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Afkortingen 

CSO civil society organisation (maatschappelijke organisatie) 

GF Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Wereldfonds 

voor de bestrijding van AIDS, tuberculose en malaria) 

HIV human immunodeficiency virus (humaan immunodeficiëntie-virus) 

HP+ Health Policy Plus 

M&E monitoring en evaluatie 

MinFin Ministerie van Financiën 

MVG Ministerie van Volksgezondheid 

NGO niet-gouvernementele organisatie 

NSP  Nationaal Strategisch Plan 

PEPFAR U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief  

SCIP Social Contracting Implementation Plan (Implementatieplan inzake het 

Sociaal Contract)  

SCM social contracting mechanism (mechanisme ten behoeve van het 

sociaal contract) 

tbc tuberculose 

UNDP United Nations Development Programme (ontwikkelingsprogramma 

van de Verenigde Naties) 

USAID U.S. Agency for International Development 

WHO World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)  
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Samenvatting 

Het Ministerie van Gezondheid (MVG) in Suriname is verantwoordelijk voor het 

implementeren van de nationale respons op HIV en AIDS overeenkomstig zijn 

Nationaal Strategisch Plan (NSP) 2014–2020 (Suriname MVG, 2014). Door de jaren 

heen is er steeds zwaar gerekend op externe financiering voor de verlening van HIV-

diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen via maatschappelijke 

organisaties (CSO's). In april 2019 liep de financiering uit het U.S. President’s 

Emergency Fund for AIDS Relief (PEPFAR) ten behoeve van Suriname af en is er 

een aanzienlijke vermindering geweest in de financiering van de subsidie uit het 

Wereldfonds ter bestrijding van AIDS, tuberculose en malaria voor 2019-2021. 

Suriname werd in 2010 door de Wereldbank geclassificeerd als een 'upper-middle-

income country'  (hoger-middeninkomensland) waardoor het land niet langer in 

aanmerking kwam voor het ontvangen van middelen uit het GF voor ziekten die 

worden beschouwd als van geringe of matige ernst. Ofschoon Suriname niet in 

aanmerking komt voor het ontvangen van additionele subsidiemiddelen voor 

tuberculose na deze lopende subsidie, blijft het land subsidiabel wat malaria en HIV 

betreft, zij het voor lagere bedragen. Zonder onmiddellijke maatregelen zijdens de 

overheid, zal de beperking van de donormiddelen resulteren in hiaten in de 

dienstverlening aan sleutelgroepen en mensen met HIV. Om de verlening van HIV-

diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen voort te zetten, moet de 

Surinaamse Regering haar financiering opvoeren en nieuwe systemen voor de 

dienstverlening aan deze groepen ontwikkelen.  

Het aangaan van sociale contracten is een mechanisme waaraan de Surinaamse 

Regering werkt om te assisteren bij de voortzetting en duurzaamheid van HIV-

diensten aan sleutelgroepen. In het licht hiervan heeft het project 'Health Policy Plus' 

(HP+) dat door het U.S. Agency for International Development (USAID) en PEPFAR 

wordt gefinancierd, technische assistentie verleend aan Suriname voor de overgang 

en de instandhouding van zijn nationale HIV-bestrijdingsactiviteiten door de 

ontwikkeling van een mechanisme ten behoeve van het sociaal contract (SCM) voor 

het verlenen van HIV-diensten aan sleutelgroepen. 

HP+ gaf ondersteuning aan het MVG bij het houden van een eerste nationale 

workshop in april 2019, waarvoor diverse stakeholders van 

overheidsdepartementen, CSO's, de private sector en niet-gouvernementele 

organisaties (NGO's) waren gevraagd de dialoog te beginnen over het aangaan van 

sociale contracten. Dat was gericht op het verruimen van hun begrip van het 

onderwerp, terwijl tegelijkertijd informatie werd ingewonnen over de introductie van 

het mechanisme en hoe dit het best kon worden toegepast.  

Het HP+-team maakte gebruik van het diagnostisch instrument inzake 

overheidsfinanciering van maatschappelijke organisaties voor het verstrekken van 

gezondheidsdiensten (ook bekend als het 'Social Contracting Diagnostic Tool', 
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APMG Health, 2017) om informatie te vergaren over CSO's en overheidsinstanties 

ter beoordeling van de nationale situatie voor de introductie van sociale contracten. 

Op grond daarvan werden het Stappenplan voor Suriname inzake het aangaan van 

Sociale Contracten en het Implementatieplan inzake het Sociaal Contract voor 

Suriname (SCIP) voor de instandhouding van HIV-diensten via Maatschappelijke 

Organisaties ontwikkeld als richtlijnen voor het MVG en het maatschappelijk 

middenveld bij de voorbereiding van de implementatie van het mechanisme.  

Het Stappenplan is een document dat uit zeven delen bestaat. Het eerste deel 

schetst de context voor het aangaan van sociale contracten en onderkent dat de 

overheid een geschiedenis heeft van het verlenen van subsidies aan 

maatschappelijke organisaties, de achtergrond die heeft geleid naar de overgang 

van donorfinanciering naar binnenlandse financiering van programma's en werpt een 

blik op het juridisch en beleidskader.  

Deel 2 behandelt de definitie van het aangaan van sociale contracten en de 

beginselen daarvan, terwijl de delen 3, 4 en 5 de processen en stappen in de 

plannings-, voorbereidings- en implementatiefasen beschrijven. Deel 6 beschrijft de 

processen vallende onder monitoring en evaluatie, terwijl deel 7 handelt over de 

projectvoltooiing, afsluiting en de geleerde lessen. 

Het Stappenplan dient als een richtlijn voor een stapsgewijze benadering van de 

introductie van het aangaan van sociale contracten en dient, waar nodig, bijgesteld 

te worden zodat het aansluit bij de realiteiten, het beleid en de regelgeving van het 

land.  

Gekoppeld aan dit Stappenplan is het SCIP dat specifieke activiteiten en 

tijdschema’s aangeeft, die vereist zijn voor de implementatie van het SCM. 

Illustratieve tijdschema's zijn in het SCIP opgenomen als leidraad voor het 

planningsproces, maar het MVG moet deze tijdschema's aanpassen wanneer een 

beslissing is genomen ten aanzien van de aanvangsdatum. Het implementatieplan is 

een richtlijn en dient gebruikt te worden in samenhang met het Stappenplan.  

Het Stappenplan en SCIP zijn gevalideerd op een nationale workshop in juli 2019 

met een brede dwarsdoorsnede van de stakeholders om een nationale 

eigenverantwoordelijkheid voor het proces en de latere implementatie van het SCM 

op te bouwen. 
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Deel 1. Schetsen van de context voor het aangaan 

van sociale contracten: 

1.1 Inleiding  

Suriname werd in 2010 door de Wereldbank geherclassificeerd als een 'upper-

middle-income country'  (hoger-middeninkomensland), wat resulteerde in een daling 

van de donorsteun en beperkte toegang tot financiering op gunstige voorwaarden, 

waaronder van de Amerikaanse Overheid en het Wereldfonds ter bestrijding van 

AIDS, Tuberculose en Malaria (GF). Door deze situatie ontstond de noodzaak om 

van externe financiering over te gaan tot binnenlandse financiering voor de kosten 

van HIV-bestrijding en andere gezondheidsdiensten.  

Door de jaren heen, hebben zowel het Amerikaanse President’s Emergency Plan for 

AIDS Relief (PEPFAR) en het GF prioriteit gegeven aan investeringen in 

maatschappelijke organisaties (CSO's) die zich inzetten voor sleutelgroepen met het 

oog op het bevorderen van diensten op het gebied van preventie, zorg en 

behandeling van HIV. De verlening van diensten aan sleutelgroepen door de CSO's 

was daarom sterk afhankelijk van donorfinanciering. De nieuwe GF-subsidie 

betreffende HIV/tuberculose (TBC) voor januari 2019 - december 2021 weerspiegelt 

een vermindering van 45% in financiering ten opzichte van de vorige subsidie. 

Subsidiëring voor preventie ten behoeve van sleutelgroepen werd teruggebracht met 

bijna 70 procent, en de financiering uit hoofde van het LINKAGES-programma 

gefinancierd door het U.S. Agency for International Development (USAID) en 

PEPFAR die diensten verlenen aan sleutelgroepen, liep af in 2019. Dit veroorzaakte 

de noodzaak voor de overheid om te zorgen voor binnenlandse financiering voor het 

opvullen van de hiaten om de duurzaamheid van de inspanningen te garanderen.  

De situatie wordt verder verergerd door een ernstige economische crisis waaraan 

een daling in de exporten en begrotingstekorten voorafgingen. Deze krimpende    

begrotingsruimte vormt de voornaamste bedreiging voor het totale 

gezondheidszorgsysteem, daar het de geboekte vooruitgang bedreigt en een 

probleem vormt voor de efficiënte aanpak van bestaande en nieuwe uitdagingen 

voor de gezondheid. De bescherming van de gezondheidsagenda is derhalve 

cruciaal en de ondersteuning daarvan dient voortdurend bepleit te worden in deze 

tijd van crisis (PAHO. 2017b). 

1.2 Geschiedenis van staatsfinanciering 

De Regering van Suriname heeft een geschiedenis van het toekennen van middelen 

aan CSO's, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en andere in de 

gemeenschap gewortelde organisaties voor het ontplooien van activiteiten en het 

verlenen van specifieke diensten aan de gemeenschap. Dit is van oudsher gebeurd 

in de vorm van subsidies, toelagen of bijdragen, welke gewoonlijk gegeven worden 
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naar eigen inzicht van specifieke vakministeries. Deze subsidies worden toegekend 

aan organisaties die de gevestigde belangen van de overheid in de dienstverlening 

aan bepaalde sectoren in de samenleving, ondersteunen. Het vertegenwoordigt een 

veel lossere regeling dan vereist zou zijn onder een initiatief van sociale contracten, 

zonder formele aanbestedingsprocessen of vrije mededinging voor financiering. In 

de gangbare praktijk gaat het om een organisatie die een projectaanvraag indient bij 

een ministerie. Deze wordt dan bekeken door de technische staf van het ministerie 

en aan de minister voorgelegd ter goedkeuring. Alleen de minister kan goedkeuring 

geven voor dergelijke verzoeken. 

Een maatschappelijke organisatie hoeft niet wettelijk geregistreerd te zijn om 

toelagen of subsidies te ontvangen van overheidsministerie voor projectuitvoering. 

Vele van ze staan echter wel geregistreerd bij de vakministeries. De procedure 

verschilt van ministerie tot ministerie en kan inhouden een oproep aan CSO's om 

zich te registreren voor toegang tot financiering voor implementatie van bepaalde 

diensten, of zuiver als een middel voor het verkrijgen van inzicht in het aantal CSO's 

dat op een bepaald gebied of in een bepaalde sector actief is.  

Er is geen juridisch kader of regelgeving die de verlening van subsidies of toelagen 

beheerst. Individuele ministeriële beslissingen worden genomen om toelagen en 

subsidies te verstrekken aan organisaties ter bevordering van het beleid en de 

belangen van het ministerie. Toegang tot mogelijkheden om financiering te 

ontvangen wordt doorgaans verkregen via een informele aanvraag en gesprekken 

met functionarissen van het desbetreffende ministerie of door indiening van een 

voorstel. Organisaties worden verplicht om aan het eind van de implementatie, 

rapporten in te dienen bij het betreffende ministerie dat de middelen heeft 

toegekend. 

1.3 Sleutelgroepen en de behoefte voor het aangaan van sociale 

contracten 

Diensten aan sleutelgroepen – in Suriname geclassificeerd als mannen die seks 

hebben met mannen, sekswerkers en transseksuelen –  worden vrijwel volledig 

gefinancierd door donoren en geïmplementeerd via maatschappelijke organisaties. 

De neergang in donorfinanciering zal hiaten in de dienstverlening veroorzaken en de 

continuïteit van de door CSO's geboden preventie- en outreachprogramma's in 

gevaar brengen. Een achteruitgang in de dienstverlening aan sleutelgroepen zou 

kunnen resulteren in een toename van de incidentie. Suriname registreert veel 

hogere prevalentiepercentages voor sleutelgroepen dan in de algemene bevolking. 

