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VOORWOORD 

 

Het voor u liggend document “Kader Plan van Aanpak: Mobilisatie en Organisatie 
Surinaamse Diaspora in Nederland” is bestemd voor het kabinet van de republiek 
Suriname, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken, Excellentie W. 
Lackin, via de ambassade van republiek Suriname, de heer Gilmar Macnack. Het 
betreft een spontane actie die met laatstgenoemde is afgestemd. Het heeft de status 
van concept om het mogelijk te maken eventuele correcties aan te (doen) brengen om 
het voor een breder publiek dan het Surinaamse kabinet beschikbaar te stellen. 
Vooralsnog dient het te worden beschouwd als een “intern document”.  

Het initiatief kan worden opgevat als een bijdrage aan de gedachtevorming over het 
Suriname Diasporabeleid. Het heeft als belangrijke doel het Surinaamse kabinet 
bouwstenen aan te reiken om een gestructureerde en gecoördineerde aanpak te 
realiseren op het gebied van informatievoorziening; consultatie; organisatie en 
mobilisatie uitgaande van de Surinaamse overheid als regisseur van het onderhavige 
beleid.  

Kwesties betreffende kabinetsvoornemens (plannen, acties voortvloeiende uit een 
Surinaams Diasporabeleid) en verwachtingen ten aanzien van de 
Diasporagemeenschappen in het algemeen en in het bijzonder in Nederland heb ik 
geprobeerd zo goed mogelijk te formuleren. 

Het is dus vooral belangrijk dat het Surinaamse kabinet zich realiseert dat zij met het 
uitspreken van de intenties door President van republiek Suriname, excellentie D.D. 
Bouterse, het enthousiasme heeft aangewakkerd en verwachtingen heeft gewekt bij de 
Diaspora gemeenschappen, onder andere woonachtig in Nederland. 

Het voorstel is opgebouwd uit vier paragrafen te weten: paragraaf 1:  introductie; in 2. 
geef ik uitleg over het profiel van de Surinaamse diaspora; in paragrafen 3 en 4 komen 
visie  respectievelijk missie en strategie aan de orde. Desgewenst kan er nog een 
paragraaf aan worden toegevoegd over suggesties ten aanzien van een effectief traject 
ter zake de organisatie en mobilisatie van de diaspora. 

Ten slotte: ik heb dit document met heel veel plezier geschreven. Het was niet de 
bedoeling om volledig te zijn maar wel om een aantal onderwerpen onder de aandacht 
te brengen. Ik hoop dat het dan ook met veel plezier zal worden gelezen en dat het (in 
zijn geheel of een aantal onderdelen daarvan) vertaalslag zal krijgen bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling van de ROADMAP. De keuze is aan u! 

Rest mij nog bijzonder dank uit te spreken aan het adres van de heer Macnack van de 
Surinaamse ambassade voor het positieve gesprek en idem reactie naar aanleiding van 
mijn aankondiging om dit document te schrijven. 

 

Mevrouw Drs. Barryl A. Biekman, 

Surinaamse Diaspora met een missie
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1. INTRODUCTIE 

 

Tijdens zijn regeringsverklaring, “Kruispunt: Welvaart en Productie”, schetste de 
President van de republiek Suriname, Excellentie D.D. Bouterse, de beleidsvoornemens 
en intenties van zijn kabinet voor de periode 2010-2015. Ook voor de Surinaamse 
Diaspora ziet het kabinet een rol weggelegd in het kader van de nieuwe 
ontwikkelingsdiplomatie van de republiek Suriname. De President benadrukte de 
waarde van de Surinaamse Diaspora en koerst op een beleid waarbij de Surinaamse 
Diaspora, naast NGO’s, bij de nieuwe ontwikkelingsstrategie wordt betrokken. Goed 
nieuws en ook goed ontvangen, blijkend uit de enthousiaste reacties van de zijde van 
de Surinaamse Diaspora Gemeenschap in Nederland. Ondertussen zijn de nodige 
acties al in gang gezet en is er een begin gemaakt met informele consultatiegesprekken.  

 

Tijdgeest 

 

Het betrekken van de Surinaamse Diaspora past geheel in de tijdgeest, waarbij landen 
steeds meer oog hebben gekregen voor de toegevoegde waarde van de Diaspora bij 
ontwikkelingen in hun land. Landen doen steeds meer een beroep op de expertise van 
hun oorspronkelijke (gemigreerde) landgenoten bij planontwikkeling en uitvoering van 
projecten, fondsontwikkeling en op het beschikbaarstellen van relevante netwerken.  

Maar liefst drie voorbeelden waarvan ik weet dat het serieuze business is. India, de 
Afrikaanse Unie en de Verenigde Staten van Amerika die al heel ver zijn in het proces 
en/of nog in de startblokken staan om beleid te implementeren. 

In India is het diasporabeleid al succesvol geïmplementeerd en verankerd in wet en 
regelgeving.  

