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Het Suriname Business (Forum) Development Center (SBC)
organiseert in samenwerking met het ABS en het UNDP een serie
van seminars op het gebied van sociale statistieken
De serie van seminars is van start gegaan op 14 juli l.l. en gaat door tot december 2010,
waarbij elke maand een specifiek thema belicht wordt op het gebied van sociale statistieken.
Het doel is om de “awareness” te vergroten voor de noodzaak van een solide systeem voor
sociale statistieken, welke vitaal is voor een effectieve ontwikkeling van sociaal beleid,
besluitvorming op beleidsaspecten en evaluatie van de impact op sociaal-economisch beleid.
Het belang van statistieken is essentieel om:
 de gewenste ontwikkelingen te identificeren
 een goede planning van de ontwikkeling van de economie te maken en voor de
publieke sector om beleid te maken
 een goede planning te maken om de juiste maatregelen te treffen om te werken aan
duurzame economische ontwikkeling
 de geïmplementeerde acties te evalueren.
Het is belangrijk om degelijke, betrouwbare en recente sociale data te hebben voor de
besluitvorming en voor monitoring. UNDP Suriname is in 2010 een proces begonnen
betreffende de ontwikkeling en implementatie van een nationale strategie voor het
ontwikkelen van statistieken en om het ABS te ondersteunen in haar activiteiten betreffende
het verzamelen en verwerken van sociale data in Suriname.
In een reeks van 7 seminars beoogt SBC, ABS en UNDP de volgende boodschappen over te
brengen:
 Een inadequaat systeem van sociale statistieken vormt een enorme belemmering op
effectieve sociale ontwikkeling. Er is daarom behoefte aan een verhoogde ‘awareness’
van het belang van betrouwbare, tijdige en recente sociale statistieken.
 Men moet meer vasthouden aan de nationale statistische standaarden en richtlijnen.
Zowel op nationaal als internationaal niveau dient meer prioriteit te worden gegeven
aan het produceren, verspreiden en gebruiken van sociale data.
 Betrouwbare, tijdige en recente statistieken zijn essentieel voor het monitoren van
sociale veranderingen en voor het evalueren van beleid.
Deze reeks van seminars is het resultaat van een partnership welke de UNDP, de ABS en het
SBF samenbrengt.
Het thema van het 1e seminar was “Population: Composition & change, Human
settlements, Housing & geographical distribution of population”. In de reeks van
seminars is voor dit onderwerp als eerste gekozen vanwege het feit dat “het menselijk kapitaal
een belangrijke factor is”. Hierbij is thans specifiek belicht, waarvoor bevolkingsdata nodig is,

waaronder nationale beleidsformulering en –planning, wetenschappelijke doeleinden, het
publiek in het algemeen, voldoen aan internationale (en regionale) rapportageverplichtingen,
het gebruik door internationale rating agencies en voor harmonisatie doeleinden en ter
vergemakkelijking van integratie processen.
Data betreffende de totale bevolking is van belang voor het bestuderen van de sociaaleconomische ontwikkeling van het totale land en van verschillende onderdelen.
Het thema van het 2e seminar was “Health and health services, impairment and
disability, nutrition / Social security and welfare services”. Hierbij is een overzicht
gegeven van de “core health data”, dus die gezondheidsstatistieken die het meest belangrijk
zijn, alsook de huidige situatie met een SWOT analyse en daarna de gewenste situatie. Bij het
verzamelen van de “core health data” zijn bepaalde karakteristieken van belang waaronder
geslacht, leeftijd, etniciteit, geografische ligging, tijd en additionele sociale karakteristieken
zoals opleiding etc. De belangrijkste data om een goed beeld te kunnen krijgen van de
gezondheidssector is:
 Demografische data
 Sterftecijfers (om een beeld te krijgen van het verleden)
 Ziektedata (om de huidige situatie te kunnen beoordelen)
 Risicofactoren (om beleid te kunnen maken voor de toekomst)
 Functioneren van het gezondheidssysteem
 Bronnen, toegankelijkheid en dekking
 Sociaal-economische data
De uitdaging ligt in de tijdige en juiste input van data, waarbij het van belang is dat de input
data goed op elkaar afgestemd, dus geharmoniseerd is om de juiste analyses voor de
gezondheidssector eruit te kunnen halen voor beleid en planning. Gewenst is een solide
systeem voor sociale statistieken in het algemeen en gezondheidsstatistieken in het bijzonder.
Hiervoor is nodig:
 Een nationaal informatiesysteem omtrent gezondheidszorg voor het systematisch en
gestructureerd verzamelen, verwerken, opslaan, analyseren en delen van data.
 De verzamelde informatie dient accuraat en tijdig beschikbaar te zijn.
Het thema van het 3e seminar was “Households and families, marital status and
fertility”.
Hierbij is inhoudelijk eerst ingegaan op de definities voor huishoudens en gezinnen en de
verschillende typen data welke wordt bijgehouden door het ABS. Verder is belicht de
toepassing van de data voor planningsdoeleinden waaronder:
 Behoefte aan huisvesting, naar regio/gebied
 Targeting van specifieke groepen in de samenleving
 Planning t.b.v. onderwijsfaciliteiten en -programma’s
 Planning voor senioren burgers
 Planning van groeipolen, met adequate werkgelegenheid en nodige faciliteiten
 Faciliteiten t.b.v. de institutionele bevolking.
Er is ook een uiteenzetting gedaan van de beschikbare data, met name de volks- en
woningtellingen, huishoudonderzoek in verschillende gebieden en de censustelling.
Het tweede deel van het seminar gaf een uiteenzetting omtrent de definities voor burgerlijke
staat en samenwoningsverbanden alsook de typen data voor planningsdoeleinden waaronder:
 Burgelijke staat is van invloed op fertiliteit en bevolkingsgroep.
 Er zijn analyses mogelijk welke in combinatie met andere variabelen inzicht kunnen
verschaffen in de invloed op de bevolkingssamenstellingen.
 Berekening van huwelijkstabellen en leeftijd bij eerste huwelijk.

 Economische analyses.
 Planning van gemeenschapsdiensten.
 Projecties ten behoeve van sociale verzekeringen en pensioenen.
Het derde deel ging over fertiliteit, de specifieke definities die gehanteerd worden conform
het Burgerlijk Wetboek en de internationale definitie welke door de WHO wordt gehanteerd,
voor geboorteregistratie, alsook de toepassing van de data voor planning.
De grootste uitdaging bij deze soort statistieken is de tijdige aanlevering van data om optimale
sociale statistieken te kunnen presenteren, er wordt voornamelijk nog gewerkt met statistische
data van 2007.
Het thema van het 4e seminar is “Socio-economic groups and Social mobility / income,
Consumption and Wealth”,
Dit seminar zal gehouden worden op vrijdag 15 oktober 2010 in de Conferentiezaal van de
University Guesthouse aan de Leysweg, en vangt aan om 08.30 uur.
De thema’s van de laatste drie seminars zijn:
 Economic activity and Population not economically active (5 november 2010),


Public order and Safety (24 november 2010),



Learning and Education services / Leisure, Culture and Communications (10
december 2010).

Gaarne nodigen wij u uit voor deelname aan de komende seminars.
Voor meer informatie omtrent de rapporten en presentaties van de vorige statistiek seminars,
gaarne de website te bezoeken: www.surinamebusinessforum.org of e-mail:
info@surinamebusinessforum.org / info@sbc.sr voor het deelnameformulier of via tel.nr.:
471521.