25 procent onder mannen die seks hebben met mannen, 38,2 procent onder 

mannelijke sekswerkers en transseksuele sekswerkers, en 1 procent voor 

vrouwelijke sekswerkers (Monitoring en Evaluatie [M&E] Unit, Ministerie van 

Volksgezondheid [MVG], Suriname, 2019). Het is essentieel om prioriteiten vast te 

leggen inzake sleutelgroepen voor de verlening van diensten in het kader van de 
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implementatie van het mechanisme ten behoeve van het aangaan van sociale 

contracten / het mechanisme ten behoeve van het sociaal contract (SCM).  

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) (2004-2020) biedt een platform dat gebruikt 

kan worden om het SCM te faciliteren daar het beoogt diensten te implementeren via 

een multi-sectorale en interministeriële benadering. Middelen kunnen begroot 

worden vanuit de verschillende ministeries voor de aanpak van verschillende 

aspecten van de respons. De Overheid zal moeten zoeken naar manieren om 

strategisch gebruik te maken van nationale middelen voor het leveren van diensten 

ten behoeve van HIV-preventie en zorg, terwijl tegelijkertijd de CSO's 

bewustmakingsactiviteiten moeten ontplooien om de verlening van diensten aan 

sleutelgroepen in de actualiteit te houden.  

De instelling van een stuurgroep/comité van toezicht die moet fungeren als een 

voorvechter voor het aansturen van het proces inzake het aangaan van sociale 

contracten is aanbevolen om op de hoogste niveaus te pleiten voor de financiering 

van HIV-diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen. De samenstelling van 

dit orgaan moet voldoende breed zijn om een ruime vertegenwoordiging van 

overheid, maatschappelijk middenveld, private sector en partners mogelijk te laten 

zijn.  

Het bepleiten van het verlenen van diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare 

groepen dient een voortdurende activiteit te zijn. Maatschappelijke organisaties zijn 

beter bekend met de behoeften van sleutelgroepen en de feitelijke problemen die 

mensen in een situatie van kwetsbaarheid ondervinden. Ze zullen moeten 

samenwerken en hun inspanningen moeten coördineren daar zij dienen als een 

stem voor deze kwetsbare groepen. Verder zullen ze in een partnerverband moeten 

samenwerken met de overheid ter voortzetting van de diensten. (PAHO, 2017a) De 

maatschappelijke organisaties kunnen rollen vervullen op het gebied van 

leidinggeving, bewustmaking en sensibilisering bij het voortstuwen van het proces 

van onderaf, het stimuleren van de politieke wil voor het aannemen van de agenda 

inzake het aangaan van sociale contracten in verband met het verlenen van diensten 

aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen.  

1.4 Juridisch en beleidskader  

Het Ontwerp-duurzaamheidsplan van Suriname (Suriname MvG, geen datum) 

spreekt van twee essentiële beleidsgebieden in het ontwikkelingsplan voor 2017-

2021 van het MVG: (a) preventie en verlaging van ziekte en sterfte, en (b) 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwaliteitsgezondheidszorg voor de totale 

bevolking. Het Duurzaamheidsplan onderschrijft het aangaan van sociale contracten 

met gereserveerde financiering voor dienstverlening aan sleutelgroepen.  

Tegen deze achtergrond spitst dit Stappenplan zich toe op het toekennen van 

prioriteiten inzake dienstverlening aan sleutelgroepen door middel van de introductie 

van een SCM. In 2015 begon Suriname met de implementatie van een benadering 
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van 'gezondheid op alle beleidsgebieden', die wordt geleid door een aantal nationale 

kaders, waaronder de Nationale HIV-strategie 2014–2020, het Gewijzigd nationaal 

strategisch tuberculose-plan 2018–2020  dat gebaseerd is op het Vijfjaren 

tuberculoseplan 2015–2020, en het Nationaal plan voor de uitroeiing van malaria 

2020. Dit initiatief zal verder moeten worden uitgebouwd en operationeel gemaakt 

om alle voordelen van het aanpakken van de meest dringende 

gezondheidsuitdagingen van het land te kunnen plukken. 

Het NSP   2014–2020 zet het beleidskader en de strategische oriëntatie van de HIV-

bestrijding in Suriname duidelijk uiteen. Het is gericht op het tot stand brengen van 

universele toegang tot preventie, behandeling en verzorging door volledige nationale 

eigenverantwoordelijkheid, effectieve besluitvorming en optimaal gebruik van 

middelen. Het NSP legt een verhoogde focus op een multi-sectorale aanpak en 

bouwt op structuren voor coördinatie om de HIV-bestrijding in Suriname goed te 

richten.  

Bij de ontwikkeling van het huidige NSP is rekening gehouden met regionale en 

internationale aanbevelingen voor preventie, behandeling, verzorging en 

ondersteuning, zoals wordt beoogd met het actiekader van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)Treatment 2.0 Framework for Action, de 

doelstellingen van UNAIDS 90-90-90 targets, de richtlijn van de WHO inzake het 

uitbannen van de overdracht van moeder op kind, het WHO-beleid inzake activiteiten 

van samenwerking op het gebied van TBC/HIV-bestrijding en het Caribisch regionaal 

strategisch kader voor HIV-bestrijding voor de periode 2014–2018 (Suriname NSP 

2014–2020).  

Suriname is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe aanbestedingswet1 die, 

wanneer het is goedgekeurd, het aankopen door de overheid zal beheersen. Deze 

wet zal het aanbestedingsproces voor het SCM begeleiden.  

1.5 Juridisch en Regelgevingskader van CSO's die diensten 

verlenen aan sleutelgroepen 

Overeenkomstig artikel 9 van de Wet op Stichtingen (G.B. 1968 no. 74) moeten 

stichtingen (NGO's) geregistreerd zijn in het Openbaar Stichtingenregister dat door 

de Kamer van Koophandel wordt bijgehouden. Er zijn geen bekende wettelijke 

kaders die de oprichting van CSO's eisen of die hun oprichting beletten. Derhalve is 

het registratieproces relatief eenvoudig en kan het binnen een dag worden 

voltrokken.  

                                            

1Tijdens het opstellen van dit plan, was de aanbestedingswet in behandeling bij het 

parlement. 
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De CSO's die betrokken zijn bij de dienstverlening van sleutelgroepen zijn alle 

geregistreerde entiteiten. Er zijn geen juridische of wettelijke beperkingen op de 

oprichting van CSO's voor het verstrekken van diensten op de volgende gebieden: 

• HIV onder homoseksuele en biseksuele mannen en andere mannen die seks 

hebben met mannen  

• HIV onder transseksuelen  

• HIV onder sekswerkers  

• HIV en /of tbc onder gevangenen  

• mensen met HIV of tbc 

• migranten 

Zo ook zijn er geen juridische of wettelijke beperkingen op het opzetten van 

rechtspersonen die worden beheerd of bemand door mannen die seks hebben met 

mannen, mensen die drugs gebruiken, transseksuelen, sekswerkers, mensen met 

HIV of tbc, en migranten. 

Maatschappelijke organisaties worden niet beperkt wat betreft de activiteiten die zij 

kunnen ontplooien tijdens de dienstverlening, noch gelden er beperkingen voor 

CSO's die worden gefinancierd uit de staatsbegroting wat betreft het werken met 

welke ook van de hierboven genoemde groepen.  

1.6 Juridisch kader 

Een belangrijk element in de implementatie van een SCM is de verbetering van het 

gunstige klimaat waaronder de toegang tot diensten wordt gefaciliteerd. Belangrijke 

factoren voor het scheppen van dat gunstige klimaat zijn: 

• Een vermindering van de belemmeringen voor de toegang tot diensten door 

sleutelgroepen en kwetsbare groepen  

• Een vermindering van de belemmeringen om CSO's en andere groepen in 

staat te stellen sleutelgroepen en kwetsbare groepen te bereiken en diensten 

aan deze groepen te verlenen  

• Een vermindering van de wettelijke en overige belemmeringen voor registratie 

van NGO's en andere CSO's, waaronder ook die welke worden geleid door of 

toegespitst zijn op sleutelgroepen en kwetsbare groepen 

In 2017 gaf het GF de opdracht aan ICF, een internationaal consultancybureau, om 

een gereedheidsbeoordeling te maken van Suriname met betrekking tot de 

overschakeling. De beoordeling wees uit dat er structurele belemmeringen zijn voor 

het terugdringen van de HIV-overdracht, met inbegrip van genderongelijkheid, en 

stigma en discriminatie –  ervaren door mensen met HIV, lesbische, homoseksuele 
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en biseksuele personen; sekswerkers; en transseksuelen – waaronder verband 

houdende met toegang tot huisvesting, werkgelegenheid en gezondheidszorg.  

Zo ook is in 2018 een beoordeling van het juridisch kader uitgevoerd in Suriname in 

het kader van de Caribbean Vulnerable Communities Coalitions GF grant. De 

beoordeling werd uitgevoerd door de Faculty of Law, University of the West Indies 

Rights Advocacy Project met gebruikmaking van het handboek voor de beoordeling 

van het juridisch kader van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 

(UNDP), met het accent op vier onderscheiden categorieën betrekking hebbend op 

nationale wetgeving, beleid en acties: toegang tot essentiële diensten, 

gelijkwaardigheid van mensen met HIV in het openbare en privéleven, 

sleutelgroepen, en toegang tot de rechter. Dit zijn de vier gebieden waarop de kans 

dat HIV-gerelateerde discriminatie zich voordoet het grootst is (Bakboord, 2018). 

Onder elk van de vier categorieën werd een opsomming gegeven van bestaande 

wetgevingsproducten die garantie boden voor onder andere de rechten van de 

mensen op gezondheid, bescherming, onderwijs, eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. Echter, met betrekking tot de ervaringen van kwetsbare groepen in 

Suriname, wees de beoordeling van het juridisch kader uit dat er sprake is van 

selectieve handhaving van de grondwet en dat het nationaal beleid niet voldoende 

gericht was op een holistische benadering.  

Ofschoon het gunstige klimaat in Suriname gekenmerkt kan worden als gunstiger 

dan dat van enkele andere Caribische landen, bestaan er nog wel barrières. Zowel 

het Transition Readiness Assessment Report van 2017 en de Suriname Legal 

Environment Assessment van 2018 identificeerden hiaten en belemmeringen in het 

gunstige klimaat. Deze worden weergegeven in Kader 1. 

De ervaringen van CSO's met het verstrekken van diensten aan sleutelgroepen en 

kwetsbare groepen in Suriname hebben gezorgd voor betere mogelijkheden om 

sleutelgroepen te bereiken met diensten op het gebied van preventie, outreach en 

toegang tot testdiensten. Dit geeft een bijkomende reden voor de voortzetting van 

deze diensten zodat de gunstige resultaten die door de jaren heen tot stand zijn 

gebracht ook in stand kunnen worden gehouden. Maar, de inspanningen moeten 

worden voortgezet om het gunstige klimaat te verbeteren zodat de belemmeringen 

die in de weg staan van de verlening van en de toegang tot diensten worden 

teruggedrongen.  
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Deel 2. Het aangaan van sociale contracten 

gedefinieerd 

2.1 Inleiding 

Over het algemeen staan regeringen tegenover de uitdaging om adequate 

gezondheidsdiensten te bieden aan sleutelgroepen en gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen vanwege een reeks sociale en structurele factoren. Door middel 

van het aangaan van sociale contracten kunnen CSO's gerichte diensten bieden aan 

sleutelgroepen en kwetsbare groepen, en in het ideale geval bijdragen aan een 

effectievere HIV-bestrijding.  

