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Introductie 
 

Uit hoofde van de belofte gedaan bij mijn aantreden als Voorzitter van De Nationale 

Assemblée, om steeds beter invulling te geven aan Grondwettelijke taken, opgelegd aan het 

Hoogste College van Staat, werden stappen ondernomen een handvest, in deze een 

Strategisch Beleidsplan (SBP), dat dit proces kan ondersteunen te vervaardigen. 

Dit document, zou als leidraad kunnen dienen, om te geraken tot een collaboratie, waarbij 

alle actoren, die van enige samenhang voor correct bestuur zijn, zich kunnen vereenzelvigen 

met het beoogde resultaat. 

Getracht is, om in dit handvest alle eventuele euvels te entameren en een passende prognose 

vast te stellen m.b.v. deskundigen al dan niet van DNA.  

Het SBP is geenszins een statisch document, daar de werkbaarheid gaandeweg het proces 

wellicht enige bijsturing zou kunnen vereisen. 

Wij allen, die deel uitmaken van DNA, zijn een zekere mate van verantwoordelijkheid 

verschuldigd aan het volk. Het is daarom van eminent belang, dat iedereen zich bewust is van 

zijn opgelegde taken, om te geraken tot een instituut, dat zich zondermeer verheft boven het 

gekenschetste.  

Erkentelijk ben ik zeker, om in deze tijd van constante uitdagingen, te geraken tot een 

eindproduct, dat met uw voortreffelijke ondersteuning, alleen een subliem resultaat kan 

optekenen. 

Exceptioneel dankbaar ben ik voor de commissie, voorgezeten door mevr. A. Ramdass, LLM, 

die zich van een geweldige taak heeft gekweten, dit handvest binnen afzienbare tijd te 

vervolmaken.  

Van deze plaats uit wil ik mijn waardering uitspreken over aan allen, die deel uitmaken van 

de Griffie; jullie onvoorwaardelijke inzet, -vooral in deze periode, waarbij het noodlot ons 

allen schijnt te tarten- is zeer zeker niet onopgemerkt gebleven en wordt in hoge mate 

gewaardeerd. 

In de volle overtuiging, dat alle betrokken actoren, met dit nieuw te hanteren handvest, het 

Huis van het Volk naar steeds hogere hoogten zullen tillen, presenteer ik u het Strategisch 

Beleidsplan 2022-2026, waarin de strategie staat opgetekend om de juiste actie te 

ondernemen. 

Marinus Bee MSc, LLB 
Voorzitter DNA 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Strategisch Beleidsplan(SBP) van De Nationale Assemblée (DNA) over de 

periode 2022 -2026. Dit plan is gebaseerd op de uitkomsten van een SWOT-analyse die 

uitgevoerd is in de periode van juli tot en met december 2021 binnen de gehele organisatie.  

De voorzitter van DNA, dhr.heeft op 05 juli 2021 een commissie ingesteld om het Strategisch 

Beleidsplan 2022 – 2026 voor DNA te schrijven. Opgemerkt dient te worden dat de commissie, 

die een multidisciplinaire samenstelling kent, uit vak deskundigen bestaat die deel uitmaken 

van het personeelsbestand van DNA. De samenwerking kenschets de veerkracht van de 

organisatie. De commissie bestaat uit de volgende personen: 

- Mw. Agatha Ramdass, LLM., Voorzitter 

- Dhr. Naresh Algoe, MPA LLB., Lid 

- Mw. mr. Nancy Buyne, Lid 

- Mw. Saskia Powel-Wip, MBA LLB., Lid 

- Mw. Cortessa Dapaw, MSc., Lid 

- Mw. drs. Asna Jairam, Lid 

- Mw. drs. Cinthia Ramdin, MPA, Lid 

- Mw. mr. Diana Dulder, Lid 

- Mw. Marlijn Akontina, Secretaris 

 

Dit SBP is waar we ons de komende vier jaar op richten om onze missie, visie en kernwaarden 

uit te voeren en de organisatie optimaal te verbeteren, wat niet alleen de Assembleeleden en 

de medewerkers van DNA maar ook de samenleving ten goede komt. We kunnen dit alleen 

bereiken als we zowel intern als extern samenbundelen. Wij willen onze kennis delen en 

samen met de overige collega’s een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder versterken 

van DNA. Het beleid dat vanuit de geformuleerde missie, visie en kernwaarden gerealiseerd 

dient te worden, biedt niet alleen ruimte voor het doorvoeren van vernieuwingen maar ook 

voor de realisatie van capaciteitsversterking bij zowel de Assembleeleden als de medewerkers 

van DNA. Daarnaast staat voor het bereiken van een effectievere en efficiëntere 

dienstverlening, de professionalisering van de DNA-medewerkers en meer betrokkenheid van 

de samenleving centraal in de nieuwe beleidsperiode.  

Het behoeft geen betoog dat beleid in de praktijk pas goed tot zijn recht komt, als alle partijen 

binnen de organisatie zich betrokken voelen bij de totstandkoming van de formule, die wordt 

nagestreefd. Derhalve is ervoor gekozen om na de vaststelling van de missie, visie en 

kernwaarden ook het voeren van gesprekken met zowel Assembleeleden als DNA-

medewerkers onderdeel te maken van het proces.  

Gaandeweg het traject welk geleid heeft tot de formulering van het SBP is komen vast te staan 

dat het voor het welslagen van de ingezette koers, het wenselijk is dat de voortgang van het 

SBP op kwartaalbasis besproken en geëvalueerd wordt door de leiding van DNA. Dit, om de 

continuering over het te voeren beleid op peil te houden, zodat er bij onvoorziene 
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omstandigheden of situaties direct kunnen worden vastgesteld of het plan al dan niet moet 

worden bijgesteld.  

Onze dank gaat uit naar de voorzitter van DNA, de Assembleeleden, de leiding en 

medewerkers van het ondersteunend college en een ieder die op welke wijze dan ook een 

bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit SBP. Wij zijn ervan overtuigd dat een 

effectiever en professioneel parlement alleen maar ten goede kan komen van onze natie.  

 

Agatha Ramdass LLM 

Voorzitter commissie Strategisch Beleidsplan  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

De Nationale Assemblée is het hoogste politieke orgaan van de Staat. Behalve tijdens reces 
in de maand september wordt er gedurende het hele jaar door vergaderd. De Grondwet en 

het Reglement van Orde weergeven duidelijk de rol, functie en bevoegdheden van DNA.  

Het SBP 2022 – 2026 geeft ruimte voor vernieuwingen en (voor) investeringen in onder 
meer de leden en de medewerkers, zodat het werk zo efficiënt en effectief mogelijk 
uitgevoerd kan worden. Professionalisering van de medewerkers, meer betrokkenheid van 

de samenleving in met name de werkzaamheden binnen in DNA staan in de nieuwe 
beleidsperiode centraal. 