De Afrikaanse Unie (AU): heeft de institutionalisering van een Diasporabeleid al 
wettelijk verankerd in haar grondwet. Hier geldt een omvangrijker proces omdat alle 
landen verenigd in de AU zijn betrokken. Er is een Centrale Diaspora Directoraat 
ingesteld door de AU en organisatorisch ondergebracht onder de verantwoordelijkheid 
van de AU Commissie die de regie voert en alwaar de politieke strategische keuzen 
worden besproken en vastgesteld. Het Directoraat is belast met coördinerende taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van onder andere: 

- Algemene Informatievoorziening; 

- De aansturing ten aanzien van beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering, 
evaluatie en monitoring; 

- Remotivatie, organisatie, mobilisatie en facilitering van de Afrikaanse Diaspora 
in alle Diaspora regio’s (Europa, de Amerikas, het Caribische gebied, het Midden 
Oosten en Azië) van de verschillende continenten. Deze rol vervult het 
directoraat in samenspraak met het gouvernement van Zuid Afrika en vloeit 
voort uit mandaat van de AU; 

- De aansporing tot acties vastgelegd in de zogenaamde consolidated outcomes 
voortvloeiende uit de verschillende regionale consultatie conferenties voor zover 
deze niet afhankelijk zijn van de bekrachtiging van de AU staatshoofden; 
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- Aanspreekpunt voor de AU diplomatieke staf(en)/permanente 
vertegenwoordigers/AU ambassadeurs en secretariële ondersteuning betreffende 
de contacten tussen de AU Commissie en de Carricomlanden voor zover betreft 
het Diasporabeleid; 

- Voorbereiding en stroomlijnen van door de AU Staatshoofden aan te nemen 
resoluties en in te nemen standpunten voor zover betreft het Diasporabeleid. 

Een aantal AU landen is al zo ver met het Diasporaproces dat zij al zijn overgegaan tot 
de realisatie van een speciale Diaspora Departement respectievelijk speciale Unit 
binnen een Departement. Deze speciale organisatorische voorzieningen worden geacht 
een integrale (interdepartementale) aanpak te realiseren. Dit, om te borgen dat alle 
sectoren van overheidsbeleid gecoverd zijn en dus profijt hebben van een dergelijk 
Diasporabeleid. In republiek Suriname kan tevens gedacht worden aan een soortgelijke 
structuur waarbij ook de district- en binnenlandstructuren kunnen profiteren van het 
Diasporabeleid.  

Belangrijk is tevens te vermelden dat de AU zover gaat dat de Diaspora in bepaalde 
politieke en strategische organen een besluitvormende stem heeft en/of krijgt. Dit geldt 
onder andere voor de ECOSOC en de Commissie on Peoples and Human Rights. Er is 
al een pan African Parlement operationeel. Momenteel vindt consultatie plaats over de 
verschillende modellen van organisatie van de Diaspora, ook in verband met de selectie 
van kandidaten die namens de verschillende Diaspora regio’s zitting zullen nemen in 
de voornoemde besluitvormende organen. Dat de implementatie een kwestie is van 
lange adem getuigt uit het feit dat het proces van de AU concreet sinds 2003 in gang is 
gezet. Mei 2012 is de cruciale datum voor consolidatie. 

Volledigheidshalve: vanwege de dubbele nationaliteit wordt de Marokkaanse Diaspora 
(Marokko is niet vertegenwoordigd in de AU) beschouwd als ingezetenen van het land 
waardoor zij zonder al te veel extra maatregelen en faciliteiten gewoon kunnen 
meeparticiperen in duurzame ontwikkeling van het land.  

In de Verenigde staten van Amerika: ligt op dit moment een voorstel (Bill) ter 
besluitvorming in het Amerikaans Congres om een Diaspora Liaison Department te 
realiseren.  

Kortom belangrijke voorbeelden waarbij landen de toegevoegde waarde van de Diaspora 
al hebben erkend en/of wettelijk/juridisch hebben verankerd. Waar de regie in handen 
ligt van de overheden. 

 

Het particulier initiatief 

 

Het particulier initiatief: bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld kunnen bij 
een Diasporabeleid systematisch en gestructureerd gestimuleerd worden om business 
to business relaties tussen de “Diaspora” bedrijven en -instellingen aan te gaan en/of 
gebruik te maken respectievelijk beschikbaarstellen van relevante Diaspora netwerken. 
Daar waar nodig worden zij afhankelijk van de sector waarin geopereerd wordt, 
gefaciliteerd door de verantwoordelijke betrokken overheidsinstanties.  

Ook kan gedacht worden aan relaties op het gebied van duurzame investeringen ten 
aanzien van de grotere ‘ Werken ’. Investeringen door middel van vestigingen van 
bedrijven die duurzame werkgelegenheid opleveren. Gedacht kan hierbij ook worden 
aan de critical areas of concern waar expertise hard nodig is en direct gewenst is,  
zoals op het gebied van huisvestingsbeleid en woningbouw; infrastructuur: wegen, mijn- 
en waterbouwwerken; infrastructurele werken op het gebied van logistiek: verkeer, 
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vervoer en transport; economie: energie, water en overige industriële werken; 
technologie; arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Maar ook op het gebied van 
gezondheidszorg en milieu; landbouw, natuur en toerisme; onderzoek en wetenschap; 
beleid en bestuur; wet- en regelgeving; sport en maatschappelijke inclusief district, 
resort, wijk en buurtontwikkeling.  

 

De betekenis van de intenties van het Surinaamse kabinet 

 

Door de vastgelegde intenties van het Surinaamse kabinet is er een nieuw moment 
voor de Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen) gecreëerd om “in beweging” te 
komen. Want dat is wat de Surinaamse autoriteiten van haar Diaspora verwacht, neem 
ik aan. Een Surinaamse Diaspora Gemeenschap die actief is en geen afwachtende 
houding aanneemt. Immers is mijn ervaring dat geen enkele Surinamer iets strobreed 
in de weg wordt gelegd om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling in 
republiek Suriname zowel op kleine, middelgrote als op grote schaal. Er zijn goede 
voorbeelden van Surinamers die blijvend zijn geremigreerd naar Suriname. Er zijn 
natuurlijk ook teleurstellingen. Veelal zijn het de regels, procedures en faciliteiten die 
zaken doen belemmeren; die investeringen bemoeilijken. Bij een Diasporabeleid past 
het om al deze belemmeringen in kaart te brengen. Dit kan door consultatiemeetings te 
organiseren aan beide zijden 1) aan de kant van Suriname zelf en 2) aan de kant van 
de Surinaamse Diaspora Regio’s.  

