
 

Het Health Policy Plus-project - gefinancierd door de U.S. Agency for International Development en 
de U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief - heeft gezorgd voor technische ondersteuning 
aan Suriname voor de ontwikkeling van dit plan ter implementatie van sociale contracten. 

Implementatieplan inzake het Sociaal 

Contract voor de instandhouding van 

HIV-diensten via maatschappelijke 

organisaties in Suriname 

Achtergrond van het SCIP 

Het Implementatieplan inzake het Sociaal Contract (SCIP) geeft een beeld van de te 

implementeren activiteiten voor het introduceren van en het experimenteren met een 

mechanisme ten behoeve van het sociaal contract (SCM) betreffende HIV-diensten. 

De activiteiten worden uiteengezet overeenkomstig de drie kritieke fasen van het 

initiëren van een SCM, zoals beschreven in het Stappenplan Sociale Contracten 

Suriname — planning, voorbereiding en implementatie — met de vierde component, 

monitoring en evaluatie (M&E), dat zal worden uitgevoerd tijdens de activiteiten van 

de drie fasen. Dit implementatieplan dient gebruikt te worden in samenhang met het 

Stappenplan, aangezien het SCIP het Stappenplan operationeel maakt.  

De succesvolle implementatie van het SCM zal afhangen van: 

• De politieke wil tot het toewijzen van staatsmiddelen voor maatschappelijke 

organisaties (CSO's) ten behoeve van het verlenen van diensten aan 

sleutelgroepen en kwetsbare groepen 

• De ontwikkeling van een samenwerkingsverband tussen de overheid en 

CSO's ter instandhouding van de inspanning 

• Doorlopende belangenbehartiging, zowel zijdens de overheid als zijdens de 

CSO's, om te garanderen dat de verlening van HIV-diensten aan 

sleutelgroepen in stand wordt gehouden 

Het initiële programma is geconcentreerd op de verstrekking van middelen om te 

voorzien in HIV-diensten ten behoeve van sleutelgroepen; echter, naarmate het 

SCM geconsolideerd raakt, kan de overheid overwegen om andere diensten die 

geen betrekking hebben op sleutelgroepen, te financieren via CSO's.  

Het algemene doel van het SCIP is het garanderen van de succesvolle 

ontwikkeling en implementatie van een SCM voor de verlening van HIV-

diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen in Suriname. 

Oktober 2019 
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Doelstellingen van het SCIP 

De drie hoofddoelen van het SCIP zijn: 

1. De totstandbrenging en bevordering van bewustzijn omtrent het belang van 

het instellen van een SCM binnen het Ministerie van Volksgezondheid (MVG) 

voor de verlening van diensten aan sleutelgroepen 

2. De capaciteitsversterking onder alle stakeholders voor het op succesvolle 

wijze beheren en implementeren van het SCM  

3. De experimentele operationalisering van het SCM  

Het SCIP wordt gepresenteerd in drie delen voor de overzichtelijkheid en om de 

activiteiten die vereist zijn in de fasen van planning, voorbereiding en implementatie, 

zoals beschreven in het Stappenplan, inzichtelijker te maken.  

• Planning: In deze fase neemt het MVG de leiding op zich bij de introductie 

van het mechanisme, wat inhoudt het bepleiten van staatsmiddelen voor het 

financieren van de dienstverlening. Sensibilisatie en consensus-opbouwende 

activiteiten gericht op het informeren van CSO's, het inwinnen van hun 

inzichten en het garanderen van een ruime deelname in het proces, komen 

ook aan de orde in dit deel.  

• Voorbereiding: De meeste activiteiten voor het initiëren van het proces 

worden in dit deel besproken. Bijvoorbeeld: de opbouw en de versterking van 

de capaciteit van zowel het MVG als de CSO's. Andere activiteiten omvatten 

het ontwikkelen van richtlijnen en procedures voor het beheer van het 

mechanisme, het vaststellen van programmadoelen, het bepalen van de 

prioriteiten voor het SCM en het afspreken van een selectie- en 

gunningsprocedure voor de aanbesteding.  