Het plan bevat een duidelijke visie, missie en opgave van kernwaarden voor het parlement, 

evenals een reeks strategische doelstellingen die zullen worden nagestreefd over de periode 
van 2022 tot en met 2026. Het plan dient (voor de komende jaren) op de eerste plaats als 
informatiedocument van de organisatie en moet de basis vormen voor jaarplannen, projecten 
en de begrotingen van DNA. Het SBP dient een dynamisch document te zijn dat frequent 
geëvalueerd en bijgesteld wordt. De doelstellingen en activiteiten in dit plan moeten leiden 
tot het verbeteren van de administratieve mechanismen binnen de organisatie, zodat het 
politiekcollege haar wetgevende, toezichthoudende en volks vertegenwoordigende taken 

effectiever kan vervullen en derhalve de samenleving beter van dienst te kan zijn. Hiermede 
wordt de richting van het bestuur en het beleid van DNA aangegeven voor de komende 4 
jaren. Vanaf het begrotingsjaar 2023 zal er jaarlijks een activiteitenprogramma worden 
ingediend waarin de activiteiten voor het komende jaar worden beschreven. Het 
activiteitenprogramma wordt jaarlijks opgesteld.  
 
Methode van aanpak 

In de achter ons liggende jaren hebben we gezien dat DNA belangrijke stappen heeft gezet 

op weg naar een steeds meer gemoderniseerde en efficiënte wetgevende macht die het volk 

van Suriname dient. Echter, benadrukt dient te worden, dat DNA nog een lange weg te 

bewandelen heeft en dat het schrijven van het SBP 2022-2026 een volgende belangrijke stap 

in die ontwikkeling is. Om tot dit beleidsplan te komen heeft de commissie de afgelopen zes 

maanden onder mee: 

- wet- en regelgeving (w.o. de GW, RvO, Wet Bureau DNA, CW e.a.) bestudeerd; 

- intensieve wekelijkse brainstorm sessies gehad; 

- gesprekken gevoerd met de Voorzitter, leden en medewerkers van DNA en (met) 

externe deskundigen.  

Primair worden de huidige sterkten en zwakten van de organisatie in kaart gebracht, alsook 

de eventuele kansen en bedreigingen voor de toekomst. De commissie heeft aan de hand van 

de ondervonden resultaten hiervan de doelstellingen en activiteiten vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 De Nationale Assemblée 

 
2.1 Algemeen 

De Grondwet stelt in artikel 55 dat DNA (1) het hoogste orgaan van de Staat is, (2) het volk 

van de Republiek Suriname vertegenwoordigt en (3) de soevereine wil van de natie tot 

uitdrukking brengt. De Nationale Assemblée stelt zich ten doel om alle taken die door de 
Grondwet en organieke wetten aan haar is toebedeeld op de meest effectieve en efficiënte 

manier uit te kunnen voeren. De Nationale Assemblée bestaat uit het politiek college (de 
Assembleeleden) en het ondersteunend college (de Griffie).  

 

 

(Figuur 1. Organogram DNA) 
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Het ondersteunend college zorgt onder meer voor: 

 Het vastleggen van de verschillende vergaderingen  
 Het zorgdragen voor de informatievoorziening, zowel intern als extern 
 Het beheer van het DNA-gebouw en aanverwante faciliteiten 
 Het administreren en formaliseren van personele stukken 
 Het uitvoeren van financiële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de 

Assembleeleden  
 Het registreren en distribueren van inkomende en uitgaande stukken ten behoeve van 

zowel het politiek als het ondersteunend college 
 Het opstellen en distribueren van de agenda die door het parlement wordt vastgesteld 
 Het bijhouden van het parlementair archief 
 Het beheer van de bibliotheek 

 Het ondersteunen bij wetgeving (voorstellen, amendementen, juridische 
vooronderzoeken, schrijven) 

 Het verwerken van audio- en video-opnames van de verschillende vergaderingen. 

De Nationale Assemblée wordt gerekend tot het  huis van het volk van Suriname en betrekt 
daarom de samenleving en stakeholders in alle facetten van haar besluitvorming. Hiermee 
beoogt het Parlement het volk op een transparante wijze te informeren en te betrekken in 
het democratiseringsproces. Als medewetgevend en controlerend orgaan neemt het 

Parlement een exceptionele positie in de constitutionele rechtsorde, hetgeen met zich 
meebrengt dat de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers en van het personeel 
professionaliteit vereisen 

De Nationale Assemblée vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk bestel, die in de 
loop van de tijd een andere invulling verlangt dan voorheen het geval was; parallel aan de 
versnelde ontwikkelingen in de samenleving, zoals meer digitale communicatie, sociale media 
en burgerparticipatie. DNA bestaat uit twee colleges, t.w.: een ondersteunend en een politiek 
college. Ten behoeve van een gewaarborgde continuïteit van het parlementair werk en het 
functioneren van DNA wordt het noodzakelijk geacht dat het parlement een zelfstandige 
financiële positie inneemt, met een eigen begroting en alle daaraan verbonden comptabele 
verplichtingen en verantwoordelijkheden.  

Naast de rol die DNA in het maatschappelijk bestel vervult, heeft ze evenzeer een belangrijke 
rol bij het buitenlandsbeleid door de parlementaire goedkeuring aan internationale 
overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties te verlenen 
krachtens de grondwetsbepalingen 103 en 104. DNA ook lid van internationale parlementaire 
organisaties. 

 

2.2 Bevoegdheden en functies 

De Nationale Assemblée heeft zowel wetgevende- als bestuurlijke- en controlerende 
bevoegdheden die verankerd liggen in de grondwetsartikelen 71 tot en met 74. De 
welbekende bevoegdheden zijn: het beslissen over alle wetsontwerpen die haar worden 
voorgelegd, het besluiten om een Verenigde Volksvergadering bijeen te roepen, indien zij dit 
toepasselijk vindt, het goedkeuren van het sociaaleconomisch en politiek beleid van de 
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regering, het kiezen van de president en de vicepresident, het doen van een voordracht voor 
benoeming van de voorzitter en de leden van de Rekenkamer, alsook het goedkeuren van de 

jaarlijkse begroting van de regering. Onderwerpen die bij wet goedgekeurd moeten worden 
zijn: verdragen, wijziging van de grondwet, afkondiging en beëindiging van de 
oorlogstoestand, de burgerlijke of militaire uitzonderingstoestand, tevens de vaststelling van 
wijziging van de grenzen van de Staat en van de districten. Met betrekking tot de 
controlerende bevoegdheden beschikt DNA over de volgende rechten, t.w.: budgetrecht, 
recht van interpellatie, recht van enquête, recht van initiatief, recht van amendement, het 
vragenrecht, en het recht om moties in te dienen. 

2.3 Missie en visie  
 

Alvorens over te gaan tot het vaststellen van specifieke strategische doelstellingen en 
activiteiten voor de komende periode is het belangrijk de doelstellingen te plaatsen binnen 
het algemene kader dat de visie, missie en kernwaarden van het parlement kenschetst.  

De visie van het parlement schetst ons een constant doel van waar wij geloven dat DNA in de 
toekomst zou moeten zijn. Al onze acties en activiteiten moeten plaatsvinden in de context 
van het bereiken van deze visie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze visie er een is waar alle 
geledingen van de samenleving en individuen van alle politieke overtuigingen zich mee 
kunnen verenigen. 

Visie van De Nationale Assemblée is:  

Om DNA te ontwikkelen tot een instituut, dat professioneel en overeenkomstig het 

bepaalde in de Grondwet en het Reglement van Orde, onafhankelijk opereert en op 
doelmatige wijze invulling geeft aan haar wetgevende, toezichthoudende en 
volksvertegenwoordigende taakstelling. 