Mijn ervaring bij het proces van de AU is dat het ontzettend heeft geholpen en ook tot 
meer begrip aan beide zijden heeft geleid. Uiteraard zijn er mensen die tengevolge van 
oorlogen en andere burgerconflicten het land zijn uitgevlucht. Het gaat erom op welke 
wijze je de mensen wenst te betrekken en ze het gevoel wenst te geven dat zij (weer) 
welkom zijn.  

De Surinaamse autoriteiten verwachten daarom, vermoed ik, een Surinaamse Diaspora 
Gemeenschap die actief meedenkt en meedoet.  

Er zijn in de loop der jaren al verschillende initiatieven van de zijde van de Surinaamse 
Diaspora in Nederland ondernomen. Sinds de uitspraak van het Surinaamse kabinet 
verrijzen allerlei Diaspora organisaties als paddenstoelen uit de grond. Dit, zonder dat 
er al een wettelijke basis van de zijde van Suriname is gerealiseerd. Maar in de hoop 
dat ze vooruitlopend op concreet beleid gehoord, gezien en/of erkend zullen worden. 
Die al behoefte aan “grond” hebben kenbaar gemaakt om te kunnen bouwen. Is dat 
ook wat het Surinaamse kabinet voor ogen heeft met een Diasporabeleid? In een aantal 
AU landen is het beleid er al op gericht om grond beschikbaar te stellen.  

Het enthousiasme moet vooral in tact blijven en worden aangemoedigd. Surinamers in 
Nederland dragen immers op verschillende manieren al bij aan het organiseren van 
voorspoed (armoedebestrijding) door concrete donaties beschikbaar te stellen. In 20091 
heeft alleen vanuit Nederland de Surinaamse Diaspora een bedrag van ongeveer € 200 
miljoen aan zogenaamde remiticans bij gedragen. 

De uitgesproken intenties van het Surinaamse kabinet moeten dan ook worden 
opgevat als “groenlicht” respectievelijk uitnodiging aan de Surinaamse Diaspora 
Gemeenschap(pen) om met voorstellen te komen. Voorstellen die al dan niet direct 
uitvoerbaar zijn, maar de intentie hebben om vervolgstappen te genereren.  

 

                                                           
1 bron: ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland 
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Motief en Expertise 

Dit document heb ik dan ook geschreven vanuit het motief een bijdrage te leveren aan 
verdere gedachtevorming hoe je de Surinaamse Diaspora zo effectief mogelijk zou 
kunnen mobiliseren en organiseren. 

Mijn expertise vloeit voort uit mijn betrokkenheid als African Diaspora Europese 
facilitator bij de ontwikkeling van het Afrikaanse Unie Diasporabeleid, vanaf het 
moment dat de Zuid Afrikaanse regering door de Afrikaanse Unie is gemandateerd om 
de Diaspora te organiseren en te mobiliseren. In dit kader heb ik belangrijke input 
geleverd dat vervolgens vertaalslag heeft gekregen in velerlei opzicht. Ik ben vooral 
betrokken bij de activiteiten van de Technische Commissie (als senior official expert) 
alwaar ik een belangrijke rol vervul.  

 

Iedereen doet mee 

 

“IEDEREEN DOET MEE” heb ik vooralsnog gekozen als werkslogan van dit “kader” 
document om te benadrukken dat bij een Suriname Diasporabeleid de focus gericht 
moet zijn op alle Surinaamse “nazaten” woonachtig buiten het Surinaams grondgebied. 
Dat wil zeggen alle personen die een bijdrage wensen te leveren aan duurzame 
ontwikkeling in republiek Suriname. Dit, zonder onderscheid van leeftijd, etniciteit; 
geloofsovertuiging; politieke gerichtheid, en sexe, in overeenstemming met het 
(herkenbare) profiel van republiek Suriname als een land van vele bevolkingsgroepen; 
culturen; politieke stromingen en religiën.  

“IEDEREEN DOET MEE” is dus om te benadrukken dat geen enkele Surinamer die een 
bijdrage wenst te leveren aan duurzame ontwikkeling in republiek Suriname wordt 
uitgesloten.  

 

Definitie 

 

In dit document en in relatie tot het voorgenomen beleid van het Surinaamse kabinet 
wordt de Surinaamse Diaspora omschreven als:  

“Een afstammeling van een in Suriname, geboren en getogen (voor)ouder(s), woonachtig 
buiten het grondgebied republiek Suriname en die een concrete bijdrage wil leveren aan 
duurzame ontwikkeling in republiek Suriname”.  

Mijn voorstel ten aanzien van deze definitie is vanuit de opvatting dat geen enkele 
Surinamer enige strobreed in de weg wordt gelegd om zaken te doen met Suriname. 
Het beleid is vooral gericht op de Surinamer die iets specifieks nodig heeft, die 
gefaciliteerd wil of moet worden vanwege het karakter van de dienst- of 
expertiseverlening. 