• Implementatie: Dit deel behandelt de oproep tot het indienen van voorstellen 

(bijv. openbare mededinging voor het verlenen van diensten aan 

sleutelgroepen), het evalueren en selecteren van voorstellen, het instellen en 

bijeenroepen van de evaluatiecommissie, het aangaan van contracten en het 

uitkeren van middelen voor de opstartactiviteiten, onder andere. 

Monitoring en Evaluatie: M&E wordt opgenomen in elke fase, in plaats van als een 

afzonderlijke fase behandeld te worden. Monitoringsactiviteiten vinden plaats op 

twee niveaus: monitoring van het proces van het aangaan van sociale contracten en 

monitoring van de uitvoering van de activiteiten. Voor zover mogelijk, worden de 

hulpmiddelen gebruikt voor het rapporteren omtrent de activiteiten uitgevoerd uit 

hoofde van het mechanisme voor sociale contracten, geïntegreerd in de bestaande 

rapportagesystemen binnen het MVG.  
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De tijdschema's voor het uitvoeren van de activiteiten zijn zuiver ter illustratie en 

kunnen worden aangepast wanneer het MVG de aanvangsdatum voor de 

implementatie heeft bepaald. Bij het bekijken en vaststellen van de tijdschema's voor 

de implementatie, moet rekening worden gehouden met het feit dat een aantal 

activiteiten gelijktijdig kan plaatsvinden. Verder kunnen de tijdschema's zodanig 

worden bijgesteld dat ze samenvallen met het voorbereidingsproces van de 

staatsbegroting. 

Enkele van de in het SCIP geïdentificeerde activiteiten kunnen worden opgenomen 

in de bestaande werkplannen van het MVG. Bijvoorbeeld, de units financiën en M&E 

zijn reeds belast met het toezicht op de huidige subsidie uit het Wereldfonds voor de 

bestrijding van aids, tuberculose en malaria, (Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria, GF); activiteiten in het kader van het SCM kunnen 

derhalve geïntegreerd worden in deze systemen. Evenzo kan het MVG besluiten 

bestaande teams in te zetten voor bepaalde planningsactiviteiten/functies die in het 

plan zijn geïdentificeerd.  

Voor elke in het plan genoemde activiteit dient het MVG een specifieke persoon aan 

te wijzen als de verantwoordelijke voor die actie zodat ze aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor de uitvoering. Vage of dubbelzinnige verantwoordelijkheden 

kunnen leiden tot niet-handelen en de voortgang van het plan doen ontsporen. 

Samenvatting van geprioriteerde acties voor het 

instellen van het MVG-mechanisme voor sociale 

contracten 

De volgende activiteiten zijn geïdentificeerd als van cruciaal belang voor de 

introductie van een mechanisme voor sociale contracten, ongeacht het tijdsbestek 

gekozen voor de implementatie. 

• Ontwikkelen van een MVG-beleid voor het aangaan van sociale 

contracten: Het MVG moet zijn standpunt ten aanzien van het aangaan van 

sociale contracten bepalen zodat er sprake is van duidelijke autoriteit, 

alsmede begeleiding voor de implementatie van het mechanisme. Dat zal 

zorgen voor vertrouwen in het volledige proces van het inschakelen van 

dienstverleners.  

• Ontwikkelen van een financieringsstrategie: Adequate financiering moet 

jaarlijks op de begroting worden geplaatst en beschikbaar worden gemaakt 

ter financiering van de te contracteren diensten. Er moet  een duidelijke 

identificatie zijn van langetermijn-/lopende financiering met het oog op het 

aantonen van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het MVG en het 

ministerie van Financiën (MinFin) aangaande het verlenen van HIV-diensten 

aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen.  
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• Zorgen voor voortdurende belangenbehartiging Er moet voortdurende 

interactie zijn tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties tijdens 

alle fasen van het proces terwijl ze bezig zijn te werken aan het opzetten van 

een partnerschap voor de levering van diensten. Belangenbehartiging op het 

niveau van zowel de overheid als de CSO moet onafgebroken plaatsvinden 

om de jaarlijkse financiering voor gecontracteerde activiteiten te garanderen. 

