen voor dit onderzoek zijn hieronder georganiseerd middels 
de 5 OECD/DAC evaluatiecriteria. 

Nadat de uitvoerder is geselecteerd zal in een gesprek per evaluatievraag worden 
aangegeven of het over de drie Twinningfaciliteiten of specifiek over Twinningfaciliteit 
III gaat.  

1) Relevantie van het programma 
Relevantie voor doelgroep:  

a. Welke criteria en contextuele factoren (lokaal, cultureel, politiek, 
economisch) speelden een rol bij de selectie van de projecten?  

b. In hoeverre is de samenwerking ihkv de Twinning Faciliteit relevant 
geweest voor de doelgroepen in Suriname, wat heeft het hen 
opgeleverd?  

c. In hoeverre is de samenwerking ihkv de Twinning Faciliteit relevant 
geweest voor de doelgroepen in Nederland, wat heeft het hen 
opgeleverd? 

d. Op wat voor manier is de relevantie van het programma verdeeld 
onder de Surinaamse en de Nederlandse partners in de individuele 
projecten?  

 Relevantie voor BZ:  

e. Is er sprake van complementariteit met andere beleidsinstrumenten?  

f. Benut de overheid de voordelen en de resultaten die uit de 
Twinningfaciliteit vloeien optimaal?  
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g. In hoeverre is de huidige opzet van de Twinningfaciliteit relevant voor 
het verwezenlijken van de doelen die in de MLS 2021-2025 Suriname 
geformuleerd zijn?1  

  

2) Proces: 
a. In hoeverre heeft UTSN voldaan aan de eigen geformuleerde 

kernwaarden (transparantie en toegankelijkheid, objectiviteit en 
onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid in partnerschap, duurzaamheid en 
wederzijds belang, thematische focus en context-inbedding)?  

b. Hoe is de samenwerking tussen Berenschot BV en Nikos via UTSN 
verlopen?  

c. In hoeverre was de monitoring/ het beheer door UTSN van de 
Twinningfaciliteit op orde? Waren er knelpunten? Zo ja, hoe zijn die 
opgelost? Op welke manier heeft UTSN projecten bijgestuurd?  

d. Zijn de drempelcriteria consequent toegepast? Is de communicatie over de 
beoordeling van projecten transparant verlopen?  

e. Hoe verliep de communicatie en samenwerking tussen Berenschot en BZ? 

 

 

3) Effectiviteit 
a. Hebben de ondersteunde projecten van de derde faciliteit hun 

doelstellingen behaald? (TF III) 

b. In welke mate hebben de gerealiseerde projecten bijgedragen aan de 
versterking van het maatschappelijk middenveld en de versterking van 
institutionele capaciteiten in Suriname in de vier sectoren? Dit uitgesplitst 
per sector. Daarbij ook goed om te kijken welke criteria UTSN heeft 
gebruikt om bijdragen van projecten hieraan te meten. 

c. In hoeverre heeft de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse 
organisaties onder Twinning I tot en met III de maatschappelijke relatie 
tussen Suriname en Nederland breder en dieper gemaakt?  

d. Zijn er onbedoelde effecten voortgevloeid uit de Twinningfaciliteiten?  

e. Is de huidige opzet van de faciliteit de meest effectieve manier om de 
gestelde doelen te behalen?  

 

4) Duurzaamheid  

a. In hoeverre zijn de partnerschappen duurzaam gebleken, enerzijds m.b.t. 
de partnerschappen en anderzijds m.b.t. institutionele versterking? In 
welke mate hebben de nog lopende projecten aan de voorwaarden voor 
duurzaamheid voldaan? 

b. In hoeverre heeft de Twinningfaciliteit adaptatievermogen getoond om zich 
aan te passen aan veranderende omstandigheden?  

 

1 MLS – Meerjaren Landen Strategie voor Suriname zal ter vertrouwelijke inzage met de uitvoerder gedeeld worden.  
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5) Efficiency  

a) Draagt de opzet van het instrument bij aan een efficiënte besteding van 
middelen? 

b) In welke mate is er sprake van een spreiding van de middelen over 
projectuitvoerders, sectoren en regio’s? Is de geografische spreiding 
(60/40%) gerealiseerd? 
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4 Afbakening 

4.1 Tijdvak 
 
Tijdspanne 
De afbakening voor het eerste onderzoeksdoel is april 2018 tot heden (looptijd 
Twinning III) en voor het tweede onderzoeksdoel is de periode 1 mei 2008 (begin 
Twinning I) tot heden. 
 
Activiteiten 
- Alle projecten die onder de Twinningfaciliteit III vallen dienen meegenomen te 

worden. Hiervoor kunnen onder andere interviews of online surveys (naargelang 
tijdsoverwegingen en coronasituatie) worden afgenomen.  

- Voor faciliteiten I en II zijn evaluaties beschikbaar waar het huidige onderzoek zich 
grotendeels op kan baseren.  

- Aanvullend onderzoek naar de duurzaamheid en impact van projecten uit fase I en 
II is wenselijk. Daarvoor kan worden gewerkt met een beredeneerde steekproef. 

- Dit onderzoek richt zich verder op de beherende organisaties Berenschot BV, 
Nikos en UTSN.  