Het ligt aan het Surinaamse kabinet om een goede omschrijving te kiezen van wat zij 
verstaat onder Surinaamse Diaspora. Het heeft enkele jaren geduurd voordat 
bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie consensus had bereikt over een goede omschrijving en 
nog duikt de vraag iedere keer weer op voor heroverweging van de definitie. Dit, omdat 
er gedurende verschillende decennia ook personen uit AZIE (vooral India) en de 
Europese landen zijn gemigreerd naar Afrika en nationaliteiten hebben aangenomen 
van Afrikaanse landen. Daarnaast worstelen de beleidsmakers over wensen betreffende 
algemene toelatingsvisa/dubbele nationaliteit aan de Afrikaanse Diaspora voor vrij 
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verkeer binnen de Afrikaanse Unie terwijl binnen de AU zelf Afrikanen geen algemene 
toelating hebben voor vrij verkeer binnen de Unie landen zelf. 

 

Diaspora Roadmap 

Al met al is het in het kader van de betrokkenheidstrategie, van belang dat de 
Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen) woonachtig in de verschillende continenten 
de gelegenheid krijgen om goed geïnformeerd te worden, zich te oriënteren op de 
bedoelingen van het Surinaamse kabinet en uit te spreken over de beoogde koers. 

Het gaat om eenduidige informatievoorziening, een degelijke communicatiestructuur 
zodat het helder is bij wie de regie ligt, wie het secretariaat voert kortom wie het 
aanspreekpunt is. 
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2. HET PROFIEL VAN DE SURINAAMSE DIASPORA IN KORT BESTEK 

 
De Migratie  
 
Ruim de helft van de bevolking van Suriname woont in Nederland. Er zijn verschillende 
opvattingen over de migratie van Surinamers naar Nederland wanneer je dat aan 
Surinamers vraagt. Sommigen noemen de economische redenen als motief inclusief 
studiedoeleinden. Daarnaast wordt genoemd gezinshereniging. Weer anderen noemen 
als oorzaak de staatkundige onafhankelijkheid van de republiek Suriname en 
verschillende andere politieke redenen. Hoe zat het ook al weer? Gerefereerd wordt aan 
de volgende ontwikkelingen en gebeurtenissen. 
 
In historisch perspectief 
 
Met de oprichting van de sociaal culturele Vereniging Wi Egi Sani in 1959, gevolgd 
door de oprichting van de Partij Nationalistische Republiek in 1961, werd het streven 
naar de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname ingeluid. Dit, met als gevolg veel 
tegenstand voor de onafhankelijkheid vooral van de zijde van de Volks Hervormende 
Partij (VHP). De acties tegen de onafhankelijkheid bereikten hun hoogtepunt toen de 
Partijleider van de VHP (wijlen) Jagernath Lachmon, zich hevig verzette tegen de door 
Nederland goedgekeurde plannen voor de volledige staatkundige onafhankelijkheid van 
Suriname. Het Nederlandse parlement stemde uiteindelijk toch nog in met de 
staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. In een buitengewone Statenvergadering 
in 1975 tekenden voor Suriname (wijlen) Henck Arron en voor Nederland (wijlen) Joop 
Den Uyl de overeenkomst.  
 
Voorafgaand aan de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, was er sprake van 
een exodus van migrerende Surinamers naar Nederland en naar andere delen van de 
wereld zoals het Caribische gebied en de Verenigde Staten van Amerika. Vooral door 
Surinamers van Hindustaanse afkomst. De anekdote gaat dat deze bevolkingsgroep 
bang was om na de staatkundige onafhankelijkheid door Afrikaans Surinaamse 
machthebbers overheerst te worden. 
 
Voor de hiervoor genoemde periode was er sprake van een gestructureerd beleid ten 
aanzien van vertrek van Surinamers naar Nederland, onder andere wegens 
studiedoeleinden, ook omdat voor het volgen van bepaalde studie(s)/richtingen 
Surinamers waren aangewezen op buitenlandse instituties waaronder universiteiten. 
In dit kader werden er studiebeurzen beschikbaar gesteld. Niet iedere student keerde 
helaas terug naar Suriname om daar het land te dienen.  
 
Andere markeringen in de tijd die genoemd worden als motief om uit Suriname te 
vertrekken betreffen de periode van de “Staatsgreep in 1980” (25 februari) door 
(onder)officieren van het Surinaamse leger. Surinamers verlieten toen het land en 
vestigden zich in Nederland (de grootste groep) enerzijds en in Frans Guyana, de 
Verenigde Staten van Amerika en Curaçao, anderzijds. De “decembermoorden” worden 
ook genoemd als motief dat families en individuen vluchtten uit Suriname en asiel 
aanvroegen onder andere in Nederland.  
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Populatie Surinamers in Nederland 
 
De schatting is, dat er 335.7992 Nederlanders van Surinaamse afkomst woonachtig 
zijn in Nederland. De meesten wonen in de drie grote steden te weten 166.615 (49.6%), 
waarvan in Amsterdam 20.5 %; in Rotterdam 15.4% en in Den Haag 13.7%.  
Naar etniciteit kent Den Haag een grote populatie van Hindustaanse Surinamers. 
Naast Den Haag staat Utrecht bekend als de gemeente waar Hindustaanse Surinamers 
de grootste groep vormen onder de Utrechtse Surinaamse bevolkingsgroep. In 
Rotterdam en Amsterdam wonen de meeste Afrikaanse Surinamers3 en is er nagenoeg 
in alle steden naar etniciteit geredeneerd verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen 
te vinden. Surinaamse afstammelingen wonen in heel Nederland. 
De grootste groep qua leeftijd zijn de 30-44 jarigen (26%), gevolgd door de15-29 jarigen 
(25%), gevolgd door de 44-64 jarigen (23%). 
Uit onderzoek4  door middel van enquêtering kan de remigratiewens vanaf de groep 45 
plussers als volgt worden uitgelegd:  

- voor permanente terugkeer kiest 44%, - 
- pendelen langer dan zes maanden 36%,  
- pendelen langer dan drie maanden 20%.  