Het instellen van een stuurgroep op hoog niveau, met een brede 

representatie van overheid, CSO's, private sector en andere partners, kan 

gunstig zijn in dit opzicht, alsook voor het toezicht op het mechanisme. 

• Versterken van het juridisch en regelgevingskader: Het scheppen van een 

gunstig klimaat voor de verlening van diensten aan sleutelgroepen en 

kwetsbare groepen is zeer noodzakelijk voor het succes van het mechanisme 

ten behoeve van het sociaal contract. Er is geen wet- of regelgeving die 

CSO's belemmert om staatsmiddelen te gebruiken voor het verlenen van 

diensten aan sleutelgroepen; evenmin zijn er beperkingen op het oprichten en 

registreren van CSO's om te werken met sleutelgroepen. Echter wordt door 

belemmeringen die verband houden met stigma en discriminatie de toegang 

van sleutelgroepen tot diensten verhinderd uit angst voor sancties, waardoor 

ook de toegang tot HIV-tests, behandeling en therapietrouw worden beperkt. 

• Opbouwen en versterken van capaciteit: Het opbouwen van de capaciteit 

van zowel het MVG als de CSO's is cruciaal voor het beheer van het 

mechanisme en voor de implementatie van activiteiten. Zowel het MVG als de 

CSO's moeten speciale vaardigheden verwerven met het oog op het aangaan 

van sociale contracten. 

• Identificeren van te contracteren diensten: Jaarlijks te contracteren 

activiteiten dienen geselecteerd te worden overeenkomstig de nationale 

respons en doelstellingen van het Nationaal Strategisch Plan.  

• Uitvoeren van kostenberekening: Het berekenen van de kosten van 

diensten is essentieel voor de ontwikkeling van de begroting ten behoeve van 

sociale contracten. De overheid moet de kosten van de diensten nauwkeurig 

berekenen voor de jaarlijkse begrotingscijfers voor het aangaan van sociale 

contracten, terwijl de CSO's vaardig moeten zijn in het zo berekenen van de 

kosten van de diensten die zij verlenen dat zij concurrerend kunnen zijn. Het 

onderschatten van de kosten van diensten kan ertoe leiden dat onvoldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt, wat uiteindelijk kan resulteren in het 

met vertraging of onvolledig verlenen van diensten.   

• Ontwikkelen van duidelijke procedures en richtlijnen: Transparantie is 

essentieel bij het aangaan van sociale contracten. Duidelijke procedures en 

richtlijnen voor het aangaan van sociale contracten moeten worden 

ontwikkeld en gedeeld met alle dienstverleners. Dit zal bijdragen aan het 

versterken van het vertrouwen in het systeem en het genereren van eerlijke 
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mededinging. Het ontbreken van duidelijke processen en procedures kan 

afbreuk doen aan het proces voor het aangaan van sociale contracten, vooral 

wat betreft het aanbesteden en het gunnen en beheren van contracten. 

• Ontwikkelen van mechanismen voor verantwoordingsplicht: De 

ontwikkeling van mechanismen voor verantwoordingsplicht voor zowel de 

CSO's als de overheid moet worden versterkt zodat ze beschikken over de 

systemen om verantwoording af te leggen voor staatsfinanciën. De overheid 

moet monitoringmechanismen instellen voor toezicht en validatie van het 

gebruik van de middelen overeenkomstig haar voorschriften en contractuele 

afspraken.  

Planning voor het aangaan van sociale contracten 

voor/door MVG 

De eerste reeks activiteiten in het SCIP beslaat de planningsfase zoals beschreven 

in het Stappenplan. Activiteiten in de planningsfase zijn toegespitst op de identificatie 

van prioritaire behoeften en de aandachtsgebieden voor financiering. Het MVG moet 

niet alleen leiding geven bij het introduceren van het SCM, maar ook voor de 

algehele ontwikkeling, de implementatie en het beheer daarvan. Dit 

implementatieplan dient gebruikt te worden in samenhang met het Stappenplan om 

te garanderen dat alle gedetailleerde acties ook worden geactiveerd in het SCIP.  