Onze missie geeft het parlement een startpunt op weg naar het realiseren van onze visie. 
Voor het bereiken van onze visie is voor DNA een missie ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van 
onze missie hebben we gebruik gemaakt van standpunten die zijn verzameld door de 

commissieleden. 

Missie van De Nationale Assemblée:  

Dat DNA als hoogste orgaan van de Staat zijn wetgevende, toezichthoudende, volks 
vertegenwoordigende en bestuurlijke taken effectief uitoefent en het belangrijkste forum 
is voor het nationaal debat. 

2.4 Kernwaarden  
  

De kernwaarden zijn de eigenschappen, die aangeven hoe DNA ervoor staat, samen met de 

mentaliteit (cultuur) en intrinsieke waarden (houding en gedrag) van het personeel. Het 

benoemen van de kernwaarden draagt bij aan de bewustwording over het onderscheidend 

vermogen van de organisatie en brengt daarmee scherpte aan hoe de doelen het best na te 

jagen.  
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Door de kernwaarden te identificeren, kan op een bewustere manier richting worden gegeven 

aan het verduurzamen van de organisatie binnen de samenleving. om de positie van de 

organisatie in de samenleving duurzaam te bepalen.  

 

 Positionering van De Nationale Assemblée  

De Nationale Assemblée  heeft vanuit haar grondwettelijke functies een neutrale en 

onafhankelijke positie in de samenleving. Vanuit die positie legt zij uit hoe de democratische 

rechtsstaat functioneert o.b.v. onpartijdigheid, gelijkwaardigheid en nationale eenheid. 

 Het vertrouwen vanuit de Surinaamse samenleving in de onpartijdigheid van DNA als 

bestaansvoorwaarde maakt, dat zij zich onafhankelijk profileert. De waarborging van deze 

onafhankelijke opstelling is in al haar handelen objectief en onpartijdig voor het naleven van 

de dienstverlening naar de samenleving toe. 

De Nationale Assemblée, als hoogste College van Staat, bevordert gelijkwaardigheid. Zij 

ondersteunt diegenen die hulp nodig hebben om hun democratische rechten uit te oefenen 

en staat hen bij om aan het democratisch proces deel te kunnen nemen z.a. het indienen van, 

petities, het betrekken van maatschappelijke groepen bij de besluitvorming en goedkeuring 

van o.a. wetten. DNA erkent verschillende achtergronden om nationale integratie te 

bevorderen en streeft ernaar om op basis van procedures, regels, feiten, inzichten en 

ervaringen te handelen. 

Tevens werkt DNA aan het bevorderen van nationale eenheid (met name) door middel van 

consensusvorming in de democratie. 

 Kernwaarde bepaling van De Nationale Assemblée 

Het ontwikkelen van kernwaarden vormt de sleutel tussen de strategie en cultuur in de 
organisatie, omdat het uitdrukking geeft aan hoe de interne operatie bekend zal staan. Het 
voegt dus iets toe aan de positionering, de organisatie identiteit en het geeft duidelijk aan 

waarop de organisatie aanspreekbaar is.  
 
Het personeel van DNA, dat ethisch en integer handelt, is trots om het parlement te dienen. 

Zij laat zich bij de uitvoering van haar ondersteunende taak leiden door waarden en motivatie 

om de best mogelijke een dienstverlening te bieden. Tevens geeft zij op onpartijdige en 

deskundige wijze advies aan vnl. het Politiek College van DNA. Als democratisch gekozen 

parlement wordt erkend dat DNA hier is om het volk te dienen met ethiek en waarden, zodat 

de soevereine volkswil tot uiting komt. Bij de uitvoering van haar missie verbindt zij zich ertoe 

om de onderstaande kernwaarden te handhaven t.w.: 

Nr Kernwaarden Toelichting  

1 Openheid en 
Transparantie 

DNA communiceert op een open en transparante wijze 
op nationaal en internationaal niveau  

2 Toegankelijkheid  DNA is bereikbaar, benaderbaar en beschikbaar voor 
elke burger zowel fysiek als digitaal voor informatie 

3 Integriteit  DNA toont hoge ethische normen in haar activiteiten 
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4 Kwaliteit DNA streeft naar een effectieve en duurzame 
dienstverlening naar de samenleving toe. 

5 Professionaliteit DNA streeft ernaar te handelen op basis van deugdelijke 
en vastgestelde procedures, feiten, inzicht en ervaring 
 

6 geloofwaardigheid DNA werkt ernaar om het vertrouwen en het geloof van 
de samenleving naar een hoger niveau te brengen 

   
(Tabel 1. Toelichting kernwaarden) 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze kernwaarden DNA op alle niveaus en te allen tijde 

beïnvloeden en daarom noodzakelijk zijn om deze zo effectief en duurzaam mogelijk te 

formuleren en uit te voeren. Uiteindelijk moet de samenleving kunnen waarnemen of haar 

zorgen en verlangens daadwerkelijk in het politieke handelen worden gerepresenteerd. 

Om het functioneren van DNA te versterken en het vertrouwen van de gemeenschap naar 

een hoger niveau te brengen, zullen de volgende zaken moeten worden aangepakt t.w.:  

1. Het op peil brengen van de prestatiegraad van DNA leden; 

2. Het verbeteren van haar mogelijkheden om de Regering te allen tijde ter 

verantwoording te roepen; 

3. Het verbeteren van de dienstverlening naar de gemeenschap toe. 
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Hoofdstuk 3 Analyses 
 

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses ( zwaktes), Opportunities( kansen) en Threats (bedreigingen). Het idee is om deze elementen 

systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. De sterke en zwakke punten 

betreffen de kenmerken van de organisatie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden van buiten de 

organisatie, waar de organisatie mee te maken heeft.  

 

3.1 SWOT Analyse 

  Sterktes Zwaktes Kansen  Bedreigingen 

1 Goed opgeleide, ervaren en 

deskundige medewerkers 

Gebrek aan optimale samenwerking ( 

geen goede afstemming tussen de 

verschillende afdelingen onderling) 

Capaciteitsversterking door middel van 

Opleidingen en trainingen (zowel op 

nationaal als internationaal) om uit te 

groeien tot professionele medewerkers  

Brain drain 

2 Flexibiliteit, creativiteit en multi 

inzetbaarheid van de medewerkers 

Gebrek aan communicatie. Op kort termijn uitgroeien tot een 

volwaardige Human Resource 

Management (HRM) afdeling. 

COVID-19 Pandemie:  

 

   

3 Informatiestroom en communicatie 

naar de samenleving 

Geen adequate realisatie van de 

begroting 

  

DNA zichtbaar maken in alle districten en in 

meerdere talen. 

  

Gebrek aan financiële middelen 

  

  

4 Directe toegang tot informatie 

vanwege de positie van DNA 

(hoogste orgaan van de Staat) 

Vertraging in het transitie proces van PZ 

naar HRM 

  

Uitbreiding digitalisering naar regionale en 

internationale standaarden 

Politieke inmenging 

en beïnvloeding 

  

5   Gebrek aan leiderschap. 

(Zowel op griffie niveau als op 

afdelingshoofden niveau) 

  Geen optimale realisatie van gestelde 

doelen vanwege bureaucratie binnen 

het overheidsapparaat 

6   Geen beschreven werkprocessen     

(Tabel 2. Resultaten SWOT Analyse)
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3.2 Stakeholdersanalyse 

 

Een stakeholdersanalyse maakt inzichtelijk in welke mate een persoon of partij invloed en/of 

belang heeft binnen DNA. Daarbij zijn van belang de eisen, de behoeften maar ook de 

verwachtingen van de stakeholders onderling.  