Uit de bovengenoemde enquête blijkt dat er ruim 44%, 40 plussers van de in 
Nederland wonende Surinamers het voornemen heeft voor permanente terugkeer naar 
Suriname. Daarnaast is de derde generatie Surinamers zeer planmatig bezig hun leven 
te organiseren waarbij zij het oog ook op Suriname richten. Onder deze categorie 
bevinden zich studenten waarvan uit diverse bronnen (o.a. stageloket Suriname) blijkt 
dat er grote belangstelling bestaat om Suriname als stageland te kiezen in het kader 
van afstudeeropdrachten. Ten aanzien van de andere leeftijdsgroepen is er geen 
onderzoek bekend. 
 
Kennis, Kennissen en Netwerken 
 
Er zijn vele Surinaamse nazaten in Nederland met kennis op vele gebieden en beroepen 
te weten: 

- politiek, bestuur en beleid; 
- economie, arbeidsmarkt- en werkgelegenheid, handel (er is veel bedrijvigheid; 

reisbureaus, vastgoedbedrijven; advocatuur en notariaten; Surinaamse toko’s; 
kapperszaken, schoonheidssalons, consultatie- en adviesbureaus)en industrie, 
water en energie; 

- onderwijs, cultuur en wetenschappen/onderzoek; 
- gezondheidszorg, milieu, maatschappelijk welzijn;  
- plan- en ruimtelijke ordening/ontwikkeling; gebiedsontwikkeling; bouw; 

volkshuisvesting en woningbouw; 
- infrastructuur: weg- en waterbouw, verkeer, vervoer en transport; 
- technologie, elektronische snelweg, telefonie en ICT 
- media en programma maken (vooral lokale media), documentairemaken; 
- wet- en regelgeving;  
- justitie en politie; 
- jeugdzorg;  
- technische en verplegende beroepen;  

                                                           
2 CBS:01-01-08 
3 Volgens cijfers van het Planbureau woonden er in 2007 ongeveer 166.000 Surinamers van Afrikaanse 

afkomst (creolen zoals ze worden betiteld in beleidsdocumenten) 
4 Bron Fonds Algemene Remigratie Unie (2004) 
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- in de sfeer van personeel- en organisatie ontwikkeling, capaciteitsontwikkeling 
human resource en competentiemanagement;  

- financiën en Belastingen; 
- sportontwikkeling; 
- natuur, milieu en toerisme 

Slechts een greep uit de beschikbare expertise in Nederland onder de Surinaamse 
Diaspora. Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen) die veel verstand hebben van 
Internationale (Ontwikkeling)samenwerking en de kunst van netwerkontwikkeling, 
relatiebeheer en lobby strategieën verstaan, zodat op elk willekeurig terrein gewenste 
expertise kan worden gerealiseerd. 
 
Ik zou een al te rooskleurig beeld schetsen als ik niet zou vermelden dat er ook in 
Nederland problemen zijn in de zin van langdurig werkzoekende Surinamers of omdat 
zij te laag zijn opgeleid om in aanmerking te komen voor de beschikbare vacatures 
en/of omdat zij een te lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege hun mentale 
en/of psychische situatie. Institutionele discriminatie schijnt ook een van de oorzaken 
te zijn dat zwarte studenten geen stageplaats kunnen bemachtigen en hoog opgeleiden 
geen baan en/of baan op hun niveau.  
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3 VISIE  
 
Aanpak, verankering en institutionalisering 
 
Visie in dit verband heeft te maken met mijn opvatting ten aanzien van een 
Surinaamse overheid, als de AUTORITEIT die de regie voert. De “eigenaar” dus van het 
Surinaamse Diasporabeleid. Een Surinaamse overheid die op basis van een visie, de 
missie formuleert op grond waarvan heldere doelstellingen kunnen worden 
gepresenteerd aan de Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen). De overheid als 
facilitator, als aanspreekpunt en die dus richting geeft aan het sturingsproces 
(organisatie en mobilisatie). 
 

Met verankering wordt hier gedoeld op een Diasporabeleid dat op termijn inbedding 
krijgt in wet- en regelgeving zodat willikeur voorkomen kan worden en/of het niet 

afhangt van de grillen van vervolg Surinaamse kabinetten. Tevens moet voorkomen 
worden dat het beleid een sluitstuk wordt van de begroting. Institutionalisering 

verondersteld daarom inbedding in de functie, formatie en organisatiestructuur van de 

overheid.   

Suriname is al een aantal jaren de weg ingeslagen van decentralisatie, 

burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid om de ontwikkeling van de districten en het 
binnenland voortvarend aan te pakken. Door de centrale overheid wordt ruimte 

geboden voor inspraak en medezeggenschap bij het maken van ontwikkelingsplannen 

en beleid. Hierbij spelen de lokale politici, district en ressortraadsleden een belangrijke 
rol. 

Plannen en beleid moeten leiden tot een gezonde, veilige en sterke samenleving. Bij 

deze weg horen nieuwe en andere instrumenten dan de tot nu toe gebruikte.  