Kader 1. Belemmeringen voor het gunstige klimaat voor HIV-aanpak in 

Suriname 

▪ Gebrek aan naleving door dienstverleners van de 

dienstverleningsprotocollen en gepaste behandeling van cliënten 

▪ Gebrek aan toegang tot onderwijs voor mensen met HIV 

▪ Huiselijk geweld tegen vrouwen 

▪ Angst voor discriminatie bij mensen met HIV 

▪ Opzegging van verzekeringsdekking voor mensen met HIV 

▪ Inbreuken op de geheimhoudingsplicht van dienstverleners met betrekking 

tot mannen die seks hebben met mannen en transseksuelen 

▪ Lage bereidheid onder sleutelgroepen en kwetsbare groepen om gebruik te 

maken van formele HIV-preventie- en zorgdiensten 

▪ Geen wettelijke bescherming tegen discriminatie op basis van seksuele 

geaardheid of genderidentiteit 

▪ Zwakke handhaving van wetten inzake het voorkomen van discriminatie van 

mensen die leven met HIV 

▪ Wat betreft de activiteiten voor het bestrijden van HIV/tbc en malaria, de 

wettelijke status van migranten 

▪ Genderidentiteit en HIV-positieve status niet aangepakt in artikel 500a 

betreffende discriminatie van het herziene Wetboek van Strafrecht  

▪ Geringe bereidheid onder sekswerkers om gebruik te maken van formele 

preventie- en zorgdiensten uit angst voor sancties, stigma en discriminatie 

▪ Testen en therapietrouw belemmerd door angst voor stigmatisering en 

discriminatie 
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Om effectief te zijn, zijn planning,  voortdurende belangenbehartiging en 

samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisatie vereist bij het 

bouwen aan partnerschappen voor de verlening van HIV-diensten. Dit partnerschap 

dient te berusten op vertrouwen, transparantie, verantwoordingsplicht en efficiëntie, 

en gericht te zijn op het assisteren van de overheid bij het implementeren van haar 

beleid en het ondersteunen van het bereiken van nationale doelen zoals uiteengezet 

in het NSP. 

2.2 Definitie van het aangaan van sociale contracten  

Het aangaan van sociale contracten is een financieringsoptie waaronder overheden, 

programma's, interventies en andere activiteiten die geïmplementeerd worden door 

het maatschappelijk middenveld of andere dan overheidsinstanties, financieren (PFC 

Guidance, 2017). Samenwerkingsverbanden met niet-overheidsactoren kunnen 

bijdragen aan het vergroten van de verzameling beschikbare sociale diensten, het 

verbeteren van de kwaliteit door middel van mededinging en het bevorderen van 

grotere publieke participatie alsmede eigenverantwoordelijkheid voor programma's 

inzake sociale hulp binnen de burgermaatschappij (Wereldbank, 2000). 

Het aangaan van sociale contracten kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het 

opvullen van hiaten en het aanpakken van de behoefte aan dienstverlening wanneer 

de capaciteit van de overheid ontoereikend is en beperkte hulpmiddelen noodzaken 

tot een efficiënte dienstverlening. Het kan derhalve een effectieve manier zijn om de 

twee sectoren formeel aan elkaar te koppelen en de overheid te helpen haar 

verplichting tot het verstrekken van gezondheidszorg aan haar burgers na te komen.  

Het diagnostisch instrument inzake overheidsfinanciering van maatschappelijke 

organisaties voor het verstrekken van gezondheidsdiensten definieert het aangaan 

van sociale contracten als volgt: 

Het proces waarbij overheidsmiddelen gebruikt worden ter financiering van 

lichamen die geen deel uitmaken van de overheid (hierin genoemd 

maatschappelijke organisaties of CSO's), voor het verlenen van diensten 

waarvan de verlening onder de verantwoordelijkheid van de overheid valt, 

teneinde de gezondheid van de bevolking te garanderen (APMG Health, 

2017. p.3). 

Het aangaan van sociale contracten betreft een juridisch bindende overeenkomst 

tussen twee partijen (overheid en CSO's), waarbij de overheid overeenkomt de 

CSO's te betalen voor dienstverlening, en de CSO's overeenkomen specifieke 

deliverables, zoals diensten of resultaten, te leveren. Het stelt de dienstverleners in 

staat overheidsmiddelen te ontvangen voor de implementatie van programma's die 

bredere overheidsprogramma's aanvullen of ondersteunen. 

Binnen een kader voor het aangaan van sociale contracten, behoudt de overheid de 

zeggenschap over de kwaliteit van de diensten, doelstellingen en geografische 
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ruimte, terwijl de CSO's zorgen voor de toegevoegde waarde van het verlenen van 

diensten aan een deel van de bevolking dat moeilijk te bereiken is binnen het 

overheidssysteem.  

Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het aangaan van sociale 

contracten en subsidies of toelagen. Tabel 1 belicht deze verschillen. 

Tabel 1. Verschillen tussen het aangaan van sociale contracten tegenover subsidies 
en toelagen 

Sociale contracten Subsidies/Toelagen 

▪ Een juridisch bindende overeenkomst 

tussen twee partijen 

▪ Overheid komt overeen CSO's te 

betalen voor dienstverlening, en CSO's 

komen overeen specifieke deliverables 

te leveren 

▪ Aangedreven door concurrentie, 

middels een aanbestedingsproces 

waarin de beste kandidaat wordt 

gekozen om diensten van de hoogste 

kwaliteit te verlenen 

▪ Gebouwd op de beginselen van 

transparantie, verantwoordingsplicht, 

efficiëntie, effectiviteit en levering van 

kwaliteitsdiensten 

▪ Losse afspraak, niet gebaseerd of 

wettelijke vereisten of mededinging  

▪ Middelen niet verschaft op basis van 

projecten, enige vorm van op resultaat 

gebaseerd plan of prestatiemaatstaven 

▪ Geen concurrentie voor middelen, maar 

eerder een bijdrage van de overheid om 

een bepaalde dienst of institutionele 

ondersteuning te bieden 

▪ Monitoring en rapportage potentieel 

minder gestructureerd 

2.3 Beginselen van het aangaan van sociale contracten  

Het partnerschap tussen de overheid en de CSO's uit hoofde van een overeenkomst 

tot het aangaan van een sociaal contract moet gestoeld zijn op vertrouwen en 

transparantie en er moeten duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor beide 

zijden zijn vastgesteld. SCM's moeten onder een sterke leiding staan, 

resultaatgericht zijn en fungeren als een flexibel financieringsmechanisme om CSO's 

in staat te stellen de middelen te gebruiken voor meerdere activiteiten (Flanagan et 

al., 2018). CSO's moeten beschikken over de bekwaamheden voor het beheren van 

en rapporteren omtrent de te leveren diensten, terwijl de overheid voldoende 

capaciteit moet hebben om alle componenten van de processen inzake het aangaan 

van sociale contracten te beheren. Hieronder volgen de basisbeginselen voor kaders 

en regelgeving betreffende overheidsfinanciering voor het door CSO’s verlenen van 

diensten (aangepast op basis van  ‘Open Society Foundations et al’, 2017): 

• Doelgericht: Overheidsfinanciering moet worden toegekend voor duidelijk 

omschreven doelen en prioriteiten in overeenstemming met overheidsbeleid 

en behoeften op het gebied van de volksgezondheid. Evaluatie moet worden 
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aangedreven door indicatoren voor het meten van de mate waarin deze 

doelen zijn bereikt. 

• Vrije en billijke mededinging: Informatie over financieringsmogelijkheden 

moet op zo groot mogelijke schaal geadverteerd worden om alle potentiële 

aanvragers aan te sporen tot mededinging. 

• Duidelijke en transparante processen: Aanvraag- en selectieprocedures 

moeten duidelijk en doorzichtig zijn en zorgen voor maximale duidelijkheid en 

openheid van het proces (bijv. vereisten inzake het publiceren van de 

aankondiging van de aanbesteding in de officiële en plaatselijke media, 

waarbij gezorgd wordt voor voldoende tijd voor de indiening van voorstellen, 

de publicatie van de selectiecriteria en de namen van de geselecteerde 

aanvragers. 

• Gelijke behandeling van aanvragen: Evaluaties volgen een reeks vooraf 

vastgestelde duidelijke en objectieve criteria die garanderen dat er geen 

sprake is van discriminatie en dat de meest gekwalificeerde aanvrager wordt 

geselecteerd op grond van de merites van het voorstel. 

• Verantwoordingsplicht: De middelen moeten besteed worden op de 

overeengekomen wijze met duidelijke rapportageverplichtingen. Procedures 

voor aanvragen, documentatie, rapporteringsvereisten, toezicht en supervisie 

moeten in verhouding staan tot de programma-activiteiten en de verstrekte 

financiering. 

• Onafhankelijkheid van CSO's erkend en ondersteund: Dit omvat ook hun 

uit de wet voortvloeiend recht om het overheidsbeleid te becommentariëren 

en ter discussie te stellen, en om hun eigen aangelegenheden te bepalen en 

te beheren. CSO's en gemeenschappen moeten eveneens betrokken worden 

bij het vormgeven aan en het bijstellen van beleid en structuren inzake het 

aangaan van sociale contracten. 
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Deel 3. Planning voor het aangaan van sociale 

contracten 

3.1 Inleiding 

Het implementeren van een SCM gaat gepaard met een opeenvolging van 

activiteiten in drie fasen – planning, voorbereiding en implementatie – waarbij M&E 

tijdens de activiteiten wordt uitgevoerd.  

Het planningsproces voor het aangaan van sociale contracten moet participatief van 

aard zijn om brede informatie en standpunten van alle mogelijke stakeholders te 

verzamelen. Deze moeten zijn CSO's, overheidsinstanties, de private sector, 

begunstigden en alle potentiële dienstverleners zodat zich een gevoel van 

eigenverantwoordelijkheid voor het proces en de resultaten kan vormen. De 

participatieve benadering biedt de mogelijkheid voor duidelijkheid, consensus en 

begrip van het proces van en de vereisten voor het aangaan van sociale contracten, 

en voor CSO's om te pleiten voor de verlening van diensten aan sleutelgroepen. 

De primaire focus van de planningsfase moet vallen op de identificatie van prioritaire 

behoeften van sleutelgroepen en de belangrijkste gebieden voor financiering. Deze 

dienen te berusten op bestaande strategieën van het MVG in de nationale respons.    

Deze componenten worden beschreven in dit deel.  

3.2 Definiëren van de behoeften aan dienstverlening 

Vroege identificatie van de behoeften van sleutelgroepen, gekoppeld aan de 

besluiten van het MVG ten aanzien van welke diensten gecontracteerd moeten 

worden, is cruciaal voor het planningsproces. Daarom dient een 

behoeftenbeoordeling uitgevoerd te worden ter identificatie van de behoeften van 

sleutelgroepen en welke diensten verleend moeten worden ten behoeve van deze 

groepen. Dit moet participatief zijn van aard en in samenwerking met de CSO's 

gebeuren, omdat zij dichterbij de kwetsbare groepen staan, beter bekend zijn met de 

diensten die zij nodig hebben, en behulpzaam kunnen zijn bij het instellen van 

diensten voor het aanpakken van deze behoeften.  

Dit overzicht van behoeften moet regelmatig worden bijgewerkt, gebruikt worden als 

basisinformatie voor de strategie en indien deel van de plannen van het MVG, voor 

de levering van diensten aan de bevolking in het algemeen. De volgende activiteiten 

moeten ondernomen worden bij de identificatie van behoeften: 

• In kaart brengen/identificeren van de behoeften van de sleutelgroepen. 

• Prioriteiten vastleggen inzake de aan te pakken behoeften en de daaraan 

verbonden diensten. 
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• Beslissen welke diensten gecontracteerd zullen worden en wanneer (d.w.z. 

soorten diensten, doelgroepen en duur). 

• Identificeren van de middelen die aanwezig moeten zijn om de behoeften 

waaraan prioriteit is toegekend, aan te pakken. 

• Identificeren van de CSO's/dienstverleners die in aanmerking komen om deze 

diensten te verlenen.  

• Identificeren van de geografische gebieden voor het verlenen van de 

diensten. 

• Bieden van mogelijkheden tot netwerken onder CSO's en overheidsinstanties.  

• Identificeren en aanpakken van de capaciteitsbehoeften van CSO's om ze 

gereed te maken voor het aangaan van sociale contracten. 

3.3 Formuleren van een verklaring inzake technische 

werkzaamheden en deliverables [te leveren prestaties] 

Het MVG dient een beleid inzake het aangaan van sociale contracten te ontwikkelen 

voor het toestaan van en het opbouwen van vertrouwen in het proces voor het 

inhuren van dienstverleners. Dit zal helpen om het geloof in en de verzekering van 

gegarandeerde financiering te versterken en het MVG de volle zeggenschap geven 

over het mechanisme ten behoeve van het sociaal contract in haar streven 

overlapping en inefficiëntie in de dienstverlening weg te werken.  