 
 

4.2 Regio's/landen 
De evaluatie richt zich op de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. De 
Twinningfaciliteit voert in Suriname zowel projecten in Paramaribo als de rest van het 
land uit. In de subsidieaanvraag staat dat er een verdeling in acht genomen wordt 
genomen waarbij tenminste 40% van de projecten buiten Paramaribo uitgevoerd 
wordt. 
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5 Methoden 

5.1 Onderzoeksmethoden 
De opdrachtnemer wordt gevraagd om een methodologie te presenteren waarmee 
wordt beoogd de evaluatievragen te beantwoorden. Een minimale stap bij het 
ontwikkelen van de methodologie is het opstellen van een Theory of Change (ToC). 
Ook moet er een evenredige spreiding zijn in de selectie van activiteiten onder 
verschillende sectoren.  
 

5.2 Selectie van bronnen 
Alle partijen (DWH, Berenschot, Nikos, UTSN) verstrekken medewerking door toegang 
te bieden tot de gewenste informatie om dit onderzoek uit te kunnen voeren. 
 

5.3 Beperkingen 
Vanwege de COVID-situatie is het ongewis of de interviews met Surinaamse partners 
op locatie of virtueel plaatsvinden. Hier zal kort van tevoren een inschatting van 
kunnen worden gemaakt. 
 

5.4 Ethische overwegingen 
- Onderzoekers moeten onafhankelijk hun werk kunnen doen en onafhankelijk zijn 
- Er moet geen sprake zijn van belangenverstrengeling bij onderzoekers 
- Onderzoekers moeten vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens (AVG) 
- Onderzoekers moeten diversiteit van cultuur, geloof en levensovertuiging 

respecteren en alle betrokken individuen gelijkwaardig behandelen 
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6 Planning 

6.1 Mijlpalen 
 
De planning voor deze evaluatie identificeert de volgende mijlpalen:  
 

Tabel 1: Mijlpalen 

Onderdeel Datum 

Oplevering inceptierapport Het inceptierapport dient 
uiterlijk 5 weken na 
ingangsdatum van de nadere 
overeenkomst (‘call-off 
contract’) opgeleverd te 
worden. 

Oplevering eindrapport Week 34 (22 augustus - 28 
augustus) 

 

6.2 Producten 
De evaluatie voorziet de oplevering van de volgende producten: 

Tabel 2: Producten 

Product Taal 

Eindrapport in pdf Nederlands 

Managementsamenvatting Nederlands 

 

6.3 Risico's 
Er wordt van geïnteresseerde partijen verwacht dat ze een paragraaf over 
risicomanagement opnemen, waarin potentiële risico’s geïdentificeerd worden en 
wordt beschreven hoe hiermee zal worden omgegaan.  
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7 Organisatie 

7.1 Onderzoeksteam 
De evaluatie wordt uitbesteed aan een geïnteresseerde partij. Het formeren van het 
onderzoeksteam wordt aan de partij gelaten die de opdracht ontvangt. De partij zal 
worden geselecteerd aan de hand van het (methodologische) plan van aanpak, de 
kwaliteit en samenstelling van het onderzoeksteam en de prijs. Er is een bedrag van 
maximum 50.000 EUR exclusief btw beschikbaar voor de evaluatie. Uitgebreidere 
informatie, inclusief criteria, zullen terug te vinden zijn in het format voor de concept 
note en/of full proposal.  

 

7.2 Referentiegroep 
De evaluatie wordt begeleid en op kwaliteit getoetst door een referentiegroep. De 
referentiegroep komt minimaal tweemaal op sleutelmomenten bijeen: bij de bespreking 
van de Terms of Reference en van het concepteindrapport. Van elke 
referentiegroepbespreking wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat ter vaststelling 
aan de deelnemers wordt voorgelegd.  

Tabel 6: Leden van de referentiegroep 

Naam Functie/organisatie Rol in referentiegroep 

Dirk-Jan Vermeij BZ – Afdelingshoofd Caraïben 
en Koninkrijkszaken 

Voorzitter 

Heleen Baartmans 
 
 
Ben van Bemmel (tot 1 maart) 

BZ- Clustercoördinator 
Suriname en Caribisch gebied  
 
BZ- Stagiair cluster Suriname 
en Caribisch gebied 

Secretaris  

Tessa Leuwsha BZ-Beleidsmedewerker 
ambassade Paramaribo 

Themadeskundige 

Reinier van Hoffen BZ- Directie Sociale 
Ontwikkeling (DSO) 

Themadeskundige  

Richard Born UTSN Vertegenwoordiger 
uitvoerende organisatie 

Hans Lim a Po  Rector Institute for Social 
Studies, Paramaribo  

Externe deskundige 

Rafaëla Feddes Vertegenwoordiger IOB Externe deskundige 
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SM/CH 1003124/GG 

Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de 

belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 

advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 

beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 

analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en 

managementvraagstukken. 

 

Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 

beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 

Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 

wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  

 

Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 

expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 

meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  

 

Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 

• Economic growth; 

• Social policy; 

• Natural resources; 

• Regions & Cities; 

• Transport & Infrastructure; 

• Public sector reform; 

• Security & Justice. 

 

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  

• voorbereiding en formulering van beleid;  

• programmamanagement; 

• communicatie;  

• capaciteitsopbouw (overheden);  

• monitoring en evaluatie.  

 

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 

het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 

meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat 

dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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