De Surinaamse DistrictenDag (SDD) is een instrument dat in 2004 zijn functie heeft 

bewezen tijdens een tweedaagse manifestatie en stoelt op een aantal belangrijke 
gedachtegangen die ik onderstaand graag in herinnering breng: 

- mobiliseren positieve krachten in en buiten Suriname. De Surinaamse Diaspora 

en stakeholders spelen hierbij een belangrijke rol; 

- bevorderen van de samenwerking tussen Surinamers aan beide zijden van de 

oceaan;  

- bekendheid geven aan samenwerkingsrelaties; 

- brain circulation op gang brengen; 

- zichtbaar maken van projecten op ontwikkelingsgebieden;  

- one window ten aanzien van weten wat er speelt in alle districten en binnenland, 

welke activiteiten op diverse terreinen plaats vinden, waar zaken zich afspelen en 

wie er bij betrokken zijn; 

- one window voor anderen dan de Surinamer die betrokken willen zijn en willen 

participeren in de nationale en lokale ontwikkelplannen; 

- het op gang brengen van braincirculation van de in Nederland aanwezige 
Surinaamse brainforce; 
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- via braincirculation naar brainreverse waarbij het Surinaams kader ter plekke 
wordt aangevuld met Surinaamse diaspora kader uit Nederland; 

- stakeholders: bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld inclusief de NGO’s maar 

ook individuele diaspora experts, waaronder hoog opgeleide gepensioneerden 
kunnen zich opnieuw oriënteren en participeren in de leercurve van een 

Surinaams diasporabeleid;  

- laagdrempeligheid wordt gestimuleerd zodat de districtsbestuursstructuren en 

inwoners van binnenland en district ook profijt hebben van een diasporabeleid en 

de Surinaamse diaspora gemeenschappen op elke niveau een gewenste steen(tje) 

kunnen bijdragen;  

- het optimaliseren van processen die moeten leiden tot duurzame samenwerking; 

Uitgangspunt is geen concurrentie met al bestaande samenwerkingsverbanden op 
nationaal (land) of lokaal (district) niveau maar aanvullend en stimulerend in het op 

gang brengen van samenwerkingsrelaties tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke 

en overheidsinstellingen in districten en binnenland.  

SDD was niet slechts een gebeurtenis met elementen van een manifestatie (beurs-

/expo, seminars, workshops, kunst- en cultuuruitingen) maar had ook een 
makelaarsfunctie op de gebieden van kennis, kapitaal en relaties.  

Daarnaast was SDD een ontmoetingsplaats waar relevante organisaties uit het 

bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld in de Surinaamse districten en het 
binnenland in contact werden gebracht met de vele organisaties, bedrijfsleven en 

instellingen in Nederland zoals stichtingen, andere instellingen (waaronder de NGO's). 

Het was een ontmoeting met donoren en sponsoren die samen konden komen tot een 
duurzame en samenhangende ontwikkeling in het belang van de leefgemeenschappen 

in republiek Suriname. Er konden relaties worden aangegaan op het gebied van onder 

andere: 

- Adoptie van een project of proces in Suriname 

Voorbeeld: de adoptie van een gebied of wijk of instelling (b.v. school) in Suriname. Zo 
kwam het aspect nationaal en/of internationaal gericht, goed tot zijn recht. Deze 
aspecten kwamen tot uitdrukking in de nationale gerichtheid van de activiteiten en de 
betrokkenheid van doelgroepen op alle drie de niveaus. Niet alleen lokaal en nationaal 
gericht dus. Stakeholders waren bereid gevonden om businessprojecten te adopteren. 

- Business to Business en Business to Consumer relations  

De activiteit SDD vormde enerzijds een belangrijk moment voor de Surinaamse 
samenleving in Nederland om kennis te maken met Suriname, haar districten, 

mogelijkheden, kansen, wensen en behoeften. Anderzijds was het voor de Surinaamse 

samenleving in Suriname de gelegenheid kennis te maken met business 
netwerksystemen en op een internationaal forum business te doen.  

- Kennishuishouding 

Een goede kennishuishouding is interessant voor wetenschap en bedrijfsleven. SDD 
gaf aanleiding voor Surinaamse (wetenschappelijk) onderzoekers en studenten om zich 

te verdiepen in de verschillende aspecten van ontwikkeling van het binnenland en de 

districten in Suriname. Middels bestaande of te ontwikkelen kennisketens komen tot 
kennisbenutting ten behoeve van innovatie op velerlei terreinen wordt bijgedragen aan 



Kader Plan van Aanpak mobilisatie en organisatie Suriname Diaspora Nederland 

Kader Plan van Aanpak Mobilisatie en Organisatie Surinaamse Diaspora Nederland.Auteur: BAB, sept.2011 

 
14  

de opbouw van een goede kennishuishouding. SDD heeft dan ook veel animo en 
interesse opgeleverd voor studenten op hun stageplekken in Suriname te bemachtigen. 

SDD heeft zijn functie bewezen. Een draaiboek ligt klaar en kan desgewenst dus een 
onderdeel vormen van de Surinaamse Diaspora strategie. De strategie moet de vice 

president van de republiek Suriname aanspreken daar hij ook een van de motoren is 

geweest van het proces van de ontwikkeling van SDD in Suriname en in Den Haag.  

Informatie, Organisatie, Mobilisatie en Communicatie 
 
Om de organisatie en mobilisatie adequaat ter hand te nemen, zal het Surinaamse 
kabinet effectieve doelstellingen moeten presenteren inclusief de daaraan verbonden 
(lange, middellange en korte termijn) acties en de resultaatgebieden. Dit, inclusief de 
zogenaamde QUICK WINNS met betrekking tot de beantwoording van de vraag “Waar 
heeft Suriname op korte termijn behoefte aan?”.  
 