Het MVG moet nationale kwaliteitsstandaarden ontwikkelen, ofwel de bestaande 

verbeteren, voor elk van de te contracteren diensten en richtlijnen te verstrekken 

voor de implementatie van de gecontracteerde diensten. Deze richtlijnen, zoals 

hieronder opgenomen, moeten na afronding beschikbaar worden gemaakt aan alle 

CSO's: 

• Vereisten voor het kwalificeren van personen om testdiensten te verlenen 

(bijv. opleiden van begeleiders en testers bij het MVG)  

• Certificering van testlocaties door het MVG voordat een aanvang kan worden 

gemaakt met het testen  

• Protocollen, nadere regels en procedures voor het verlenen van HIV-diensten 

• Minimale vereisten voor het kwalificeren van CSO's voor het ontplooien van 

outreachactiviteiten  

• Vaststelling van het aantal begunstigden  

• De duur van de te verlenen diensten 
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3.4 Berekenen van de kosten van te contracteren diensten 

Identificatie van de te contracteren diensten, samen met de berekening van de 

kosten van deze diensten, is essentieel voor de ontwikkeling van de jaarbegroting 

van het MVG en specifieke bedragen voor programma-activiteiten. Dus dienen zowel 

het MVG als de CSO's het volgende te bepalen: 

• Eenheidskosten voor het bereiken van één persoon (outreach) met HIV-

preventiediensten 

• Eenheidskosten voor het testen van één persoon (testdiensten) 

• Kosten om te zorgen voor HIV-tests, hulpverlening, verwijzing, verzorging, 

behandeling en verwante gezondheids- en sociale diensten aan één persoon 

(met aandacht voor variërende geografische afstanden) 

• Eenheidskosten voor alle andere te verlenen diensten (bijv. binnen de 

gezondheidszorgsector) 

Deze analyse dient een uitgebreid overzicht van kosten verbonden aan de verlening 

van diensten te weerspiegelen - inclusief salarissen, administratieve kosten, 

materiaalkosten, vervoerskosten, overheadkosten, communicatie en 

nutsvoorzieningen - zodat de hoeveelheid middelen vereist voor de implementatie 

van de diensten kan worden bevestigd. De kosten van de diensten spelen een 

cruciale rol bij het bepalen of de doelstellingen al dan niet bereikt kunnen worden. 

Indien de kosten van de diensten niet goed worden berekend, zullen de middelen 

niet toereikend zijn om de implementatie van de activiteiten te voltooien, met als 

gevolg het niet-bereiken van doelstellingen. 

3.5 Ontwikkelen van een financieringsplan 

De implementatie van het SCM zal gefinancierd worden uit de jaarlijkse begroting 

van het MVG: Het MVG moet derhalve in zijn jaarlijkse werkplan de activiteiten 

opnemen die onder het SCM moeten worden geïmplementeerd. De identificatie van 

de te contracteren diensten op jaarbasis moet geschieden binnen de tijdschema's 

vastgesteld voor het maken van de nationale overheidsbegroting om te garanderen 

dat middelen voor het aangaan van sociale contracten worden opgenomen op de 

begroting. Wanneer het MVG zijn jaarlijkse begroting voor het komend fiscaal jaar 

opmaakt, moet het MVG een financieringsplan formuleren voor het aangaan van 

sociale contracten. Dit omvat:  

• Een lijst van de te contracteren diensten, de doelgroepen en de duur van het 

contract 

• De financiële toewijzing voor elk contract, op basis van doelstellingen en 

eenheidskosten voor diensten 

• Type aanbesteding - openbare aanbesteding tegenover directe gunning  

• Aantal contracten aan te gaan gedurende het begrotingsjaar 
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• Toepassing van deadlines voor de ontvangst van contracten met het oog op 

tijdige uitbetalingen  
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Deel 4. Voorbereidingen voor het aangaan van 

sociale contracten 

4.1 Inleiding 

Het MVG heeft in het verleden samengewerkt met CSO's bij het bieden van 

outreach- en testdiensten aan sleutelgroepen uit hoofde van het GF-project en met 

andere donorgefinancierde programma's zoals PEPFAR. Het SCM zal trachten 

hiaten in de verlening van HIV-diensten veroorzaakt door de geringere 

donorfinanciering, aan te pakken. De te contracteren diensten zullen worden 

afgestemd op het NSP en de algemene nationale HIV-aanpak.  

4.2 Opbouwen van de managementcapaciteit van het MVG 

Het beheren en implementeren van het SCM vereist specifieke vaardigheden en 

bekwaamheden van zowel het MVG als de CSO's. Het ministerie zal daarom 

adequate personele hulpmiddelen/voldoende personeel moeten toewijzen om 

toezicht te houden op de ontwikkeling en de implementatie van het SCM teneinde te 

garanderen dat zowel transparantie als de totale effectiviteit van het proces wordt tot 

stand gebracht en in stand gehouden. Binnen het MVG moet gewerkt worden aan 

capaciteitsversterking in verband met: 

• Het faciliteren van de ontwikkeling, implementatie en monitoring van 

activiteiten voor het SCM 

• Het ontwerpen en ontwikkelen van de noodzakelijke processen en procedures 

voor het begeleiden van de implementatie 

• Het begrijpen van de inkoopregelgeving en het naleven van de 

inkoopvoorschriften bij het uitschrijven van aanbestedingen 

• Het opstellen van contracten gericht op de levering van de best mogelijke 

resultaten, vooral op het gebied van de levering van kwaliteitsdiensten, 

verantwoordingsplicht en transparantie 

• Het zorgen voor toezicht op processen voor het aangaan van sociale 

contracten en de uitvoering van projectactiviteiten 

• Het ontwikkelen van een monitoringsplan voor zowel het proces van het 

contracteren als de uitvoering van projectactiviteiten 

• Het garanderen van voortdurende communicatie tussen de dienstverleners 

(CSO's) en het MVG  

• Het coördineren van de dagelijkse activiteiten verband houdende met het 

proces 
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4.3 Opbouwen van de capaciteit van CSO's  

CSO's moeten hun capaciteitsbehoeften beoordelen om te identificeren waar er 

hiaten bestaan en plannen maken voor het dienovereenkomstig aanpakken van 

deze hiaten. De capaciteit van CSO's moet versterkt worden zodat ze in staat zullen 

zijn om kwaliteitsvoorstellen te produceren die kunnen concurreren in de openbare 

aanbesteding, en om effectief en efficiënt activiteiten uit hoofde van het SCM te 

beheren. Capaciteitsopbouw of -versterking van CSO's moet transparant 

plaatsvinden, in die zin dat alle CSO's moeten meedoen met of gelijke kansen 

moeten krijgen om te participeren in alle capaciteitsopbouwende activiteiten die 

georganiseerd en gecoördineerd worden door het MVG of met donorassistentie. 

Capaciteitsopbouwende activiteiten moeten met regelmatige jaarlijkse tussenpozen 

plaatsvinden om te garanderen dat de vaardigheden intact blijven binnen de 

organisatie in geval van personeelsverloop.  

CSO''s moeten hun capaciteit versterken teneinde het volgende te kunnen: 

• Berekenen van de kosten van te verlenen HIV-diensten (vermogen 

eenheidskosten te berekenen) 

• Versterken van hun financiële systemen (financiële verantwoording) 

• Schrijven van voorstellen/opstellen van (concurrerende) aanbestedings-

documenten 

• Verbeteren van M&E-systemen voor rapportage (nauwkeurige verslaggeving 

en verslaglegging) 

• Handhaven van hoge kwaliteitsstandaarden voor de dienstverlening 

(overeenkomstig de nieuwe technische benaderingen) 

• Zorgen voor voortdurende belangenbehartiging 

Dit is geen volledige lijst voor de versterking van CSO's. Andere behoeften, zoals 

geïdentificeerd, dienen ook aangepakt te worden naargelang het geval.  

4.4 Opbouwen van de infrastructuur ten behoeve van het sociaal 

contract  

Het MVG zal steun nodig hebben bij het ontwikkelen van de infrastructuur voor het 

SCM. Terwijl de regering de daadwerkelijke implementatie van  activiteiten zal 

financieren, kan gezocht worden naar donors om te assisteren bij de ontwikkeling 

van de ondersteunende systemen en de infrastructuur nodig voor projectuitvoering. 

Gezocht moet worden naar ondersteuning op drie essentiële gebieden: 

1. De werving van voltijdsmedewerkers of een consultant voor het ondersteunen 

van het MVG bij het ontwikkelen en implementeren van processen en 

procedures voor het aangaan van sociale contracten 
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2. De versterking van systemen voor financieel beheer, M&E en geselecteerde 

technische gebieden zoals pleitbezorging 

3. Proefdraaien met het mechanisme om de systemen uit te proberen en als 

“proof of concept” voor binnenlandse pleitbezorging 

4.5 Bepalen van de selectiecriteria voor dienstverleners van 

CSO's 

Het MVG bepaalt de selectiecriteria voor het kwalificeren van dienstverleners. 

Aangezien CSO's zullen reageren op een oproep voor het doen van voorstellen, 

worden afzonderlijke CSO's niet geïdentificeerd of uitgekozen om te fungeren als 

dienstverleners. Met het oog op het behoud van de transparantie, zal een in 

aanmerking komende dienstverlener voorstellen mogen indienen, met inbegrip van 

gezamenlijke indiening door een consortium van CSO's. Bij het bepalen van de 

selectiecriteria dient het MVG toe te zien op het incorporeren van goede kennis en 

vaardigheden voor het implementeren, rapporteren en verantwoorden van 

programmamiddelen, alsook het vermogen om de activiteiten te voltooien, mocht de 

CSO geselecteerd worden.  

Box 2 schetst voorbeelden van selectiecriteria voor het verlenen van HIV-diensten 

aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen; dit kan aangepast worden 

overeenkomstig het beleid en de procedures van de overheid. 

Met het oog op transparantie dienen ook criteria voor het niet in aanmerking komen 

te worden vastgesteld, om aan te geven wie er niet in overweging mag worden 

genomen voor het verlenen van diensten aan sleutelgroepen en andere kwetsbare 

groepen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:  

• Groepen die geregistreerd staan als een politieke partij 

• Particuliere organisaties met winstoogmerk 

• Andere (volgens de standaarden en vereisten van het MVG) 
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4.6 Formuleren van de procedure voor aanbesteding en gunning 

De twee gangbare procedures voor aanbesteding zijn de openbare aanbesteding en 

de directe gunning. Het MVG kan andere opties in overweging nemen 

overeenkomstig zijn inkoopbeleid en -richtlijnen.  

De voorkeur gaat uit naar de vrije mededinging (openbare aanbesteding). Deze 

benadering garandeert billijkheid doordat alle in aanmerking komende potentiële 

dienstverleners de gelegenheid krijgen om voorstellen in te dienen om mee te 

dingen naar het werk, en verder wordt het MVG in de gelegenheid gesteld om 

kwaliteitsdiensten te ontvangen tegen de best mogelijke prijs.  

In de omstandigheid dat er geen gebruik kan worden gemaakt van een concurrerend 

proces voor het identificeren van de meest geschikte leverancier, kunnen 

onderhandelingen worden gevoerd met een dienstverlener en kan een directe 

gunning worden toegekend. Dit is gepast wanneer de vereiste dienst alleen 

verkrijgbaar is uit een enkele bron, bijvoorbeeld, de verlening van diensten aan het 

binnenland, waar de geografie zorgt voor bijzondere uitdagingen.  