 

Bij het analyseren van de stakeholders zijn twee begrippen van belang m.b.t. het beter 

functioneren van DNA namelijk: 

 Het wederzijds belang van de diverse stakeholders en 

 De mate invloed van de diverse stakeholders. 

 

Om DNA op een professioneler niveau te laten functioneren wordt er gewezen op het belang 

van: 

 Goede relaties met alle relevante stakeholders, 

 Een zekere betrokkenheid van de stakeholders, waarbij eenieder op een eigen wijze 

en vanuit een eigen positie een bepaalde verantwoordelijkheid in acht dient te nemen 

bij de besluitvorming, 

 Een goed evenwicht, het vinden van een goede balans bij het afwegen van de diverse 

stakeholderbelangen. 

 

Stakeholders 

Onder stakeholders wordt verstaan alle personen, groepen en organisaties die direct of 

indirect invloed uitoefenen op het functioneren van DNA of beïnvloed worden door het 

realiseren van alle door DNA samengestelde beleidsdoelen.  

 

Om DNA beter te laten functioneren, moeten de beleidsdoelen, zoals vervat in het 

beleidsplan, in acht worden genomen. Om DNA zo doeltreffend mogelijk te laten 

functioneren met als doel de samenleving op een professioneler niveau te dienen, zijn de 

volgende stakeholders van belang: 

 De Voorzitter, de leden en de medewerkers van DNA en 

 De klanten van DNA (bv. instituten, de pers & media, organisaties, partijen)  

 

 

Het onderscheid in stakeholders 

De stakeholders kunnen we onderscheiden in twee categorieën namelijk: 

 De interne stakeholders c.q. de primaire stakeholders (de Voorzitter, de 

parlementariërs en de medewerkers van DNA) 

 De externe stakeholders c.q. de secundaire stakeholders (zijn personen, instituten of 

organisaties die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het beleidsplan van DNA).  
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Een interne stakeholder is rechtstreeks betrokken bij het beleidsplan van DNA of draagt bij 

aan het bereiken van een bepaald resultaat binnen dit instituut. Een externe stakeholder staat 

juist meer op (een) afstand en vanuit die positie, een zekere mate van betrokkenheid alsook 

belang met DNA bepaald. 

 

Relaties tussen de stakeholders 

Stakeholders zijn geen op zichzelf staande ‘elementen’, maar vormen een netwerk van 

correlerende elkaar beïnvloede partijen. Voor een goede stakeholdersanalyse zijn dus niet 

alleen de stakeholders zelf, maar ook de relaties tussen de stakeholders onderling, van 

belang. 

 

Het categoriseren van de stakeholders 

Schematisch overzicht 

Stakeholders Primair 

Heeft direct invloed op de 

beleidsdoelen van DNA of het 

resultaat 

Secundair 

Heeft indirect invloed op de 

beleidsdoelen van DNA of het 

resultaat 

Interne 

stakeholder 

Rechtstreeks 

betrokken bij het 

beleidsplan  

- De Voorzitter en de 

leden  

- De medewerkers van 

DNA                                                                 

- Veiligheid DNA 

- Investeerders 

- Leveranciers 

 

Externe 

stakeholder 

Niet rechtstreeks 

betrokken bij het 

beleidsplan 

- Lokale overheid 

- Instituten 

- Adviseurs van DNA 

- Externe deskundigen 

- Onderwijsinstellingen 

(op regionaal, 

nationaal en 

internationaal niveau) 

- Pers en Media 

- Samenwerkingspartners 

- Belangengroeperingen 

- DR en RR leden 

- Jongeren organisaties 

(Tabel 3. Schematisch overzicht stakeholders analyse) 

3.3 Groeimatrix 

Ter versterking van DNA werd in augustus 2011 het project, “Institutionele versterking van  

DNA geïnitieerd, voor een periode van 4 jaren. Dit project was erop gericht DNA te versterken 
in de uitvoering van haar kerntaken en verantwoordelijkheden d.m.v. een integrale aanpak in 
de parlementaire ontwikkeling. Het project richtte zich voornamelijk op de volgende 

aspecten:  

 wetgevende functie, toezichtfunctie, vertegenwoordigende functie van het 
parlement,  

 secretariaat en stafdiensten,  



17 
 

 instrumenten voor parlementaire versterking,  

 internationale betrekkingen,  

 gendergelijkheid in het parlement en 

 Informatie Communicatie Technologie (ICT) versterking van het parlement.  

Het project was verder gericht op beleidssturing, initiëring van initiatieven voor 
capaciteitsopbouw en facilitering van best practices in de parlementaire ontwikkeling en 
goedbestuur. Het project was gebaseerd op vier fundamentele strategieën: 

1. Bevordering van de nationale zeggenschap in de parlementaire ontwikkeling 
2. Integratie van 'lessons learned' uit andere parlementaire ontwikkelingsprojecten 

3. Kennisopbouw en kennisoverdracht om duurzaamheid te verbeteren 
4. Samenwerking met andere partners 

 
Diensten en Doelgroep DNA 
De Nationale Assemblee is gericht op de volgende aspecten, te weten: 
 

- Diensten: Vanuit de grondwettelijke taken van DNA worden diverse diensten aan de 
samenleving aangeboden. 

- Doelgroep: DNA is gericht op het vertegenwoordigen van het land en volk.  
 

Groeimatrix volgens Ansoff 

Een toepassing van het Ansoff-matrixmodel kan zeer nuttig zijn voor het al dan niet groei-

dilemma. De groeistrategieën komen voort uit combinaties tussen product en markt. Dit 
levert de volgende vier groeistrategieën op volgens het model van Ansoff:  

- Marktpenetratie (binnen huidige markt, met het huidige product)  
- Marktontwikkeling (nieuwe markt betreden met het huidige product)  
- Productontwikkeling (introduceren van nieuwe producten op de huidige markt) 

- Diversificatie (introduceren van nieuwe producten op een nieuwe markt)  
 
 

Aan de hand van de groeimatrix zijn vier groeistrategieën te onderscheiden: 
 

1. Marktpenetratie: 

Met deze strategie streeft DNA ernaar de samenleving te voorzien van regelmatige, effectieve en 
efficiënte dienstverlening. De nadruk ligt hier op een goede relatie tussen DNA en de 
samenleving door o.a.: 

 
-       Het indienen van petities of het brieven schrijven naar het parlement. 
- Het bieden mogelijkheid voor het contact leggen met DNA leden. 
- Het bevorderen van burgerinitiatief 

- Het indienen van verzoekschriften van verschillende aard ter behandeling door 
de commissie verzoekschriften  

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/burgerinitiatief
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- Het vernieuwing en verbeteren van de samenwerkingsrelatie met 
internationale parlementaire organisaties en parlementen. 

- Het stimuleren van openbaarheid van bestuur en transparantie 
- Het creëren van een platvorm om de betrokkenheid van het volk te stimuleren 

bij de totstandkoming van wetten.  