De informatievoorziening zal eenduidig en helder moeten zijn en de plaats of de 
autoriteit waar men voor vragen dient te zijn. Kortom heldere 
overheidsaanspreekpunten, taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden. Dit, zowel aan 
Surinaamse zijde als aan Nederlandse zijde en de zijde waar de Diaspora te vinden is. 
Want, naar mij ondertussen bekend woont de Diaspora overal. Wonen er meer 
Surinamers buiten Suriname dan in Suriname. De schatting is ruim 1 miljoen met 
nazaten meegerekend. 

In dit verband denk ik aan een voorlichtingscampagne die begrijpelijk is en aanslaat 
bij alle niveaus van de Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen) enerzijds en in 

Suriname anderzijds. Desgewenst kunnen er Diaspora ambassadeurs als instrument 

worden ingezet. Voorlichting en communicatiekanalen moeten dus afgestemd zijn op 
een breed publiek, want bijvoorbeeld ook de in Nederland wonende andere 

bevolkingsgroepen mogen weten waar Suriname mee bezig is.  

Naast berichtgeving via de eigen website, de landelijke media kan gebruik gemaakt 

worden van het lokaal en regionaal gericht netwerk van dagbladen, radio en tv. En de 

sociale media niet te vergeten. 

Door haar karakter zal een Surinaamse Diasporabeleid uiteindelijk moeten leiden tot 

duurzame ontwikkeling voor alle bewoners van Suriname in het algemeen en in het 

bijzonder in de districten en het binnenland van Suriname.  

Via informele educatie als strategie, het betrekken van de burgers in het proces, wordt 

in samenspraak met de districtsbestuurders en volksvertegenwoordiging ter plekke 
gewerkt aan ontwikkelingsplannen gericht op de sociale en maatschappelijke 

omgeving. De regie is in handen van de Surinaamse overheid of een door de overheid 

aan te wijzen Diaspora Autoriteit. 

Een Diasporabeleid verondersteld dat de Surinaamse overheid inzicht heeft in de 
projecten die pending zijn en/of in ideefase verkeren, anderzijds dient helder te zijn de 
behoeften die op korte termijn gerealiseerd moeten worden met behulp van de 
Diaspora Gemeenschap(pen). Dit, om de effectiviteit te borgen en om een goede 
matching tussen vraag en aanbod tot stand te kunnen brengen. De wensen kunnen 
geformuleerd worden in zogenaamde BidBooks5. 

                                                           

5 Doelstelling: het zichtbaar maken van alle activiteiten en de behoeften per activiteit op de diverse 

ontwikkelingsgebieden in Suriname, zodat stakholders inzicht hebben in de wensen en behoeften aan 

Surinaamse zijde. Er ligt een voorbeeld klaar om bij de ontwikkeling te ondersteunen. 
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Het is duidelijk dat het hierbij gaat om een belangrijk criterium: het ownership aan 
Surinaamse zijde. Dat betekent dat de behoeften van Suriname aan bijvoorbeeld 
Surinaamse Diaspora kaders, expertise en middelen aan Surinaamse zijde 
geformuleerd zal moeten worden. Dit neemt niet weg dat bij een Surinaamse 
Diasporabeleid de Diaspora geen projectinitiatieven mag presenteren.  

Projectinitiatieven van de Diaspora zullen dan getoetst moeten worden op de criteria: 
wenselijkheid; haalbaarheid, realiseer- en betaalbaarheid en spreiding. Dit, indien de 
Diaspora een overheidsbemoeienis voor ogen heeft, bijvoorbeeld in de zin van 
facilitering. Bij het criterium “spreiding” kun je vaststellen als 1 of meerdere sectoren 
of districten niet te veel van het zelfde krijgen ten opzichte van andere districten die bij 
wijze van zeggen de support harder nodig hebben. 

 

Aan de zijde van de Surinaamse Diaspora Gemeenschap(pen) zullen er data in de vorm 
van een profielenboek, moeten worden gerealiseerd die tot doel heeft om de 
makelaarsfunctie goed tot stand te kunnen brengen, de eerdergenoemde matching 
tussen vraag en aanbod.6 Het gaat hierbij om een instrument waarmee efficiënt en 
effectief kan worden gezocht naar noodzakelijke expertise vanuit de Surinaamse 
Diaspora woonachtig in Nederland respectievelijk de landen waar de Surinaamse 
Diaspora woont7. 

 
De VISIE schept dus verplichtingen ten aanzien van een heldere organisatie- en 
communicatiestructuur. Het heeft dus vooral te maken met de wijze waarop het 
Surinaamse kabinet wenst te communiceren met de Surinaamse Diaspora.  
De wijze waarop het Surinaamse kabinet de Surinaamse Diaspora wenst te verankeren 
in wet- en regelgeving. Kortom een juridische basis wenst te geven en haar voornemen 
ten aanzien van de institutionalisering in politieke en besluitvormende 
overheidsorganen en parastatale instellingen. Dit, om de betrokkenheidstrategie te 
consolideren.  
 
Wil het Surinaamse kabinet dat de Diaspora Gemeenschappen politieke functies 
bekleedt bijvoorbeeld plaatsen/Seats te reserveren in De Nationale Assemblee; of in 
een te installeren Diaspora Parlement; sociaal economische, district- en ressortsraden.  
 
Ook moet helder zijn op welke wijze het Surinaamse kabinet de Diaspora wenst te 
faciliteren; wordt er huisvesting gebouwd en/of beschikbaar gesteld; in welke situaties 
incentives en/of onkostenvergoedingen. Wat zijn de kansen bij 
projectenaanbestedingen en/of ten aanzien van overheidsvacatures en de verstrekking 
Wat wordt het nieuwe visa beleid?  
 