Kader 2. Selectiecriteria voor het verlenen van diensten aan sleutelgroepen  

Om geselecteerd te worden voor het implementeren van een contract, dient een 

CSO de volgende kenmerken te hebben:  

▪ Moet een wettelijk geregistreerde entiteit zijn in de Republiek Suriname  

▪ Moet een kantoor hebben gevestigd in de Republiek Suriname 

▪ Moet een eigen bankrekening hebben 

▪ Moet gedegen financiële beheersystemen aantonen  

▪ Moet aantonen eerdere ervaring te hebben opgedaan met het verlenen van 

test-, preventie-, “peer navigation”- en/of gemeenschapsoutreachdiensten 

aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen 

▪ Moet beschikken over adequate bestuursstructuren op het gebied van 

financiën, beheer en M&E  

▪ Moet ervaring hebben met het rapporteren inzake door donors of de 

overheid gefinancierde programma's 

▪ Moet beschikken over personeel dat is opgeleid in testen en hulpverlening  

▪ Moet gecertificeerd zijn als een testlocatie door het MVG 

▪ Moet vertegenwoordigers van sleutelgroepen hebben in CSO-teams 

▪ Overige (overeenkomstig de standaarden en vereisten van het MVG) 
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Deel 5. Implementatie van het mechanisme ten 

behoeve van het sociaal contract 

5.1 Inleiding 

De implementatie van het SCM gedurende het eerste jaar, zal de mogelijkheid 

bieden voor: 

• CSO's om hun vermogen tot het verlenen van hoogwaardige diensten aan 

sleutelgroepen te demonstreren 

• het MVG om processen te ontwikkelen en het proces van het aangaan van 

sociale contracten te beheren 

• CSO's en het MVG om de geleerde lessen van het proefdraaien te 

incorporeren in de volgende ronde van contracteren  

• het MVG om het SCM te betrekken bij de ontwikkeling van het volgende NSP 

Om de inschrijving te starten, moet het MVG zich laten leiden door de regelgeving 

en procedures inzake het inkopen door de overheid, met inbegrip van het nieuwe 

inkoopbeleid wanneer dit tot wet is verheven; niettegenstaande het voorgaande,   

worden de stappen in het proces gemakshalve hieronder beschreven.  

5.2 Doen van een oproep tot het indienen van voorstellen 

Het aanbestedingsproces moet worden beheerd middels duidelijke en transparante 

lijnen van verantwoording, en duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden 

voor zowel het MVG als de CSO's. Het MVG moet het maximale aantal dagen 

vaststellen vanaf de oproep tot het indienen van voorstellen tot het gunnen van de 

contracten zodat succesvolle CSO's zich goed kunnen voorbereiden op een tijdige 

implementatie van het project.  

Voor de instandhouding van de transparantie en de verantwoording gedurende het 

volledige proces, dient de oproep tot het indienen van voorstellen op grote schaal 

geadverteerd te worden (bijv. op de websites van de overheid en het MVG en in de 

nationale dagbladen) gedurende een door het MVG te bepalen periode. De uiterste 

datum voor het ontvangen van voorstellen moet zodanig vastgesteld worden dat 

CSO's over voldoende tijd beschikken om de noodzakelijke informatie voor het 

ontwikkelen van hoogwaardige en concurrerende voorstellen te kunnen raadplegen.  

De oproep tot het indienen van voorstellen garandeert dat dienstverleners op de 

hoogte zijn van de belangrijkste vereisten voor de te implementeren diensten, zodat 

zij in staat zijn voorstellen te ontwikkelen die het best voldoen aan de behoeften van 

de begunstigden. De oproep tot het indienen van voorstellen dient eveneens 

instructies te behelzen voor de inzending van papieren en elektronische 

documenten, maximumaantal bladzijden, het aantal punten voor/gewicht van elk 
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evaluatiecriterium en de documentatie die samen met het voorstel moet worden 

ingediend.  

De oproep tot het indienen van voorstellen bestaat uit het volgende: 

• Beschrijving van de diensten en doelgroepen/begunstigden 

• Geografisch gebied 

• Doelstellingen met betrekking tot de dienst 

• Tijdpad van het project 

• Beschikbaar budget 

• Criteria om in aanmerking te komen 

• Opmaak van het voorstel 

• Evaluatiecriteria met betrekking tot voorstel 

• Uiterste indieningsdatum van het voorstel 

5.3 Annulering van aanbestedingen 

De publicatie van een aanbestedingsbericht verbindt het MVG niet tot de 

implementatie van het programma of het project. Aanbestedingen kunnen 

geannuleerd worden indien: 

• de aanbestedingsprocedure niet succesvol is geweest, m.a.w. de 

inschrijvingen zijn technisch niet toereikend of zijn niet financieel uitvoerbaar, 

of er zijn geen geldige reacties ontvangen  

• de financiële of technische data van de aanbesteding wezenlijk zijn gewijzigd 

• uitzonderlijke omstandigheden de normale uitvoering van het contract 

onmogelijk maken 

• alle inschrijvingen die technisch voldoen het beschikbare budget 

overschrijden  

• Er onregelmatigheden zijn geweest in de procedure, in het bijzonder wanneer 

deze een billijke concurrentie hebben belemmerd 

• de gunning niet in overeenstemming is met gedegen financieel beheer (het 

voldoet niet aan de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid)  

Indien er voldoende reden is om een aanbestedingsprocedure te annuleren, moet 

het MVG onmiddellijk alle inschrijvers schriftelijk daaromtrent informeren. Het MVG 

kan vervolgens besluiten om:  

• een nieuwe aanbesteding uit te schrijven  
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• de aanbestedingsprocedure opnieuw te beginnen met gebruikmaking van 

dezelfde referentie als de oorspronkelijke oproep tot het indienen van 

voorstellen 

• de onderhandelingen te openen met een of meer inschrijvers, mits de 

oorspronkelijke contractvoorwaarden niet ingrijpend gewijzigd zijn 

• het contract niet toe te wijzen 

5.4 Evaluatie van voorstellen  

Het MVG moet aan het begin van het aanbestedingsproces bepalen welke 

selectiemethode zal worden gevolgd voor het selecteren van het winnend voorstel. 

Het ministerie kan bepalen dat een contract gegund wordt op basis van een 

aanvaardbaar bod met de laagste prijs, of aan het voorstel met de beste prijs-

kwaliteitverhouding. De kwaliteit van de HIV-dienstverlening is cruciaal; derhalve 

wordt aanbevolen de methode van de beste prijs-kwaliteitverhouding te volgen. De 

beste prijs-kwaliteitverhouding kan worden gevonden door een combinatie van prijs, 

kwaliteit van de dienst, risicobeheer en kosten/baten.  

5.4.1 Evaluatiecriteria met betrekking tot het voorstel 

Het is essentieel dat potentiële dienstverleners begrijpen volgens welke criteria hun 

voorstellen geëvalueerd zullen worden, alsook welke criteria het belangrijkst zijn 

voor het MVG, zodat ze hun voorstel kunnen afstemmen op dergelijke vereisten. 

Voorafgaand aan het scoren, moet elk voorstel gescreend worden om te bepalen of 

is voldaan aan de selectiecriteria zoals geadverteerd in de oproep tot het indienen 

van voorstellen, wat nauwkeurigheid en volledigheid betreft. Voorstellen die niet 

voldoen aan de selectiecriteria worden niet geëvalueerd en gescoord. 

Evaluatiecriteria kunnen onder andere zijn: 

• Technische geschiktheid 

• Eerdere ervaring en expertise op het gebied van dienstverlening 

• Eerdere ervaring op het gebied van het beheren van en rapporteren omtrent 

middelen 

• Kwalificaties van het voorgestelde personeel 

• M&E-plan en procedures 

• Begroting 

• Andere (zoals bepaald door het  MVG) 

5.5 Instellen van een beoordelingscommissie  

Een beoordelingscommissie wordt benoemd voor het evalueren van de voorstellen. 

De beoordelingscommissie kan variëren in omvang en samenstelling, en dient 
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benoemd te worden geheel naar inzicht van het MVG. De rol van de commissie is 

eerlijkheid en billijkheid in het selectieproces te garanderen. Ze dient ten minste te 

bestaan uit: 

• Functionaris die toezicht houdt op het SCM  

• Vertegenwoordiger van de financiële/boekhoudkundige afdeling 

• Personen met technische expertise op het gebied van de te contracteren 

dienst  

• Inkoopmedewerker MVG 

• Wettelijke vertegenwoordiger (optioneel) 

• Onafhankelijke waarnemers ter verdieping van de transparantie (optioneel) 

• CSO-vertegenwoordiger (waarnemer), mits diens organisatie niet participeert 

of voorstellen indient in het aanbestedingsproces 

Alle leden van de beoordelingscommissie moeten een Formulier Verklaring inzake 

Vertrouwelijkheid en Onpartijdigheid (zie Bijlage 2) ondertekenen voorafgaand aan 

het openen van de voorstellen. In deze fase moet elk lid van de 

beoordelingscommissie met een belangenconflict, zich onmiddellijk terugtrekken uit 

de beoordelingscommissie (d.w.z. vertegenwoordigers van personen geassocieerd 

met de CSO mogen geen subsidies evalueren of zitting hebben in commissies die 

projecten voor financiering selecteren). 

5.6 In ontvangst nemen van voorstellen voor evaluatie 

Alle stappen in het aanbestedingsproces moeten beheerd worden op transparante 

wijze met het oog op het bewaken van de integriteit van het proces. Bij ontvangst 

van de voorstellen, dient het ministerie:  

• de inschrijvingen te plaatsen in een doos voor inschrijvers/voorstellen of 

andere container geplaatst in een aangewezen ruimte 

• de datum en de tijd van ontvangst van het voorstel te noteren op het 

pakket/de enveloppe (of op elektronische kopieën) alvorens het te plaatsen in 

de inschrijvers-/voorstellendoos 

• de container onmiddellijk te verzegelen op de sluitingstijd en datum 

gespecificeerd in de oproep tot het indienen van voorstellen/uitnodiging tot 

inschrijving 

• erop toe te zien dat de voorstellen veilig zijn weggeborgen in een afgesloten 

ruimte en dat geen enkele functionaris beschikt over beide sleutels 

In het geval dat het resultaat van de aanbesteding wordt betwist door een 

dienstverlener, kan het proces onder de loep worden genomen om er zeker van te 

zijn dat geen enkele organisatie een oneerlijk voordeel heeft gehad vanaf het 
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moment dat de documenten in ontvangst zijn genomen tot aan de tijd van de 

selectie.  

5.7 Selecteren van voorstellen voor financiering  

De selectie van de voorstellen voor financiering is de verantwoordelijkheid van de 

beoordelingscommissie. Het selectiebesluit en de daaropvolgende bepaling welke 

CSO financiering mag ontvangen, worden geleid door de selectiecriteria. 

Voorafgaand aan de evaluatie, bepaalt het MVG de score voor 

‘goedgekeurd/‘voldoende’ die elk voorstel moet behalen om geselecteerd te worden 

en een matrix met de afgesproken criteria alsmede de maximumscore voor elk 

criterium. De leden van de beoordelingscommissie maken van deze matrix gebruik 

bij het scoren van elk van de in aanmerking komende voorstellen. Het voorstel met 

de hoogste score moet geselecteerd worden en aan het MVG worden aanbevolen 

voor een contract. Waar meerdere CSO's geselecteerd moeten worden, wordt het 

vereiste aantal CSO's met de hoogste scores boven de 'voldoende'-score 

geselecteerd.  

Na voltooiing van de selectie, verricht de beoordelingscommissie de volgende taken: 

• Samenstellen van rapport over het complete evaluatieproces 

• Aangeven van de individuele scores voor elk voorstel  

• Duidelijk aangeven welke dienstverleners/CSO's zijn geselecteerd  

• Indienen van de afzonderlijke, naar behoren ondertekende en gedateerde, 

scorebladen van elke beoordelaar, samen met het rapport 

• Zorgen voor de ondertekening van het eindrapport door alle commissieleden 

• Indienen van het evaluatierapport bij de directeur van het ministerie of 

aangewezen persoon 

Wanneer de selectie is afgerond en het rapport ingediend, moet het MVG alle 

inschrijvers schriftelijk berichten ongeacht of zij al dan niet geselecteerd zijn. De 

feedback aan niet-geselecteerde inschrijvers, hetzij schriftelijk of mondeling of zowel 

schriftelijk als mondeling, moet erop gericht zijn constructieve informatie te bieden 

die gebruikt kan worden voor betere inzendingen in de toekomst en verbetering van 

hun kans op selectie. Constructieve feedback kan bijvoorbeeld luiden als volgt: 

• De sterke punten van het voorstel 

• De zwakke plekken in het voorstel ten opzichte van de selectiecriteria/criteria 

om in aanmerking te komen 

• Gebieden waarop verbetering mogelijk is  

Het MVG dient te voorzien in een beroepsmechanisme, onafhankelijk van de 

beoordelingscommissie, waar niet-geselecteerde dienstverleners in beroep kunnen 
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gaan. De procedure moet ingesteld zijn op het snel opnieuw evalueren en beslissen 

teneinde oponthoud in de afgifte van contracten aan gekozen inschrijvers te 

vermijden. Contracten met de succesvolle dienstverleners mogen pas ondertekend 

worden nadat de commissie van beroep haar besluit heeft genomen. Dit duidt op 

billijkheid en transparantie in het proces en helpt inschrijvers de zwakke plekken in 

hun inzendingen begrijpen, zodat ze beter uitgerust zijn voor toekomstige oproepen 

tot indiening van voorstellen. 