 
2. Productontwikkeling: 

Het aanbieden van diensten of wetgevingsproducten aan de samenleving, waarin DNA nog niet 
actief is. Met deze strategie probeert DNA doorgaans bestaande wetgevingsproducten of 
diensten tot ontwikkeling te brengen.  

 
Betrokkenheid van alle actoren zoals het bedrijfsleven en internationale organisaties bij het 

omzetten van ideeën in wetgevingsproducten en de uitvoering van het beleid. Het versterken 
van het democratisch gevoel bij de samenleving door het geven van informatie- en 
bewustwordingssessies via de website, DNA TV, Radio, Sociale Media en 
onderwijsinstellingen over het elimineren van verdeeldheid en hoe om te gaan met 
meningsverschillen. 

 

3. Marktontwikkeling: 
Met deze strategie streeft DNA ernaar om de wetgevingsproducten regelmatig aan de 
samenleving te presenteren door de toegankelijkheid te bevorderen en DNA te 

transformeren tot een Open Parlement. Het parlement moet haar wetgeving afstemmen op 
internationaal wet- en regelgeving.  

 

4. Diversificatie: 

Voor een betere waarborging van de garantie van de kwaliteit van de goedgekeurde 
wetgevingsproducten in de samenleving moeten in DNA uitvoerings- en 

controlemechanismen ontwikkeld worden. Het Parlement moet erop kunnen toezien, dat 
goedgekeurde wetsproducten uitvoer- en realiseerbaar zijn. Ook moet de controle alsook het 
toezicht op de naleving van goedgekeurde wetsproducten i.s.m. met de Regering opgevoerd 
worden. Om gelijke kansen te bieden zij in DNA alle ondervertegenwoordigde groeperingen van 
de samenleving zoals vrouwen, jongeren, burgers uit het achterland en mensen met een 
beperking vertegenwoordigd. Voor een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in het 
Parlement is de goedkeuring van de quota wetgeving noodzakelijk. 
De Nationale Assemblee moet haar prestaties op onderstaande gebieden verbeteren t.w.: 

1. Het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de wetten die zijn goedgekeurd.  
2. Het frequenter ter verantwoording roepen van de regering 
3. Het terugwinnen van het publiekelijk vertrouwen.  
4. Het opvoeren van de uitvoeringscapaciteit van DNA om haar prestaties te 

verbeteren 
5. Het maken van het parlementaire werk tot een voltijdse baan, waarvan de 

voorwaarden bij wet worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 4 Strategische doelen 
 

Strategie  

Een strategie richt zich doorgaans op een kortere termijn dan de missie en visie. Strategische 

doelen beslaan dikwijls een periode van twee tot vier jaar, afhankelijk van de snelheid 

waarmee veranderingen geïmplementeerd worden. Hierbij kunt u refereren aan de 

tijdspanne die u in het begin van het strategisch plan heeft vastgelegd. 

Het is van belang om onderscheid te maken tussen (strategische) doelen en doelstellingen. 

Een doel is in algemene termen het resultaat wat je werkelijk nastreeft. Bijvoorbeeld het 

aangaan van ketensamenwerking, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg of het 

professionaliseren van de organisatie. Een doelstelling is het concretiseren van dit doel. Niet 

alleen het vaststellen van de strategische doelen en doelstellingen is van belang, minstens zo 

belangrijk is het doorvertalen naar acties, middelen, planning en verantwoordelijkheden.  

 

Aandachtspunten 

Een doelstelling wordt altijd SMART geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdsgebonden. 

Aan de hand van de missie en visie en de gemaakte analyses zijn voor DNA twee strategische 

doelen vastgesteld. Deze strategische doelen zijn in onderstaande tabel verder vertaald in 

operationele doelstellingen en worden in het volgend hoofdstuk verder uitgewerkt in acties, 

resultaten en uitvoering. 

 

Strategisch doel 1 Capaciteitsversterking en opbouw van het ondersteunend college 

Doelstellingen I. Het verbeteren van de interne communicatie 
II. Het verder invulling geven aan HRM en HR-instrumenten, door 

middel van een HRM plan 
III. Het verbeteren van de infrastructuur en veiligheid (huisvesting, 

apparatuur, veiligheid & risicobeheersing) 
Strategisch doel 2 Capaciteitsversterking van het politiek college 
Doelstellingen I. Het verbeteren van de vertegenwoordigingsfunctie 

II. Het verbeteren van de toezicht op de Staat (Toezichtfunctie) 
III. Het verbeteren van de wetsproducten (kwaliteit, en 

transparantie)/ wetgevende functie 

 
(Tabel 4. Strategische doelen en operationele doelstellingen) 
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Hoofdstuk 5 Actie, Resultaat en Uitvoering 
 

Met de geformuleerde strategische doelen is de algemene richting gekenschetst, die DNA  in 

de jaren 2022-2026 zal opgaan. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de gestelde 

strategische doelen zijn deze vertaald naar operationele doelstellingen, die op hun beurt 

omgezet zijn in concrete actiepunten. Voor een doeltreffende uitvoering van de acties is het 

uitschrijven van sub plannen noodzakelijk. Het voorstel is om een commissie samen te stellen, 

bestaande uit deskundigen van WPO, eventuele externe deskundigen en de 

begrotingsafdeling van DNA, dat prognoses stelt met specifieke deadlines. De commissie zal 

samen met de verantwoordelijken opgenoemd in tabel 11 zorgdragen voor het 

monitoringsproces. Vervolgens dient in de DNA-begroting op dienstjaarbasis de kostenraming 

van deze projecten te worden meegenomen. Bij de realisatie zal het Plan Do Act Check model 

(PDCA-model) gehanteerd worden om zodoende de kwaliteit te waarborgen. Met dit model 

heeft het parlement een veel beter beeld op wie verantwoordelijk is voor welke uitvoering, 

welke de gestelde deadlines zijn en het eventuele kostenplaatje dat gepaard gaat met de 

realisatie. De eindverantwoordelijken voor de implementatie/realisatie zijn de voorzitter, 

griffiers en de directeur
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5.1 Strategisch doel 1: Capaciteitsversterking en opbouw van het Ondersteunend College 

Doelstelling 1.1: Het verbeteren van de interne communicatie 
# Acties Resultaat Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerking 
1 Het beschrijven (en 

evalueren) van 
geïmplementeerde 

werkprocessen en 
procedures. 

-Werkhandleidingen en - 

procedures op elke afdeling 
introduceren (inclusief een 

compact disk met een kort 
filmpje van het verloop van de 
basis procedures) 

Om tot optimale dienstverlening 

te geraken zullen de volgende 
stappen genomen moeten 

worden. 
1.De bestaande processen en 
procedures in kaart brengen 

(evaluatie). 
2.Eventuele aanpassingen van de 

procedures. 
3.Implementatie van de 
aangepaste procedures. 

Directeur DNA 

De afdeling 
Procesbeheer en 

Kwaliteitszorg 

2023 Deze handleiding is  

ook beschikbaar voor 
 het Politiek College. 