Activiteiten gericht op belangenbehartiging moeten aanvangen bij het begin van het 

proces om de noodzaak van het aangaan van sociale contracten actueel te houden.  

Dit moet gedaan worden door zowel de overheid als de CSO's. De stuurgroep op 

hoog niveau kan een cruciale rol spelen bij het bepleiten van staatsmiddelen voor 

het ondersteunen van het sociale contract voor de verlening van HIV-diensten aan 

sleutelgroepen en kwetsbare groepen.  

De activiteiten opgenomen in de planningsfase zijn gebaseerd op de volgende 

gebieden, zoals beschreven in het Stappenplan in deel 3:   

• Definiëren van de behoeften aan dienstverlening 

• Formuleren van een verklaring inzake technische werkzaamheden en 

deliverables ofwel te leveren prestaties 

• Berekenen van de kosten van te contracteren diensten 

• Ontwikkelen van een financieringsplan 

De activiteiten van de planningsfase vallen onder Doelstelling 1 van het SCIP en 

hebben twee belangrijkste outputs: 
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Doelstelling 1:  

De totstandbrenging en bevordering van bewustzijn omtrent het belang van het 

instellen van een SCM binnen het Ministerie van Volksgezondheid (MVG) voor de 

verlening van diensten aan sleutelgroepen 

Outputs: 

• Leiding voor de implementatie en duurzaamheid van een SCM gegeven 

binnen het MVG 

• De processen en procedures voor het begeleiden van de implementatie van 

het SCM zijn vastgesteld 
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Tijdschema voor Doelstelling 1: De totstandbrenging en bevordering van bewustzijn omtrent het belang van het instellen van een 
SCM binnen het MVG voor de verlening van diensten aan sleutelgroepen 

Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

Output 1.1: Leiding voor de implementatie en duurzaamheid van een SCM gegeven binnen het MVG 

1.1.1 Pleiten voor de vaststelling van een MVG-

beleid/standpunt inzake het aangaan van sociale contracten 
X X X           

1.1.2 Instellen van een planningsteam en contactpunt binnen 

het MVG voor het bevorderen van de implementatie van het 

SCM 

X X            

1.1.3 Houden van besprekingen met het MVG ter 

verduidelijking van het gebruik van begrotingsmiddelen van 

de overheid voor het financieren van het SCM 

X X X           

1.1.4 Houden van interministeriële 

bewustmakingsbijeenkomsten aangaande het financieren 

van een SCM voor de verlening van diensten aan 

sleutelgroepen  

X X X X          

1.1.5 Instellen van een stuurgroep op hoog niveau om te 

pleiten voor de toewijzing van staatsmiddelen voor het 

aangaan van sociale contracten 

X X X           

1.1.6 Vaststellen van het tijdschema voor het proefdraaien 

van het SCM   
X X X           

1.1.7 Voeren van regelmatige dialoog met CSO's om ze in te 

schakelen bij het planningsproces voor de implementatie van 

het SCM 

X X X X X X X X X X X X  
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Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

1.1.8 Inschakelen van het SCM voor de verlening van 

diensten aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen in het 

volgende Nationaal Strategisch Plan  

      X X X X    

Output 1.2: De processen en procedures voor het begeleiden van de implementatie van het SCM zijn vastgesteld 