Alle bescheiden betreffende het resultaat van de selectie moeten in het archief van 

het MVG bewaard worden gedurende een gespecificeerde periode. Met het oog op 

transparantie kan het  MVG ervoor kiezen de lijst van succesvolle dienstverleners te 

publiceren, alsmede het gegunde financieringsbedrag en de te verlenen diensten. 

5.8 Sluiten van contracten met CSO's  

Na de aanbeveling van de beoordelingscommissie betreffende de selectie van de 

voorstellen/het voorstel, zal het MVG de gekozen inschrijver(s) schriftelijk (per 

kennisgevingsbrief), binnen een gespecificeerde periode, op de hoogte stellen van 

de goedkeuring van de gunning en uitnodigen het implementatieschema te 

bespreken. Dit stelt de partijen in staat tot het volgende: 

• Bespreken van en onderhandelen over de contractvoorwaarden 

• Volledig begrijpen van hun verplichtingen voor effectieve en efficiënte 

uitvoering van het contract 

• Aangaan van een relatie om te garanderen dat de diensten worden verleend 

volgens de overeengekomen standaarden 

Onderhandelingen over de contractvoorwaarden kunnen geen wezenlijke wijzigingen 

in de bepalingen (bijv. prijs of aantal begunstigden) tot stand brengen aangezien dat 

in strijd zou zijn met de aanbesteding. Het MVG stelt vervolgens het contract op voor 

ondertekening door beide partijen. Zodra het contract is toegewezen en 

ondertekend, kan het alleen veranderd worden in onderling overleg tussen beide 

partijen. 

5.8 Afgifte van het contract en de overeenkomst inzake de 

voorwaarden  

Na geselecteerd te zijn voor de gunning, is de tijdige ondertekening van het contract 

van essentieel belang om vertraging in de dienstverlening te voorkomen. Gezien de 

aard van de diensten verleend aan de sleutelgroepen, moeten beide partijen 

instemmen met de verlening van voortdurende diensten met zo min mogelijk 

onderbrekingen. De contractvoorwaarden moeten voorzieningen treffen voor een 

eventueel meningsverschil tussen het MVG en de dienstverlener, zodat in geval van 

enig geschil, zij hun verplichtingen tot het verlenen van voortdurende diensten zullen 

nakomen, d.w.z. het MVG zal de betalingen niet stopzetten en de dienstverlener zal 
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de dienstverlening niet stopzetten. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste 

voorwaarden en bepalingen die in het contract moeten worden opgenomen:  

• Openen van een afzonderlijke bankrekening uitsluitend voor de administratie 

van de projectmiddelen 

• Duidelijkheid omtrent de wijze waarop de middelen worden uitgekeerd, hetzij 

vooraf of in termijnen 

• Voorwaarden voor het uitbetalen van middelen, d.w.z. op basis van de 

ontvangst en acceptatie van tijdige voortgangsrapporten, financiële 

overzichten betreffende de voorgaande periode en de geraamde begroting 

voor de volgende periode 

• Duidelijke omschrijving van de te verlenen diensten 

• Realiseren van specifieke deliverables en het tijdpad daarvoor 

• Goedgekeurde begroting voor de dienst te verlenen krachtens dit contract 

• Looptijd van het contract 

• Beschrijving van de wijze waarop de diensten gemonitoord zullen worden, de 

frequentie van de rapporten en de opties voor bezoeken ter plaatse en 

steekproefcontroles 

• Sancties voor niet-naleving en niet-levering van diensten 

• Goedgekeurde inkoopprocedures en correcte uitgaven volgens de 

begrotingsposten 

• Voorschriften die veranderingen in de contractvoorwaarden zonder 

goedkeuring van het MVG verbieden 

• Voorschriften betreffende de beëindiging van het contract door welke ook van 

de partijen 

• Andere voorzieningen zoals eventueel toegepast door het MVG 
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Deel 6. Monitoring en Evaluatie  

6.1 Inleiding 

De interacties tussen het MVG, de dienstverleners en de begunstigden zijn van groot 

belang voor de ontwikkeling van relaties, het vaststellen van de agenda voor de 

dienstverlening en voor de vlotte implementatie van het project. De aanbestedende 

dienst moet erop toezien dat dienstverleners de activiteiten uitvoeren in 

overeenstemming met hun contract en moet onmiddellijk verwittigd worden indien 

afwijking van het goedgekeurde werkplan noodzakelijk blijkt. 

De systemen die reeds op het MVG zijn ingesteld voor het rapporteren over en 

monitoren van GF-projectactiviteiten, kunnen worden aangepast voor de sociale 

contracten. Adequate hulpmiddelen (financieel en personeel) zullen vereist zijn voor 

het frequent monitoren van zowel financiële als programma-activiteiten. Hieronder 

vallen tevens de middelen voor MVG-personeel in verband met bezoeken ter 

plaatse, steekproefcontroles, gegevensverificatie, financieel toezicht en M&E. De 

afdelingen M&E en Financiën van het MVG zullen zorgen voor de noodzakelijke 

ondersteuning op deze gebieden. 

6.2 Ontwikkeling van een monitoringsplan 

Een monitoringsplan moet worden ontwikkeld met gedetailleerde weergave van 

tijdpaden en verantwoordelijkheden teneinde te garanderen dat de juiste activiteiten 

worden gemonitoord op het juiste moment, Dit plan faciliteert zo de monitoring van 

projectactiviteiten gedurende de gehele implementatiefase en verschaft informatie 

over de voortgang en de uitvoering van het project. Dienstverleners moeten het 

MVG op de hoogte stellen van veranderingen in de implementatie van activiteiten 

van de goedgekeurde werkplannen zodat, indien nodig, aanpassingen in het 

monitoringsplan kunnen worden doorgevoerd. 

Het monitoringsplan moet ontwikkeld worden bij de aanvang van het project en moet 

het volgende doen: 

• Identificeren wanneer diverse activiteiten moeten plaatsvinden 

• Vermelden wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van specifieke 

monitoringsactiviteiten (bijv. financiën, M&E)  

• Weergeven van regelmatige communicatie/contacten tussen CSO's en het 

MVG (telefoon, rapporten, e-mails) 

• Weergeven van schema's voor programma- en financiële rapportage 

(maandelijks, per kwartaal) 

• Aangeven van de frequentie van vergaderingen met dienstverleners 

• Inroosteren van bezoeken ter plaatse en steekproefcontroles 
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6.3 Monitoring van projectactiviteiten (MVG)  

De monitoring van projectactiviteiten door het MVG moet voortdurend plaatsvinden 

en dienen als een middel voor het vergaren van informatie uit verschillende bronnen 

voor het meten van de voortgang. Projectmonitoring omvat het uitoefenen van 

toezicht om er zeker van te zijn dat alle projecttaken worden uitgevoerd volgens 

planning (Knowledge Hut, 2019). Daarom verschaft het antwoorden ten aanzien van 

de huidige status van het project met betrekking tot het bereiken van de geplande 

resultaten, uitgaande van de personele hulpmiddelen, de begroting, de materialen, 

de activiteiten en de outputs.  Monitoring stelt het managementteam in staat op tijd in 

actie te komen om eventuele risico's op te vangen en de noodzakelijke bijstellingen 

uit te voeren voor het bereiken van de programmadoelstellingen. 

Monitoring van de activiteiten geïmplementeerd door dienstverleners moet gericht 

zijn op: 

• Certificeren dat diensten worden geïmplementeerd overeenkomstig de 

kwaliteitsstandaarden 

• Bijhouden van alle projectgerelateerde activiteiten 

• Bevestigen van de nauwkeurige boekhouding van de middelen 

• Implementeren van diensten op een tijdige, efficiënte en verantwoorde wijze 

om de vastgestelde termijnen in acht te nemen 

• Op tijd ontdekken van eventuele risico's die de implementatie kunnen 

belemmeren, en treffen van corrigerende maatregelen 

• Aanpassen van programma-activiteiten, waar nodig, om de doelstellingen te 

bereiken  

• Verzamelen van gegevens voor de besluitvorming 

• Indienen van hoogwaardige gegevens omtrent indicatoren 

• Indienen van hoogwaardige maandelijkse/kwartaalrapporten inzake 

projectactiviteiten 

6.4 Uitvoeren van bezoeken ter plaatse en steekproefcontroles 

De monitoring van projectactiviteiten ter plekke is van wezenlijk belang om er zeker 

van te zijn dat het project effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Het MVG moet ten 

minste een plaatselijk monitoringsbezoek (controlebezoek/bezoek ter plaatse) 

afleggen aan elke CSO die activiteiten implementeert tijdens de looptijd van het 

project op het gebied van financiën, programma-activiteiten en M&E. Tijdens deze 

plaatselijke monitoringsbezoeken doet het MVG het volgende: 

• Observeren van de levering van diensten om te beoordelen of de kwaliteit 

voldoet aan de verwachte niveaus (testen) 
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• Identificeren of er eventuele beperkingen zijn en mogelijkheden voor 

verbetering van de verleende diensten 

• Evalueren van specifieke activiteiten die reeds geïmplementeerd zijn om zich 

te overtuigen van de kwaliteitsbewaking 

• Bieden van ondersteuning aan CSO's op het gebied van monitoring ter 

versterking van hun capaciteiten (financiën en M&E) 

• Verstrekken van tijdige feedback over de prestaties ten opzichte van de 

doelen, en financiële en programmaverslagen 

• Evalueren van financiële rapporten om naleving van contracten en 

boekhoudkundige procedures vast te stellen 

• Uitvoeren van gegevens en programmatische verificatie op basis van 

ingediende rapporten met het oog op: 

o Bevestiging van dekking (diensten worden verleend aan het 

gespecificeerde aantal begunstigden) 

o Controle van de naleving van criteria (begunstigden ontvangen het 

volledige pakket aan diensten) 

o Verificatie van de nauwkeurigheid van de registratie van programma-

deliverables 

o Bevestiging dat de diensten worden verleend aan hen die in 

aanmerking komen daarvoor 

6.5 Rapporten over projectactiviteiten 

Informatie verzameld van lopende monitoringsactiviteiten is essentieel voor het 

omzetten van de ontwikkelingen in rapporten. Het MVG moet het voorbehoud 

opnemen dat rapporten geaccepteerd moeten zijn voordat de middelen worden 

uitbetaald, als een middel om te garanderen dat de rapporten nauwkeurig zijn en 

binnen de vastgestelde termijn worden ingediend. Rapporten moeten altijd 

nauwkeurig zijn wat de documentatie van de projectuitvoering betreft, omdat ze 

onderdeel vormen van de permanente projectdocumenten.  

Rapporten bieden het MVG de kans om na te gaan of: 

• een dienst wordt verleend overeenkomstig het voorstel of het plan 

• de begunstigden het volledige pakket aan diensten ontvangen 

• de kwaliteit van de diensten voldoet aan de overeengekomen standaarden 

• de middelen worden besteed aan de activiteiten vereist voor de levering van 

het voorstel of plan  

• kwesties die zich eventueel hebben voorgedaan, naar behoren zijn aangepakt 
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• belangrijke informatie die nuttig is voor andere stakeholders en begunstigden 

is opgenomen 

Gestandaardiseerde modelformulieren voor rapportage moeten worden aangemaakt 

om de analyse van gegevens te vergemakkelijken. Deze uniformiteit in de 

vastlegging van gegevens, in het bijzonder met betrekking tot indicatoren en de 

verlening van diensten, staat het maken van vergelijkingen en generalisaties toe. Het 

rapporteren over en het monitoren van activiteiten uit hoofde van sociale contracten 

moeten worden opgenomen in de systemen die reeds zijn ingesteld op het MVG 

voor het rapporteren over en het monitoren van GF-projectactiviteiten. 

6.6 Evalueren van projectactiviteiten 

Monitoring is gericht op de voortgang in de richting van het behalen van specifieke 

vooraf vastgestelde doelstellingen, terwijl evaluatie uitgaat van een bredere kijk op 

de beoordeling van een interventie en niet alleen let op de voortgang gemaakt naar 

de gestelde doelen. Evaluatie trekt conclusies over de relevantie, de 

doeltreffendheid, de efficiëntie, de impact en de duurzaamheid van een programma. 