2 Het implementeren van 
reguliere overlegmomenten 

-Besluitenlijsten/actielijsten en 
notulen van de periodieke 

overlegmomenten 
-Evaluatie rapporten van de 
genomen acties 
 

- Zo breed mogelijk communicatie 
tussen de verschillende lagen 

binnen DNA (bottom up, top 
down benadering) 
- Reguliere 
werkoverlegmomenten op 
maandbasis op de afdelingen en 

tussen de afdelingshoofden 
onderling 

- Op kwartaalbasis meetings met 
de medewerkers en VZ van DNA 
over de gang van zaken. 
- Op weekbasis overleg tussen de 
Voorzitter van DNA, de Griffiers 

en de Directeur 
-Op weekbasis werkoverleg 
tussen de Griffiers onderling. 

Griffiers, Directeur 
en Voorzitter DNA 

2022  

3 Betere onderlinge afstemming 
van ICT systemen 

- Verbeterde vaardigheden  - Het verzorgen van reguliere 
refreshment trainingen aan de 

leden en de medewerkers (v.b. 
HCL) 

Directeur en 
Afdeling ICT 

2023  
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4 Het volgen van 
communicatietrainingen (o.a. 

klantvriendelijkheid en 
klantgericht werken)  

- Het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking 

- Nagaan in welke mate de 
deskundigheid intern 

aangetrokken kunnen worden of 
waar nodig externe krachten 
aantrekken. 

Directeur en HRM 2023  

5 Vertaling strategisch plan naar 
communicatieplan 

-Eenieder die deel uitmaakt, 
van deze organisatie, weet 

waar ze voor staat en naartoe 
gewerkt wordt. 

Dit kan middels flyers, brochures 
en voorlichtingssessies door de 

afdeling “Communicatie en 
Informatie”. 

Griffiers, Directeur 
en Afdeling 

Communicatie en 
Informatie  

2022  

6 Evaluatie, eventuele 
aanscherping en 
implementatie van de 
gedragscode DNA.  

-Awareness van DNA-
gedragscode 

Het in boekvorm aanbieden van 
de gedragscode, waarbij aan elk 
personeelslid een exemplaar 
wordt overhandigd door HRM en 
verder awareness door het 

hangen van plaatjes aan de 
muren van DNA met fragmenten 
uit het gedragscode boekje.  
Dit boekje zal via HRM aan nieuw 
aan te trekken medewerkers 

verstrekt worden. 

Griffiers, Directeur 
en HRM 

2022  

(Tabel 5. Uitwerking doelstelling 1.1) 

Doelstelling 1.2: Het verder invulling geven aan HRM en HR-instrumenten, door middel van een HRM plan 
 Acties Resultaat Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerkingen 

1 Het voeren van 
functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

Een evenwichtig en 
gestructureerd beoordelings- 
en bevorderingsbeleid in DNA 

- Het uitzetten van een traject om 
te komen tot een objectief 
geformuleerd beoordelings- en 
bevorderingsbeleid; 
- Het formuleren van richtlijnen 
t.b.v. een richtige uitvoering van 
het uitgezet beoordelings- en 
bevorderingsbeleid  

Directeur, HRM, de 
leidinggevenden en 
een consultant 
 

2022-2023  

2 Het ondernemen van 
ontwikkelingstrajecten voor 
medewerkers 

Medewerkers die zich ervan 
bewust zijn dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun 

- Het ontwikkelen van een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(POP’s) voor de medewerkers 

Directeur, HRM, 
leidinggevenden en 
de medewerkers 

 

2022-2023  
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persoonlijke groei binnen de 
organisatie 

- Het ontwikkelen en bijhouden 
van portfolio’s t.b.v. het 

personeel, i.h.b. de deskundigen 
3 De leidinggevenden worden 

periodiek getraind in het 
aanscherpen van 
leiderschapsontwikkeling 

-Leidinggevenden die zich 
bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheden; 
-Het behalen van 

afdelingsdoelen wordt 
realistischer; 

-Leidinggevenden zijn in staat 
objectief, effectief en efficiënt 
sturing te geven aan het 
personeel; 
-Verhoogde productiviteit en 

een verbeterde werksfeer op 
de afdelingen 

Het inventariseren van de 
eventuele imperfecties  de 
leiderschapsstijl van de 
individuele leidinggevenden en 

specifiek daarop afgestemde  
trainingen laten ontwikkelen  

Directeur, HRM en 
een Consultant 
 

2023  

4 Duidelijkheid over de 
personele bezetting per 
afdeling  

 

De personele bezetting is 
gericht op een effectieve en 
efficiënte dienstverlening 

Het opstellen van 
formatieplannen voor de 
afdelingen 

Directeur, HRM en 
leidinggevenden  
 

2021-2022  

5 Het ontwikkelen van een 

nieuw beloningsstructuur. 

- Een beloningsreeks die beter 

afgestemd is op de specifieke 
structuur van de organisatie en 
de verantwoordelijkheden van 
het personeel, die daaruit 
voortvloeien; 

- Een bezoldigingsreeks die het 
overheidsniveau overstijgt en 

aansluit op de salarisreeks die 
binnen vergelijkbare 
overheidsinstituten wordt 

gehanteerd  
- Objectief beschreven functies 

die een duidelijke 
weerspiegeling zijn van de 
organisatiestructuur  

- Het aanpassen van de 

organisatiestructuur  
-Het uitvoeren van een traject tot 
evaluatie en eventuele her 
beschrijving van de functies, 
functie-eisen & 

functiewaarderingen 
- Het uitvoeren van financiële 

exercities i.h.k.v. een eventuele 
loskoppeling van de 
beloningsstructuur van de 

overheid (FISO) 
 

Griffiers, Directeur, 

HRM, een 
Consultant 
 

2022 - 2023  
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- Functies die een wezenlijke 
bijdrage leveren aan het 

bereiken van de 
organisatiedoelen 

6 Het trainen/bijscholen/verder 
opleiden van huidig 
personeel/kader binnen de 

organisatie. 

Gedreven, capabele, 
verantwoordelijke, 
plichtsbewuste en goedgezinde 

medewerkers binnen DNA die 
behalve de organisatiedoelen 

ook de afdelingsdoelen 
nastreven.  

- Per afdeling een inventarisatie 
plegen van de tekortkomingen 
van het personeel, hetzij 

functioneel, persoonlijk dan wel 
interpersoonlijk; 

- Het ontplooien van 
saamhorigheidsactviteiten 

Directeur, HRM, 
leidinggevenden en 
Medewerkers 

             
 

2023  

(Tabel 6. Uitwerking doelstelling 1.2) 

Doelstelling 1.3: Het verbeteren van de infrastructuur en veiligheid (huisvesting, apparatuur, veiligheid & risicobeheersing) 
 Acties Resultaat Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerkingen 

1 Het evalueren en verscherpen 
van de Covid-19-protocollen 

Het minimaliseren van het 
aantal besmettingen. 

Controle op de naleving van de 
maatregelen en aanscherping 
daarvan. 

Griffiers, Directeur 
en HRM  

2022  

2 Het identificeren van 
benodigde voorzieningen (o.a. 
apparatuur) van de 
afdelingen.  

Dat elke afdeling over de juiste 
voorzieningen beschikt om het 
werk adequaat uit te voeren. 

Aanschaf van benodigde 
voorzieningen per afdeling. 
 

Directeur, Facilitaire 
Dienst, ICT.  

2022  

3 De veiligheidsrisico’s in kaart 
brengen.  

Het beheersen van de 
veiligheidsrisico’s in de 
organisatie.  

