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BETREFT: ROADMAP NAAR EEN ORDENTELIJKE  
EFFECTIEVE SURINAME DIASPORABELEID 

 

 

Van Barryl A. Biekman 

Aan de aftredende voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) 

Mevrouw Drs. K. Ferrier  

 

Den Haag: 23 augustus 2022  

Geachte mevrouw Ferrier/ Beste Kathleen 

Hierbij vraag ik uw welwillende aandacht voor het volgende. 

Het Vraagstuk Suriname Diasporabeleid: Iedereen Doet Mee! gaat me net als velen 

behoorlijk aan het hart. Uw brief van 21 augustus 2022 aan het publiek heeft mij behoorlijk 

aan het denken gezet. 

Kort en krachtig: een aantal zaken die mij in uw onderhavige brief zijn opgevallen: 

1. Ten eerste is de brief geadresseerd aan allen die betrokken en of geïnteresseerd 

zijn in DIN. De brief waarin verwezen wordt naar een mededeling van 25 juni jl. Deze 

mededeling heb ik nooit ontvangen ook al ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het 

Suriname Diasporabeleid. Nagegaan bij contacten, ook zij kennen de mededeling niet. Dus 

rijst de vraag wat verstaan en wie begrepen moeten worden onder deze aanhef? Zou ik 

die mededeling alsnog mogen ontvangen? 

 

2. De bestuurs- en werkstructuur als te zijn de aspecten die kennelijk niet hebben 

bijgedragen aan een voortvarend opererende DIN-bestuur in het kader van de door DIN 

uitgestippelde Doelen en Diasporabeleid. Je kunt je haast niet voorstellen dat deze 

aspecten de oorzaak zijn van het aftreden van het voltallig DIN bestuur. Dus heb ik de 

neiging om u te verzoeken om me in het bezit te stellen van: 

a. De Statuten van de Stichting 

b. Het Strategisch Werkplan waarin visie, missie en doelstellingen zijn vastgelegd 

evenals de actiegerichte strategische keuzes 

c. Het Diaspora Betrokkenheid strategisch en communicatieplan 

d. De vigerende Competentiematrix in het kader van de Performance van de Human 

Resources 
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e. De Projecten (lopende), de Projectenstructuur en Projecteneigenaren 

f. Het overall Businessplan 

 

3. Verder Iees ik uit berichten dat de functies ter beschikking zijn gesteld van de 

President van de Republiek Suriname en dat de President de ter beschikkingstelling 

heeft geaccepteerd. Ook dat er binnenkort een nieuw bestuur wordt ingesteld. Ik 

heb dan ook de neiging om de volgende vragen te stellen: 

a. Is de instelling van DIN gebaseerd op een Presidentieel besluit? Zo neen wat is dan 

de reden dat de functies ter beschikking moesten worden gesteld van de President 

van de Republiek Suriname? Wat moeten we verstaan onder een nieuw bestuur dat 

binnenkort wordt aangesteld. Want juist vanwege de ontstane problemen er acties 

gericht op doorstart is de vraag hoe dit laatste zich verhoud tot de factfindings die 

gericht zijn op doorstart!! Wat mij betreft is Respect voor de Diaspora Gemeenschap 

in Nederland behoorlijk relevant in het kader van de ‘Eigenaarschap-Gedachte’.  

b. Is en zo ja in welke mate de ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland 

betrokken is (geweest) bij de ontwikkelingen inclusief de oprichting van DIN? Hoe 

was/is de betrokkenheid van het Surinaamse Kabinet in Nederland ter zake 

geregeld? 

 

4. Bestuursverantwoordelijkheid 

a. Het komt mij zo voor dat de DIN vice voorzitter, die ik ken als een zeer deskundig 

persoon, ook debet is aan het (kennelijk) ‘disfunctioneren’ van het bestuur en dus nooit 

belast mag worden met acties die gericht zijn op de zogenoemde doorstart van DIN. 

Dit vooral niet in een sfeer en gekunstelde constructie waarin een bestuur nog 

operationeel blijft ten aanzien van lopende projecten. In een opzet waar ook het 

voormalig bestuur betrokken blijft is de conclusie al gauw getrokken dat het kennelijk 

om persoonsgebonden projecten gaat. Ik ben van mening dat alle schijn van 

belangenverstrengeling vermeden moet worden en dat er dus ook ten aanzien van de 

lopende projecten de bestuursbevoegdheden moeten worden neergelegd.  

b. Het komt mij zo voor dat er op korte termijn een bijeenkomst wordt  

georganiseerd met betrokkenheid van het Surinaamse-Diaspora-Kader-Krachtenveld om 

over de ontstane problemen van gedachten te wisselen. Als zeer betrokken Diaspora 

met een missie moeten we juist uitstralen dat de Zaak ons allen aangaat in het 

kader van het ‘Eigenaarschap’. Dus is mijn vraag of u bereid bent om een ronde tafel  
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c. gesprek op korte termijn te organiseren met als doel een ordentelijke Roadmap uit te 

zetten al dan niet uit te voeren door een Comité waarin Surinaamse Diaspora deskundige  

d. Kaderpersonen zijn vertegenwoordigd niet gehinderd door geloofsovertuiging, politieke 

voorkeur, etnische afkomst en gender- en leeftijdsaspecten. Mijn gedachten gaan uit 

naar een Competentie- en Expertise gerichte Gecoördineerde, Gestructureerde, 

Samenhangende Integrale Benadering waarbij ook respect uitgaat van het Nederlandse 

Kabinet. In dit verband stel ik voor om ook het Caricom Diaspora en Reparatory 

Justice aspect als agendaonderwerp te betrekken bij de te initiëren Beraadslaging.  