Het evaluatiemodel zou beïnvloed moeten worden door de complexiteit en de 

omvang van het project. 

Aangezien het SCM is toegespitst op de verlening van diensten aan sleutelgroepen, 

zou de evaluatie van een projectdienst het meest gepast zijn. Dat wordt ondernomen 

bij de afsluiting van de projectperiode of in een belangrijke fase van ontwikkeling 

(bijv. halverwege de looptijd). De projectevaluatie moet gericht zijn op het volgende:  

• Garanderen dat het project op schema zit (tussentijdse evaluatie)  

• Belichten welke veranderingen nodig kunnen zijn (tussentijdse evaluatie) 

• Beoordelen in hoeverre de projectdoelstellingen zijn bereikt 

• Beoordelen van eventuele verschillen als gevolg van de verlening van 

diensten (wat wel en wat niet goed heeft gewerkt) 

• Vaststellen wat anders gedaan had kunnen worden 

• Gebruiken van de resultaten bij de uitvoering van toekomstige projecten of 

diensten 

Een effectieve evaluatie hangt af van een goede monitoring. Gegevens verzameld 

en inzichten verkregen in de loop van de monitoring worden gestopt in en gebruikt 

door het evaluatieproces. Bij het uitvoeren van een evaluatie, moet aandacht worden 

geschonken aan de volgende essentiële stappen: 

• Omschrijven van de projectwerkzaamheden: Vaststellen van duidelijke, 

meetbare project-/dienstverleningsactiviteiten, outputs en resultaten 

(projectdoelen/doelen voor dienstverlening)  
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• Ontwikkelen van indicatoren voor succes en de maatstaven daarvan: 

Instellen van een proces voor het identificeren van indicatoren. Koppelen van 

succesindicatoren aan proces, outputs, uitkomsten en impacts. 

• Verzamelen van evaluatiegegevens: Identificeren van de meest geschikte 

kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het verzamelen van gegevens en 

ze gebruiken voor het verzamelen van gegevens over de succesindicatoren.  

• Analyseren en interpreteren van de gegevens: Uitvoeren van 

gegevensanalyse. Identificeren van lessen, aanbevelingen en acties.  

• Gebruiken van de resultaten: De resultaten moeten gedeeld worden op 

voorgaande basis, waarbij de lessen gebruikt worden bij toekomstige 

planning, waaronder het verwerken van de resultaten in de strategie.  

Het is van cruciaal belang dat de resultaten van een evaluatie duidelijk, zorgvuldig 

en juist worden meegedeeld zodat de stakeholders gebruik kunnen maken van deze 

informatie. Evaluatieresultaten moeten ruim verspreid worden, vooral onder 

dienstverleners zodat deze eventuele hiaten die zijn onthuld, kunnen aanpakken 

tijdens de verdere verlening van de diensten.  
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Deel 7. Projectvoltooiing en lessen geleerd 

7.1 Inleiding 

De slotfase in de projectcyclus vraagt om aandacht voor alle administratieve 

kwesties verbonden aan de formele sluiting van het contact. Zodra het project is 

afgelopen, dient de dienstverlener zijn eindrapport in te dienen bij het MVG zodat de 

afsluitingsactiviteiten in gang gezet kunnen worden. Dit is noodzakelijk om te 

verifiëren of alle componenten zijn voltooid en te voorkomen dat onafgemaakte 

zaken worden meegenomen naar een nieuwe projectcyclus. Het vastleggen van de 

geleerde lessen is een fundamenteel onderdeel van elk project en dient als een 

richtlijn voor de planning van nieuwe projecten. 

7.2 Afronding en afsluiting van het project 

Ter facilitering van de afrondingsactiviteiten, moet een checklist voor projectafsluiting 

worden ontwikkeld waarin alle uitstaande en vereiste kwesties worden aangehaald, 

voornamelijk met het oog op de transparantie en de verantwoording van de 

financiering. Hieronder volgt een overzicht van de afrondings- en 

afsluitingsactiviteiten die verricht moeten worden aan het eind van een project 

(Republiek Botswana, 2017b).  

• Deliverables:  

o Verifiëren of alle activiteiten zijn uitgevoerd zoals overeengekomen en 

of alle stakeholders hebben afgetekend. 

o Controleren of alle outputs zijn geleverd overeenkomstig de 

standaarden gespecificeerd in het contract. 

• Audits: Controleren van alle projectmiddelen/diensten overeenkomstig het 

subsidiecontract. 

• Financiën: Afbetalen van in aanmerking komende facturen en beëindigen 

van alle gerelateerde contracten overeenkomstig het contract. 

• Activa: Afstoten van alle activa gekocht in het kader van het project 

overeenkomstig het bepaalde in het contract. 

• Lessen geleerd: Uitvoeren van een gezamenlijke evaluatie van de 

implementatie van het project in samenwerking met de subsidieontvangers 

om de sterke punten, de tekortkomingen en de geleerde lessen te 

identificeren. 

• Gegevensvastlegging: Gegevensbanken houdende de bijzonderheden van 

het project moeten worden bijgewerkt met de afronding van het project/de 

dienst, het uitgegeven bedrag en de begunstigden aan wie de dienst is 

verleend. 
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• Documentatie: Afronden van de projectrapporten en erop toezien dat alle 

documenten worden getekend door de desbetreffende personen alvorens ze 

worden opgelegd in het archief om in de toekomst gemakkelijk geraadpleegd 

en gelicht te kunnen worden. 

• Communicatie: De subsidieontvanger/het fondsmanagementteam moet de 

afronding van het project/de dienst meedelen aan alle desbetreffende 

stakeholders. 

7.3 Lessen geleerd: 

Een formeel document inzake de opgedane ervaring moet worden opgemaakt in de 

afrondende fase van het project voor een nauwkeurige documentatie van de lessen 

geleerd gedurende de totale projectduur. Dit document inzake de geleerde lessen 

moet niet alleen beschrijven wat er mis is gegaan tijdens een project en 

aanbevelingen doen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te vermijden, maar 

het moet ook beschrijven wat goed is verlopen en hoe soortgelijke projecten baat 

kunnen hebben bij deze informatie, bijv. leren uit de successen en fouten van het 

project. 

Regelmatige monitoringsactiviteiten in elke fase van het project, gekoppeld aan 

evaluatiemomenten hetzij halverwege of aan het eind, kunnen cruciale informatie 

opleveren om eventuele beste praktijken en problemen verbonden aan de 

implementatie, te identificeren. Evaluatie is een essentiële component van het leren 

van lessen, omdat deze resultaten biedt die de projectprestatie belichten, dingen die 

anders aangepakt konden zijn en aanbevelingen voor verbetering. 

De geleerde lessen moeten gedeeld worden met belangrijke stakeholders 

(CSO's/dienstverleners, het MVG-team, stuurgroepen, begunstigden, NGO's en 

andere ministeries die soortgelijke projecten van maatschappelijke dienstverlening 

implementeren) zodat verbetering kan worden gebracht in de dienstverlening, 

kennisdeling onder de dienstverleners kan bevorderen en kan aansporen tot 

innovatie in de verlening van diensten aan begunstigden, wat leidt tot de 

mogelijkheid om de activiteiten naar behoefte  op te schalen.  

7.4 Stappen bij de vastlegging van de lessen geleerd gedurende 

de projectuitvoering 

Als er geen aandacht wordt besteed aan de opgedane ervaringen tot de afsluiting 

van het project, is de kans groot dat vele lessen en details verloren zullen gaan. De 

geleerde lessen moeten gebruikt worden als referentie voor projecten in de 

toekomst. De informatie verzameld tijdens de uitvoering van het project/de dienst is 

alleen nuttig indien ze gebruikt wordt ter verbetering van zowel het beheer als de 

implementatie van projectactiviteiten in de toekomst. Tabel 2 geeft een schets van 

enkele stappen bij de vastlegging van de lessen geleerd. 
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Tabel 2. Stappen bij de vastlegging van de lessen geleerd  

Stap Omschrijving 

Inroosteren van 

bijeenkomsten inzake 

lessen geleerd  

Deze moeten gepland worden bij de lancering van het 

project en als onderdeel van het projectplan zodat  

documentatie bijeengebracht kan worden gedurende de 

volle looptijd van het project  

Houden van sessies 

inzake lessen geleerd 

Sessies inzake lessen geleerd moeten eenvoudig zijn en 

niet tijdrovend. Drie hoofdvragen moeten worden gesteld: 

Wat ging goed? Wat ging niet goed? Hoe kunnen we meer 

doen van wat heeft gewerkt en minder van wat niet heeft 

gewerkt? 

Vooraf verzoeken om 

feedback voor grotere 

efficiëntie. 

Verzamelen van informatie over de drie vragen en vooraf 

circuleren van de antwoorden onder de participanten aan de 

vergadering om: 

▪ teamleden in staat te stellen hun zegje te doen, daar ze 

tijdens de vergadering zelf misschien geen kans krijgen 

hun input te delen 

▪ teamleden in staat te stellen de inputs te analyseren, 

gemeenschappelijke patronen te herkennen en de tijd 

van het team te besteden aan de bijzonderheden. 

Maken van nauwkeurige 

en uitgebreide 

aantekeningen 

Identificeren van een persoon wiens enige rol is de 

belangrijkste aspecten van de sessie inzake de geleerde 

lessen te documenteren. 

Opnieuw bekijken van de 

geleerde lessen bij het 

plannen van de volgende 

projectcyclus 

Alvorens in te gaan op de bijzonderheden van een nieuw 

project, moeten de geleerde lessen opnieuw worden 

bekeken om zo het maximale te halen uit de productieve 

aspecten van het project en de herhaling van fouten tot een 

minimum te beperken. 

Bron: Krzmarzick, 2013  



40 

Referenties  

APMG Health. 2017. Diagnostic Tool on Public Financing of CSOs for Health 

Service Delivery (PFC). Washington, DC: APMG Health.  

Bakboord, C. 2018. Final Report of the Suriname Legal Environment Assessment for 

HIV. Paramaribo, Suriname: Faculty of Law, The UWI Rights Advocacy Project (U-

RAP).  

Flanagan, K., H. Rees, H. Huffstetler, K.K. McDade, G. Yamey, D. Gonzalez, and R. Hecht. 
2018. Donor Transitions from HIV Programs: What is the Impact on Vulnerable Populations? 
The Center for Global Impact in Policy Global Health and Pharos Global Health Advisors. 
Available at: http://centerforpolicyimpact.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/Donor-
Transitions-from-HIV-Report_Final.pdf.  

ICF. 2017. Suriname Transition Readiness Assessment. ICF final report submitted to 

the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.  

Krzmarzick, A. “5 Steps To A Successful ‘Lessons Learned’ Process.” Govloop, 

August 20, 2013. Available at: https://www.govloop.com/5-steps-to-a-successful-

lessons-learned-process/. 

Open Society Foundations, Global Fund, and United Nations Development 

Programme (UNDP). 2017. A Global Consultation on Social Contracting: Working 

Toward Sustainable Responses to HIV, TB, and Malaria Through Government 

Financing of Programmes Implemented by Civil Society. Available at:  

Pan American Health Organization (PAHO). 2017a. The Role of Civil Society and 

Community in Health Policy-Making. Available at: https://www.paho.org/salud-en-las-

americas-2017/?p=71.  

Pan American Health Organization (PAHO).2017b. Health in the Americas: 

Suriname Context. Available at: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2017/?p=4307.  

Republic of Botswana. 2017. Supporting the Policy Guidelines for Financial Support 

to Nongovernmental Organizations. Manual v1.0.  

Suriname Ministry of Health (MOH). n.d. Draft Sustainability Plan for the Suriname 

National Response for HIV, TB and Malaria.  

Suriname Ministry of Health (MOH).  2014. National Strategic Plan for a Multi-

Sectoral Approach of HIV in Suriname 2014-2020. 