-Het minimaliseren van 
geïdentificeerde 
veiligheidsrisico’s.  
-Het opstellen van een 
risicomanagementplan.  
-Het bemensen van de sectie 
veiligheidsdienst.  
 

Directeur, HRM, 
Kwaliteitszorg 

2022  

4 Het op adequate wijze 
bewaken en bewaren van de 
faciliteiten en objecten op en 
rondom de terreinen van 

DNA. 

Het creëren van een veilig 
gevoel voor de medewerkers 
binnen DNA en het Parlement.  

-Het beperken van de in- en 
uitgangen.  
-Het updaten/ upgraden van het 
DNA-camerasysteem.  

Directeur, Sectie 
Veiligheidsdienst 

2022  
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5 Implementatie van een 
huisstijl ter verbetering van 

het imago en herkenning van 
DNA. 

Een dusdanige huisstijl creëren, 
die naadloos aansluit op de 

missie en visie.  

Het adequaat faciliteren van de 
organisatie, die de eigen huisstijl 

weergeeft. 

Directeur, 
Commissie Huisstijl 

2022  

(Tabel 7. Uitwerking doelstelling 1.3) 

5.2 Strategisch Doel 2: Capaciteitsversterking van het Politiek College 

Doelstelling 2.1: Het verbeteren van de vertegenwoordigingsfunctie 
 
# 

Acties Resultaat  Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerking 

1 Het verbeteren van de 
informatievoorziening naar de 
samenleving toe en de 
toegankelijkheid van DNA 

-DNA zichtbaarder maken en 
in alle relevante talen 
aanbieden in geheel Suriname. 
 
-Actieve burgerparticipatie 
 

-Effectief gebruik maken van de 
verschillende sociale 
mediakanalen 
-Het toegankelijker maken van 
wetgevingsproducten en overige 
documenten DNA rakende. 
-Verdere verbetering en 
ontwikkeling van 
informatievoorziening naar de 
samenleving. [middels audio 
visuele producties, radio, tv, 
internet en mobiele applicaties in 
alle kiesdistricten]. 
-Het verder upgraden in alle 
facetten en capaciteitsversterking 

van de afdeling Communicatie en 
Voorlichting alsmede de audio en 
visuele dienst middels externe 
technische/ICT bijstandsverlening 
-Noodzakelijke uitbreiding en 
vervanging equipment 
-Het verbeteren van de 
uitzending van eigen tv-kanaal 
-Onderhouden van de DNA 

communicatie kanalen 
(informatie, applicaties, websites) 

Griffiers, Afdeling 
Communicatie en 
Informatie 

2023  
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-Het organiseren van jongeren 
voorlichtingsprogramma’s/ 

activiteiten 
2 Het versterken van de 

samenwerkingsrelatie met de 
strategische partners 
(nationaal, regionaal en 

internationaal). 

Betere 
samenwerkingsverbanden 

- Evaluatie van nationale 
samenwerkingen 
- Intensiveren van internationale 
contacten en collaboraties met 

andere parlementen en 
parlementaire organisaties 

- Rationaliseren parlementaire 
relaties en versteviging van 
internationale betrekkingen door 
de afdeling Internationale 
Betrekkingen van DNA. 

- Evaluatie van het lidmaatschap 
van het parlement bij de 
internationale organisaties 
- Bijwonen van de 
interparlementaire conferenties  

Griffiers, Afdeling 
Internationale 
Betrekkingen 

2024  

3 Voortzetting en waar nodig 
institutionalisering van 

landelijke oriëntaties en 
werkbezoeken van DNA-leden 
naar: districten, instellingen 
en instituten, gebieden met 
specifieke issues. 

-Betrokkenheid van de 
samenleving 

Het in kaart brengen van 
maatschappelijke problemen 
die de samenleving in een 
houdgreep hebben. 
-Het verbeteren van de 

verslaglegging in het 
parlement 

- Per district de logistieke kosten 
in kaart brengen door de 

commissie. 
Jaarplanning voor alle vaste 
commissies 
-Het uitbrengen van verslag door 
middel van een standard format. 

- Informatiesessies houden over 
actuele thema’s/ sociaal 
economische vraagstukken ten 
behoeve van de desbetreffende 
commissies. 

- Het doen van onderzoeken 
m.b.v. externe deskundigen en 

instituten 

Griffiers 2024 Het parlement werkt 
op jaarbasis aan zo een 

programma 

(Tabel 8. Uitwerking doelstelling 2.1) 
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Doelstelling 2.2: Het verbeteren van het toezicht op de Staat (Toezichtfunctie) 
# Acties Resultaat Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerking 

1 Het verbeteren van het 
toezicht op de besteding van 

de financiële middelen van 
DNA 

- DNA als voorbeeld stellen 
voor de overige ministeries 

voor wat betreft 
verantwoording en 
toezicht op besteding van 
de financiële middelen 

- Betere jaarlijkse 

rapportages Conform art. 
14 van de Wet Bureau 

DNA 

Het op regelmatige basis 
evalueren van de aansluiting van 

de geïntegreerde 
controlemechanismen van het 
IFMIS-systeem op niet alleen de 
beschreven procedures en de 
uitvoering van de 
werkzaamheden, maar ook op de 
naleving van de 

Comptabiliteitswet 

De Directeur en de 
afdeling 

Kwaliteitszorg en 
proces beheer 

2023  

2 Continue monitoring van het 
beleid van de Vak ministeries 

op frequente basis door de 
Vaste Commissies 

- Betere verantwoording en 
controle op het gevoerd 

beleid van de Regering 

- Betere periodieke 
rapportages 
 

- Regulier overleg met de 
Ministers 

- Tussentijdse rapportages 
opsturen naar DNA 

- Concrete actieplannen 
bespreken met de Vaste 
commissies 

-  Informatiesessies houden 
over ontwerpwetten en 
actuele thema’s/ sociaal 
economische vraagstukken 
ten behoeve van de 
desbetreffende commissie. 

- Veldbezoeken afleggen  

- Petities behandelen  

- Elk kwartaal dienen alle Vaste 
Commissies verslag te doen 
van de verrichte 

werkzaamheden 

Griffiers, de vaste 
commissies en 

deskundigen 
 

2022  

3 Versterking van de vaste 

commissies  
 

Doeltreffende en effectieve 

commissies  

Specifieke trainingen aanbieden. 

Het toevoegen van vak 
deskundigen, zowel interne als 
externe. 

De Griffiers, de 

vaste commissie de 
deskundigen. 

2024  
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4 Het beschrijven van een 

werkplan voor de commissie 
ter optimalisering van het 
toezicht op de 
staatsfinanciën (= 
ontvangsten en uitgaven) 

Verbetering van kwaliteit van 

bestuur om te komen tot een 
deugdelijk en transparant 
financieel beleid. 

- Inventariseren van de 

knelpunten en de obstakels 
middels het organiseren van 
workshops met de 
desbetreffende actoren 
Het aantrekken van resource 

person 
-Het instellen van werkgroepen 

met diverse taakverdelingen voor 
het uitwerken en follow up van de 
resultaten van de workshops 

De Griffiers, de 

vaste commissie 
Staatsuitgaven en 
de deskundigen 

2022 Volgens het Orde 

Regelement 1999  zijn 
er Commissies die 
door DNA ingesteld 
moeten worden , met 
name de Commissie 

Staatsuitgaven, de 
Commissie 

verzoekschriften etc. 
Bij deze doelstellingen 
is specifiek de nadruk 
gelegd op de 
commissie 

staatsfinanciën. 
5 Het waarborgen van het 

Budgetrecht van DNA. 
-Voor het efficiënter 
uitoefenen van de 
controlerende bevoegdheid 
van de vaste Cie. 