Hoe wordt aan Surinaamse zijde de gemeenschap geïnformeerd over het Surinaamse 
Diasporabeleid maar ook “klaargestoomd’? Dit, ook om (sociale)clashes te voorkomen. 
Is er bijvoorbeeld een “educatief traject” in ontwikkeling?  
 
Wederkerigheid 
 
Het is belangrijk dat het Surinaamse kabinet zich realiseert dat een Diasporabeleid ook 
een verantwoordelijkheid impliceert richting Diaspora Gemeenschap(pen) ten aanzien 

                                                                                                                                                                                            

 
6 Een uitgewerkt projectvoorstel om een profielenboek te realiseren is thans al beschikbaar. 
7 In het kader van taalcirculatie en taaleducatie en vertaling kan deze diaspora en belangrijke rol vervullen dat leidt 

tot kennisvermeerdering. Bijvoorbeeld op het gebied van Engelse- Spaanse, Portugese  en Chineze taal educatie.  
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van bijvoorbeeld excessen die zich ten aanzien van Surinamers buiten Suriname 
kunnen voordoen. Dit, in de zin dat, mocht er een gebeurtenis plaatsvinden die niet 
door de beugel kan, om het zo uit te drukken, bijvoorbeeld bij bruut geweld door politie 
optreden of uitingen van racisme en en/of discriminatie of anderszins, is het 
Surinaamse kabinet dan bereid om via de diplomatieke weg uitleg te vragen aan de 
buitenlandse autoriteit alwaar de situatie zich voltrekt??. Dit, zonder dat de 
buitenlandse autoriteit het interpreteert als inmenging in binnenlandse politiek. 
Behoort een dergelijk actie ook tot een Surinaams Diasporabeleid? Immers uit de 
regeringsverklaring blijkt nog veel te weinig om verregaande conclusies aan te 
verbinden. 
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4.  MISSIE EN STRATEGIE 
 
Uit Visie vloeit de Missie en Strategie voort. 
Inherent aan de missie is het scheppen van voorwaarden ten behoeve van de 
bevordering van de zelfwerkzaamheid van de Surinamers in Suriname zelf. Eerder is 
genoemd de focus ook op decentraal/lokaal  niveau. Het kan zijn dat ik in deze 
paragraaf in herhaling treed. De bedoeling is om een verbinding te leggen met de vorige 
paragraaf.  
 
Een Diasporabeleid zal een bijdrage moeten leveren aan lange termijn doelstellingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren door het Surinaamse kabinet van 
makelaarsfuncties/Diaspora ambassadeurs op het gebied van kennisbenutting, 
kapitaalbenutting en relatiebenutting resultaatgericht te operationaliseren ten behoeve 
van het organiseren van voorspoed in Suriname. 
 
Kortom aan de hand van een zogenaamde Diaspora Pamflet moet inhoud worden 
gegeven aan de bedoelingen van het kabinet van A tot Z. De bedoelingen kunnen 
bestrijken de lange termijn, middellange en korte termijn acties en activiteiten. De 
QUICK WINNS maken ook onderdeel uit van het pamflet. Dit, om te voorkomen dat de 
intenties van het Surinaamse kabinet op den duur worden ervaren als een “lege huls”. 
Er is niets mis mee om een lange termijn perspectief te presenteren. Het gaat om het 
beste en het doen van het effectiefste.  
 
Het verdient aanbeveling om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de nature van 
de diaspora; het beschikbare kader per Surinaamse Diaspora regio om te voorkomen 
dat er keuzes op basis van verkeerde voor/veronderstellingen worden gemaakt. 
Gestructureerde consultatie bijeenkomsten is een instrument om veel informatie te 
verkrijgen.  
 
Het beleid zal een mechanisme moeten realiseren dat inclusief het in te zetten 
instrumentarium, op de juiste tijd, de juiste mensen/organisaties bij elkaar brengt om 
voorspoeddoelen te realiseren. Deze doelen kunnen samengevat worden in de eerder 
genoemde Bidbooks. De Bidbooks zijn een instrument op grond waarvan je de stand 
van zaken periodiek kunt evalueren en bijsturen, kortom kunt monitoren. Eventuele 
knelpunten zijn snel op te sporen. Een logical frame work vormt onderdeel van ieder 
project zodat ook de planning kan worden gemonitord. Op basis van een balance score 
card kun je de effecten meten. Voordeel is dat stakeholders via de Bidbooks kunnen 
opteren voor projecten. 
 
 
Project Voorlichting en informatie  
 
Kan door middel van een voorlichtingscampagne die begrijpelijk en verstaanbaar is 
voor alle categorieën van de Surinaamse bevolking enerzijds en de Surinaamse 
Diaspora anderzijds. 
 
De voorlichting en communicatiekanalen zijn afgestemd op een breed publiek. Naast 
berichtgeving via de eigen door Suriname te creëren website en de media kan gebruik 
worden gemaakt van netwerken, dagbladen, radio en tv en ander vormen van 
voorlichting bijvoorbeeld de sociale media. Elk Surinaamse departement beschikt over 
een voorlichter met een slagvaardig gerichte houding die klaar staat om bellers 
telefonisch te woord te staan en of schriftelijk antwoord te geven op schriftelijk gestelde 
vragen. Een speciale infolijn kan deel uitmaken van de voorlichtingscampagne.  
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Surinaamse Rolmodellen 
 
Surinaamse rolmodellen zullen gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren. 
Rolmodellen kunnen ook de functie van ambassadeur vervullen. 