World Bank (2000). Making Transition Work for Everyone: Poverty and Equality in 

Europe and Central Asia. A World Free of Poverty. Available at: 

www.worldbank.org/curated/en/571801468037741599/pdf/multi-page.pdf 

http://centerforpolicyimpact.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/Donor-Transitions-from-HIV-Report_Final.pdf
http://centerforpolicyimpact.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/Donor-Transitions-from-HIV-Report_Final.pdf
https://www.govloop.com/5-steps-to-a-successful-lessons-learned-process/
https://www.govloop.com/5-steps-to-a-successful-lessons-learned-process/
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=71
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=71
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=4307
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=4307
http://www.worldbank.org/curated/en/571801468037741599/pdf/multi-page.pdf


41 

Bijlage 1. Model van Oproep tot het indienen van 

voorstellen 

Verzoeken tot het indienen van Voorstellen voor de implementatie van het 

preventiepakket aan HIV-diensten voor sleutelgroepen 

Het Ministerie van Volksgezondheid (MVG)`is geïnteresseerd in voorstellen met 

kostenraming van belangstellende maatschappelijke organisaties (CSO's) voor het 

implementeren van een door het MVG omschreven pakket van HIV-

preventiediensten ten behoeve van sleutelgroepen (noem alle sleutelgroepen 

waarvoor diensten verleend moeten worden)  in de volgende (vermeld de 

districten of geografische gebieden waar de diensten verleend moeten 

worden) als deel van een initiatief voor het aangaan van sociale contracten. Het 

sociale contract zal aanvankelijk voor een periode zijn van (vermeld de duur van 

het contract en de tijdlijn, bijv. voor de duur van één jaar van januari tot 

december). Voorstellen kunnen worden ingediend met betrekking tot hetzij een 

enkele sleutelgroep of een combinatie van sleutelgroepen (te bepalen door het 

MVG). 

Het omschreven preventiepakket aan diensten te verlenen, is als volgt (MOH moet 

bepalen welke diensten zullen worden aangeboden): 

a. Informatie omtrent HIV/SOA 

b. HIV-test 

c. SOA-screening 

d. Distributie van condooms en glijmiddelen 

e. Psychosociale hulp 

f. Sociale diensten 

g. Doorverwijzingen 

Door middel van outreach-activiteiten in de gemeenschap, zullen de CSO's sociaal 

gecontracteerd worden voor: 

1. het bereiken van (aantal invullen) vrouwelijke sekswerkers met het omschreven 

preventiepakket aan diensten. 

2. het testen (aantal invullen) van de vrouwelijke sekswerkers bereikt met het 

preventiepakket aan diensten voor HIV, met gebruikmaking van sneltestpakketten 

verstrekt door het MVG; het resultaat zal worden gegeven aan de geteste personen. 

3. het bereiken van (aantal invullen) mannen die seks hebben met mannen met het 

omschreven preventiepakket aan diensten. 

4. het testen (aantal invullen) van de mannen die seks hebben met mannen bereikt 

met het preventiepakket aan diensten voor HIV, met gebruikmaking van door het 
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MVG verstrekte snelle tests; het resultaat zal worden gegeven aan de geteste 

personen. 

5. het bereiken van (aantal invullen) transseksuele vrouwen met het omschreven 

preventiepakket aan diensten. 

6. het testen (aantal invullen) van de transseksuele vrouwen bereikt met het 

preventiepakket aan diensten voor HIV, met gebruikmaking van sneltestpakketten 

verstrekt door het MVG; het resultaat zal worden gegeven aan de geteste personen. 

Belangstellende CSO's die beantwoorden aan de onderstaande criteria, komen in 

aanmerking een aanvraag in te dienen:* (MVG moet criteria vaststellen) 

1. Wettelijk geregistreerd zijn in Suriname 

2. Een kantoor hebben in Suriname 

3. Een bankrekening hebben 

4. Gedegen financiële beheersystemen aantonen 

5. Hulpverleners en testers getraind door het MVG in dienst hebben 

6. Beschikken over adequate capaciteit op het gebied van monitoring en evaluatie 

Eerdere ervaring met het implementeren van soortgelijke projecten of het werken 

met sleutelgroepen strekt tot aanbeveling.  

Voorstellen worden beoordeeld en gescoord overeenkomstig de volgende criteria: 

1. Technische geschiktheid 

2. Begroting voor het bereiken en testen van de doelgroep, inclusief eenheidskosten 

3. Expertise van de teamleden van de organisatie met betrekking tot het 

implementeren van de voorgestelde activiteiten. 

4. Opnemen van medewerkers uit de sleutelgroepen in het uitvoeringsteam 

Voorstellen moeten garanderen dat (vermeld welk percentage van de 

doelstellingen bereikt moet zijn op welke datum). Voorstellen moeten worden 

ingediend in zowel een Word-formaat als een Excel-formaat, zowel op papier als 

elektronisch.  

Het Word-document moet de te verrichten activiteiten specificeren, alsmede de 

tijdlijnen voor de uitvoering van deze activiteiten en het aantal leden van de 

doelgroep dat bereikt moet worden binnen de gespecificeerde tijdschema's.  



43 

Het Excel-document moet de activiteiten die worden uitgevoerd, specificeren, 

alsmede gedetailleerde kostenposten voor elke activiteit en een overzicht van de 

kosten per categorie.  

De papieren versies van de voorstellen moeten gericht worden aan de Directeur (of 

de aangewezen functionaris  van het MVG — vermeld naam, functie en adres) 

en niet later worden ingediend dan 15.00 uur op (datum invullen). De elektronische 

versies moeten worden ingediend via (e-mailadres invullen) om (tijd invullen) op 

(datum invullen). 
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Bijlage 2. Model van Verklaring inzake 

onpartijdigheid en geheimhouding 

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij bereid te zijn om deel te nemen aan het 

evaluatieproces met betrekking tot het bovenvermeld verzoek tot het indienen van 

voorstellen. Met deze verklaring bevestig ik dat ik mij heb verdiept in de beschikbare 

informatie omtrent dit verzoek tot het indienen van voorstellen. Verder verklaar ik dat 

ik mij op eerlijke en billijke wijze zal kwijten van mijn verantwoordelijkheden. 

Ik ben onafhankelijk van alle partijen die voordeel hebben bij het resultaat van het 

evaluatieproces. Naar mijn beste weten en overtuiging zijn er geen feiten of 

omstandigheden, nu, in het verleden, of in de nabije toekomst, die twijfel zouden 

kunnen doen ontstaan omtrent mijn onafhankelijkheid in de ogen van welke partij 

dan ook; en, indien tijdens het evaluatieproces zou blijken dat zodanige relatie 

bestaat of is aangegaan, zal ik mijn deelname aan het evaluatieproces onmiddellijk 

staken. 

Ik verklaar geheimhouding te zullen betrachten inzake de informatie of documenten 

(“vertrouwelijke informatie”) waarvan ik kennis heb genomen, die door mij zijn 

aangetroffen of zijn opgesteld tijdens of als gevolg van de evaluatie en stem erin toe 

dat ze slechts gebruikt zullen worden voor deze evaluatie en niet zullen worden 

meegedeeld aan anderen. Ik verklaar tevens geen kopieën te zullen bewaren van de 

schriftelijke informatie of prototypes die verstrekt zijn. 

Vertrouwelijke informatie zal niet worden bekend gemaakt aan een medewerker of 

deskundige tenzij deze ermee instemt deze verklaring te ondertekenen en gebonden 

te worden door de hierin vervatte bepalingen. 

 

Naam van 
beoordelaar 

 

Functie  

Handtekening  

Datum  
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Bijlage 3. Model van Scoringsrichtlijnen voor de 

evaluatie van voorstellen 

1. Begrip van de context, noodzaak en doel van het verlenen van HIV-diensten 

aan sleutelgroepen (10 punten)  

2. Technische aanpak/deugdelijkheid (40 punten) 

a. Methodologie is van toepassing en technisch deugdelijk  

b. Uitgebreid werkplan is bijgevoegd, met duidelijke tijdschema's voor 

voltooiing binnen de tijdschema's vastgesteld in de oproep tot het indienen 

van voorstellen  

c. Voorgestelde aanpak is realistisch en aan termijnen gebonden 

d. Aanpak van het beheren van de verlening van diensten is duidelijk 

geformuleerd 

e. Technische aanpak is afgestemd op de oproep tot het indienen van 

voorstellen 

3. Kwalificaties en ervaring van het CSO-team (20 punten) 

a. CSO's moeten expertise hebben op het gebied van:  

i. Hulpverlening en testen 

ii. Financieel beheer  

iii. Monitoring en evaluatie  

iv. Belangrijkste inhoudelijke gebieden van belang voor de subsidie  

b. Ervaring op het gebied van het verlenen van test- en outreachdiensten aan 

sleutelgroepen  

c. Ervaring op het gebied van het verschaffen van tijdige financiële en 

programmarapporten over programma-activiteiten  

d. Ervaring op het gebied van het implementeren van donorgefinancierde 

programma's  

e. Ervaring inzake/inzicht in de diverse gebieden verband houdende met het 

verlenen van diensten aan sleutelgroepen (outreach, testen, hulpverlening, 

distributie van condooms en glijmiddel, psychosociale hulp, etc.)  

f. Ervaring met het samenwerken met MVG en andere CSO's  

4. Kosten van voorstel (30 punten) 
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a. De begroting is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van de 

eenheidskosten en kostencategorieën mogelijk te maken 

b. De begroting is realistisch en de doelen en activiteiten belicht in de 

taakomschrijving (terms of reference) kunnen daarmee verwezenlijkt worden 

c. De begroting voor afzonderlijke taken is toepasselijk voor dat wat gedaan 

moet worden 
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Bijlage 4. Model van Verslag 

Beoordelingscommissie 

Het evaluatierapport inzake het voorstel moet de hieronder genoemde informatie 

behelzen. 

Leden beoordelingscommissie: 

• Vermeld de namen van de leden van de beoordelingscommissie, hun functies 

en het ministerie/de organisatie die zij vertegenwoordigen 

• Vermeld ook de datum en plaats van de bijeenkomst   

Projectoverzicht: 

• Informatie zoals uiteengezet in de oproep tot het indienen van voorstellen,  

omtrent de doelen en doelstellingen van het verlenen van HIV-diensten  

• Geografische reikwijdte van het project, bijv. de districten die eronder vallen 

• Sleutelgroepen waarop de verlening van diensten is gericht, bijv. mannen die 

seks hebben met mannen, sekswerkers, transseksuelen  

• Aantal CSO's die deelnemen aan deze oproep tot het indienen van 

voorstellen 

Inkoopproces: 

• Toepassing van de aanbestedingsregeling van de overheid/MVG  

• Selectie van de CSO's te maken uit de voorstellen ontvangen op de 

vastgestelde uiterste datum voor de ontvangst van voorstellen 

• Rechtvaardiging met betrekking tot de geselecteerde CSO's moet 

gedocumenteerd worden  

• De beoordelingscommissie is opgericht voor de beoordeling van voorstellen  

• CSO's met de hoogste punten geselecteerd voor het verlenen van diensten 

aan sleutelgroepen op basis van criteria vastgesteld door het MVG 

• Criteria gebruikt bij de beoordeling van de voorstellen 

Evaluatieproces: 

• Beschrijf wat gegeven is aan elke beoordelaar voor het uitvoeren van de 

evaluatie (bijv. kopieën van de oproep tot het indienen van voorstellen, 

evaluatiematrix, afzonderlijke voorstellen van de CSO's, richtlijnen voor de 

evaluatie van voorstellen, en een verklaring inzake geheimhouding en 

onpartijdigheid voor ondertekening) 
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• Beschrijf het proces (bijv. de beoordeling van de voorstellen heeft individueel

en onafhankelijk plaatsgevonden, de bespreking van afzonderlijke selectie,

ondertekende resultaten van elke beoordelaar ingediend ter bundeling en

indiening bij het MVG na afloop)

• Elke beoordelaar heeft de evaluatiematrix ingevuld overeenkomstig de

evaluatiecriteria vastgesteld door het MVG

• Elke beoordelaar was het eens met de uiteindelijke selectie en heeft het

eindrapport ondertekend

• Resultaten van de evaluatie, bijv. na optelling van de afzonderlijke scores van

de leden van de beoordelingscommissie, zijn de voorstellen van de CSO's

gerangschikt als volgt:

o Naam CSO met hoogste score

o Naam CSO en score

o Naam CSO en score

• Aanbeveling van beoordelingscommissie aan het MVG, nl. de CSO met de

hoogste score contracteren.

Translation: drs. Patricia van  Aerde-Milzink 

mailto:patsy@sr.net
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