Staatsuitgaven DNA. 
 

-Conform art. 109 van het Orde 
Reglement DNA 1991 zal de 
commissie Staatsuitgaven op 
kwartaalbasis verslag 
uitbrengen aan DNA 

-Het opvragen van betrouwbare 

en toegankelijke begrotings- en 

verantwoordingstukken 

-Het inhalen van het achterstand 

(2000-2018) in de sloten 

-Het goedkeuren en bij wet 

vaststellen van de 

Begrotingsrekeningen op 

jaarbasis. 

De Griffiers, de 
vaste commissie 
Staatsuitgaven en 
de deskundigen 

2024  

6 Het aanpassen van het 
wettelijke kader gericht op de 
financiële wetten 

Onder andere aanpassing van 
de Comptabiliteitswet 2019/ 
wet op verantwoording 
Ministers 

-Het instellen van een stuurgroep 
o.l.v. DNA/ Min Fin & Planning. 
 
-Continue overlegmomenten 
voor versterking van de 
instituten. 
Benchmarking met instituten 
bijvoorbeeld de regio. 

De Griffiers, de vaste 
commissie Financiën 
en de deskundigen 

2022  

(Tabel 9. Uitwerking doelstelling 2.2) 
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Doelstelling 2.3: Het verbeteren van de wetsproducten (kwaliteit, en transparantie)/ wetgevende functie 
# Acties Resultaat Uitvoering Verantwoordelijk Deadline Opmerking 

1 Aanpassing van het RvO Verbetering van het 
functioneren van het politiek 

college. 
 

Er is een commissie voorbereiding 
wijziging RvO ingesteld die de 

wijzigingswet moet voorbereiden. 

Griffier 2022  

2 Implementatie van de Wet 
Bureau DNA 

Verbetering van het 
functioneren van het 
ondersteunend college 

-Op kort termijn benoemen van 
een directeur. 
-Wijzigen van het organogram van 
DNA 

Voorzitter DNA 2022  

1 Het inzichtelijker maken van 
het wetgevingsproces 

Transparantie in het 
wetgevingsproces 

-Het wetgevingsproces in kaart 
brengen en aan alle betrokken 
actoren bekend maken 

-Het houden van Openbare 
Commissievergaderingen 

Griffiers, Afdeling 
Juridische 
Ondersteuning 

2023  

2 Het opleiden van juristen in 
DNA tot wetgevingsjuristen 

Betere invulling geven aan de 
wetgevingsfunctie van DNA. 

-Een aantal Juristen voordragen 
voor de opleiding tot 

Wetgevingsjurist. 
-Intern een norm vaststellen van 
een minimum aantal 
wetgevingsjuristen dat DNA 
moet/zal handhaven 

Griffier, HRM, het 
Hoofd van de 

Juridische 
Ondersteuning 

2023  

3 Het professionaliseren van de 
functie van de leden en 
deskundigen (naast de 
juristen) in het 
wetgevingsproces 

Verbeterde wetsproducten Het organiseren van seminars, 
trainingen en informatiesessies 
over ontwerpwetten t.b.v. leden 
en deskundigen 
 

Griffiers en 
Voorzitter DNA 

2023  

4 Een werkgroep van technici 
instellen die naar de wetten 
kijkt en deze wetsproducten 
beoordelen op werkbaarheid  

Toetsing impact en 
werkbaarheid ontwerpwetten 

Instellen van een werkgroep 
bestaande uit deskundigen van 
DNA die onderzoekingen doet naar 
de financiële, sociale, economische 
e.a. gevolgen van ontwerpwetten 

voorafgaand aan de indiening voor 
beoordeling door het parlement. 

Griffiers en 
Voorzitter DNA 

2022 Vóór behandeling in OV 
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5 Toezicht op de effectiviteit van 
de uitvoering van beleid m.b.t. 

aangenomen wetten. 

Verhoogde toezicht op de 
naleving van aangenomen 

wetten 

Een commissie samenstellen die 
collaboreert met de betreffende 

ministeries en instanties bij wie de 
naleving/uitvoering van de 
aangenomen wet ligt, om de 
werkbaarheid te toetsen en waar 
nodig voorstellen doet om deze 

wetten aan te passen  
CH 

Griffiers en 
Voorzitter DNA 

2023 Na goedkeuring van de 
wet 

(Tabel 10. Uitwerking doelstelling 2.3)
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Hoofdstuk 6 Bewaken en borgen  
 

Het is noodzakelijk dat het bereiken van de vastgestelde strategische doelen en 

doelstellingen wordt bewaakt en gewaarborgd in de organisatie. De bewaking en 

waarborging van de strategie is onderdeel van het PDCA model van de organisatie. Dit 

model bestaat uit 4 onderdelen t.w.: 

1. De Plan-fase: deze is aan bod gekomen in hoofdstuk 4 en 5, namelijk het vaststellen 

van de strategische doelen en doelstellingen van de organisatie en het vertalen van 

deze doelstellingen in concrete acties.  

 

2. De Do-fase: is het daadwerkelijk uitvoeren van de acties zoals beschreven in 

hoofdstuk 5. 

3. De Check-fase: hier worden de acties getoetst in relatie tot de geformuleerde 
doelstellingen. Het belang van het SMART formuleren van de doelstellingen wordt 
benadrukt 

 
4.  In de Act-fase: wordt aan de hand van de resultaten vastgesteld of er meer of 

andere acties moet worden ondernomen (bijsturen). Ook kan het voorkomen dat het 
bereiken van een bepaalde doelstelling niet (meer) realistisch is. In zo een geval zal 
de doelstelling worden aangepast.  

 

Belangrijk om in gedachten te houden, is dat het strategisch plan geen statisch document 

is, maar een dynamisch plan dat regelmatig herzien en bijgewerkt zou kunnen worden. 

Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij de DNA-Voorzitter/ Griffier/ Directeur. 

In onderstaand tabel wordt de Check-fase aangegeven. In deze fase is het van belang om na 

te gaan in welke mate de strategische doelstellingen worden behaald. Deze kunnen tijdens 

vaste overlegmomenten worden besproken tijdig bijgestuurd worden. 

Onderdeel Review Aanpassen  Verantwoordelijkheid 

Missie en Visie Om de 2 jrn  Ieder 2 jaar, indien 
noodzakelijk  

Voorzitter/Griffier/Directeur 

Strategische 
doelen  

Jaarlijks  Jaarlijks, indien 
noodzakelijk 

Voorzitter/Griffier/Directeur 

Operationele 
doelstellingen  

 

Ieder kwartaal Ieder kwartaal, 
indien 

noodzakelijk 

Griffier/Directeur 

Acties & 
Planning 

Maandelijks  Maandelijks  Griffier/Directeur 

Analyses ½ Jaarlijks  ½ jaarlijks  Griffier/Directeur 

Het gehele 
strategisch plan  

Om de 2 jrn Om de 2 jrn Voorzitter/Griffier/Directeur 

(Tabel 11. Monitoringstabel) 
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