1.2.1 Maken van een analyse van de hiaten bij het bereiken 

van de nationale doelen als gevolg van de afname van 

donorfinanciering 

X X X           

1.2.2 Uitvoeren van een behoefteanalyse in samenwerking 

met CSO's om de behoeften van sleutelgroepen in kaart te 

brengen  

 X X           

1.2.3 Afronden van het pakket van te contracteren diensten, 

inclusief doelgroepen en geografische locaties 
 X X X          

1.2.4 Vaststellen van de doelen te behalen door 

dienstverleners  
  X X          

1.2.5 Berekenen van de kostprijs van de te verlenen diensten   X X X         

1.2.6 Ontwikkelen en/of verbeteren van standaarden, 

richtlijnen, en procedures voor kwaliteitsbehoud bij de 

dienstverlening 

   X X X X       

1.2.7 Ontwikkelen van een jaarlijks financieringsplan voor de 

geselecteerde te contracteren diensten in overeenstemming 

met de nationale respons 

   X X X        

1.2.8 Opstellen van de begroting voor het aangaan van 

sociale contracten voor opname in de bij het MinFin in te 

dienen begroting van het MVG 

 X X X          
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Voorbereidingen voor het mechanisme ten behoeve 

van het sociaal contract 

De voorbereidingsfase richt zich op de ontwikkeling van de infrastructuur voor de 

implementatie van het mechanisme. Gezien de aard van de te ondernemen 

activiteiten, zal er behoefte zijn aan de noodzakelijke vaardigheden en 

bekwaamheden voor de ontwikkeling van de processen en procedures voor het 

implementeren van het mechanisme ten behoeve van het sociaal contract. Het MVG 

moet zich verzekeren van donorsteun op de korte- tot middellangetermijn ter 

ondersteuning van de ontwikkeling van de infrastructuur voor het aangaan van 

sociale contracten.  

De activiteiten opgenomen in deze fase worden ontwikkeld op de volgende brede 

gebieden, zoals beschreven in het Stappenplan in deel 4. Voorbereidingen voor het 

aangaan van sociaal contracten:   

• Opbouwen van de managementcapaciteit van het MVG 

• Opbouwen van de capaciteit van CSO's 

• Opbouwen van de infrastructuur ten behoeve van het sociaal contract 

• Bepalen van de selectiecriteria voor dienstverleners van CSO's 

• Formuleren van de procedure voor de gunning van contracten 

De activiteiten van de voorbereidingsfase vallen onder Doelstelling 2 van het SCIP 

en hebben drie belangrijkste outputs: 

Doelstelling 2:  

De capaciteitsversterking onder alle stakeholders voor het op succesvolle wijze 

beheren en implementeren van het SCM 

Outputs: 

• De capaciteit van het MVG en de CSO's voor het ontwikkelen, beheren en 

implementeren van het SCM is versterkt 

• De steun van de Overheid en het GF voor het opbouwen van de infrastructuur 

ten behoeve van het sociaal contract is verworven 

• CSO-systemen zijn beoordeeld met het oog op het garanderen van 

transparantie, verantwoordingsplicht, and nauwkeurigheid bij het beheer en 

de implementatie van activiteiten 
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Tijdschema voor Doelstelling 2: De capaciteitsversterking onder alle stakeholders voor het op succesvolle wijze beheren en 
implementeren van het SCM 

Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

Output 2.1: De capaciteit van het MVG en de CSO's voor het ontwikkelen, beheren en implementeren van het SCM is versterkt 

2.1.1  Onderhandelen voor donorsteun ter ondersteuning van 

de ontwikkeling van de infrastructuur voor het SCM 
X X            

2.1.2 Aanwijzen van MVG-personeel om te werken met een 

consultant die het SCM operationeel zal maken en de 

capaciteit van het MVG en het SCM zal opbouwen 

 X X           

2.1.3 Inhuren van aanbestedingsdeskundige  door MVG om 

naleving van het aanbestedingsbeleid en beste praktijken te 

garanderen 

 X X           

2.1.4 Ontwikkelen van gedetailleerde 

opdrachtformulering/taakomschrijving voor de consultant en 

het ondersteunend personeel van het MVG 

 X X           

2.1.5 Vaststellen van selectiecriteria en de procedure voor de 

gunning van de aanbesteding voor het verlenen van diensten 

aan sleutelgroepen en kwetsbare groepen 

   X X X        

2.1.6 Uitvoeren van een onderzoek voor behoefteanalyse 

onder CSO's voor het identificeren van gebieden die versterkt 

moeten worden  

 X X           

2.1.7 Identificeren van financieringsbronnen voor het 

uitvoeren van de vereiste trainingsactiviteiten en het 

assisteren van CSO's bij het werven van deze middelen.  

 X X X          
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Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

2.1.8 Samenwerken met CSO's bij het verzorgen van 

trainingsactiviteiten voor het versterken van capaciteiten en 

bekwaamheden met het oog op de implementatie van 

diensten ten behoeve van sleutelgroepen 

   X X X X       

 Output 2.2: De steun van de Overheid en het GF voor het opbouwen van de infrastructuur ten behoeve van het sociaal contract is 

verworven 

2.2.1 Verwerven van goedkeuring van het GF voor de 

financieringscomponenten van het SCM in het kader van de 

lopende GF-subsidie die door het MVG wordt 

geïmplementeerd 

 X X X          

2.2.2 In samenwerking met het GF, het doorvoeren van 

aanpassingen met betrekking tot de lopende subsidie, voor 

zover nodig  

 X X X          

2.2.3 Identificeren van de specifieke diensten die deel 

moeten uitmaken van de proef met het SCM, overeenkomstig 

de lopende GF-subsidie en het bereiken van nationale doelen 

  X X          

2.2.4 Ontwikkelen van duidelijke doelstellingen voor de 

implementatie van de proef voor het testen van het systeem 

voor het aangaan van sociale contracten 

  X X          

2.2.5 Opmaken van de begroting voor de proef met het SCM 

waarbij de staatsfinanciering van activiteiten wordt 

opgenomen als onderdeel van de cofinanciering van de GF-

subsidie door de overheid 

  X X X         

2.2.6 Assisteren met de versterking van de capaciteit van 

CSO's voor het implementeren van activiteiten in het kader 

van het SCM 

  X X X X        
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Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

Output 2.3: CSO-systemen zijn beoordeeld met het oog op het garanderen van transparantie, verantwoordingsplicht, and nauwkeurigheid bij 

het beheer en de implementatie van activiteiten 

2.3.1 Uitvoeren van beoordelingen van de financiële, 

boekhoudkundige en M&E-systemen van CSO's voorafgaand 

aan de aanvang van enig project 

     X X X      

2.3.2 Aanpassen en harmoniseren van bestaande systemen 

voor M&E en financiële verslaglegging binnen het MVG met 

het oog op het accommoderen van activiteiten in het kader 

van het SCM  

     X X X      

2.3.3 Ontwikkelen van een kwartaalschema voor het 

uitvoeren van activiteiten met betrekking tot financieel en 

M&E-toezicht overeenkomstig de contractuele verplichtingen   

        X X X   

2.3.4 Ontwikkelen van trainingsmodules betreffende 

financiën, inkoop en M&E ter oriëntatie van gecontracteerde 

CSO's voorafgaand aan het opstarten van enig project 

     X X X X     

2.3.5 Ontwikkelen van een monitoringsplan voor het 

vergemakkelijken van de monitoring van en de rapportage 

omtrent de implementatie van activiteiten 

      X X X     

2.3.6 Assisteren van CSO's bij het updaten van hun 

mechanisme voor financiële verslaglegging en M&E ter 

vergemakkelijking van de rapportage door deze organisaties 

binnen de rapportagesystemen van het MVG 

        X X X   

2.3.7 Ontwikkelen van een routineschema voor het monitoren 

van CSO-activiteiten ter beoordeling van de kwaliteit en 

dekkingsgraad van de verleende diensten 

         X X   
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Implementatie van het mechanisme ten behoeve van 

het sociaal contract 

De implementatiefase lanceert de feitelijke mededinging voor het inschakelen van 

CSO's en omvat de evaluatie van voorstellen door middel van de feitelijke uitkering 

van middelen voor het starten van projectactiviteiten. De tijdschema's voor deze 

periode moeten zorgvuldig overwogen worden om te garanderen dat er niet al te 

veel tijd verstrijkt tussen het tijdstip van de oproep tot het doen van voorstellen en de 

daadwerkelijke aanvang van de implementatie. Getracht moet worden de vertraging 

in de dienstverlening tot een minimum te beperken. 

De activiteiten opgenomen in het implementatieplan zijn toegespitst op het 

aanpakken van de volgende gebieden, zoals beschreven in het Stappenplan in deel 

5: Implementatie van het mechanisme ten behoeve van het sociaal contract. 

• Doen van een oproep tot het indienen van voorstellen 

• Annulering van aanbestedingen 

• Evaluatie van voorstellen 

• Instellen van een evaluatiecomité 

• In ontvangst nemen van voorstellen voor evaluatie 

• Selecteren van voorstellen voor financiering 

• Sluiten van contracten met CSO's 

De activiteiten van de implementatiefase vallen onder Doelstelling 3 van het SCIP en 

hebben twee belangrijkste outputs: 

Doelstelling 3:  

Proefdraaien van het SCM  

Outputs: 

• Systemen zijn ingesteld om transparantie te garanderen en de mededinging 

te bevorderen bij het werven van dienstverleners 

• Bekwaamheden en competenties voor het algemene management van de 

gecontracteerde diensten zijn versterkt 
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Tijdschema voor Doelstelling 3: Proefdraaien van het SCM 

Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

Output 3.1: Systemen zijn ingesteld om transparantie te garanderen en de mededinging te bevorderen bij het werven van dienstverleners 

3.1.1 Vaststellen van duidelijke en transparante richtlijnen 

voor het in ontvangst nemen van voorstellen van alle 

stakeholders 

      X       

3.1.2 Formuleren van duidelijke criteria voor de evaluatie 

van voorstellen 
      X X      

3.1.3 Benoemen van een evaluatiecomité voor het 

beoordelen (scoren) van voorstellen 
      X X      

Doen van een oproep tot het indienen van voorstellen        X      

3.1.5 Selecteren van het vereiste aantal dienstverleners 

die voldoen aan de vereisten, overeenkomstig de 

goedgekeurde selectiematrix 

       X      

3.1.6 Indienen van een rapport inzake het selectieproces 

bij het MVG, met een lijst van de CSO's geselecteerd 

voor het implementeren van de gecontracteerde 

activiteiten 

        X     

3.1.7 Geven van schriftelijke feedback omtrent de 

resultaten van de evaluatie aan alle geselecteerde en 

afgewezen inschrijvers  

        X     

3.1.8 Bijeenroepen van een vergadering met alle 

geselecteerde dienstverleners voor het bespreken van de 

voorwaarden van de verbintenis en het 

implementatierooster 

         X    
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Output/Activiteit Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Verantwoordelijkheid 

3.1.9 Gunnen van contracten aan geselecteerde CSO's X X 

3.1.10 Doen van een openbare mededeling omtrent de 

gegunde contracten, met vermelding van de CSO's die 

zijn geselecteerd en de soort diensten die ze zullen 

verschaffen  

X 

Output 3.2: Bekwaamheden en competenties van CSO's voor het algemene management van de gecontracteerde diensten zijn versterkt 

3.2.1 Houden van aan de implementatie voorafgaande 

bijeenkomsten met gecontracteerde CSO's 
X 

3.2.2 Uitvoeren van kwaliteitscontroles op alle locaties die 

in het kader van dit project gebruikt zullen worden voor 

tests, alsmede controleren van de certificeringsstatus van 

adviseurs en testers 

X X 

3.2.3 Verzorgen van een eendaagse training/oriëntatie 

voor gecontracteerde CSO's met betrekking tot financiële 

procedures, inkoop, M&E en rapportagevereisten  

X X 

3.2.4 Uitkeren van middelen aan CSO's om met de 

implementatie van start te gaan  
X 

3.2.5 Starten met de implementatie van programma-

activiteiten 
X 

Translation: drs. Patricia van  Aerde-Milzink
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