
Janneke Smeulders heeft in 2001 

voor de PAS onderzoek gedaan on-

der zes ondernemers uit het Maro-

wijne-gebied en ook diverse ge-

sprekken en interviews gevoerd 

voor haar rapport ‘leren zakendoen 

in een niet-zakelijk klimaat’. Zij vond 

negen aspecten ofwel relevante 

`meetpunten' om de kwaliteit van 

het ondernemerschap van een pro-

ducent te kunnen beoordelen. 

1. De persoonlijke achtergrond: 

Hieronder vallen de opvoeding, het 

genoten onderwijs en het werkver-

leden. Durft de ondernemer een 

eigen mening te hebben, neemt de 

ondernemer zelf initiatief of laat hij/

zij zich leiden door anderen? Heeft 

de ondernemer een werkverleden 

waaruit ervaring en contacten zijn 

opgedaan? Het spreekt voor zich 

dat ondernemers met een werkver-

leden en eigen initiatief meer kans 

op succes hebben. 

2. De oorspronkelijke keuze van de 

productieactiviteiten: De mate 

waarin het vak (als `hobby') bewust 

en weloverwogen gekozen is of juist 

door externen en/of omstandighe-

den `aangedragen' is. Veel starten-

de ondernemers gaan iets doen dat 

door een hulporganisatie of NGO 

wordt aangeboden. Deze onderne-

mers hebben minder kans op suc-

ces. De ondernemers die een eigen 

keuze maken en daarbij ook vooraf 

nadenken over risico en afzet, ma-

ken meer kans op succes. 

Hierbij speelt mee dat sommige 

ondernemers zich hebben geschikt 

in dat wat aangeboden en aangera-

den wordt door een hulporganisa-

tie: veel mensen zijn citrus gaan 

telen toen de PAS  citrusplantjes 

aanbood, met het veeteeltproject 

zijn mensen vee gaan houden die 

eerder nooit dat idee hadden. Eén 

van de deelnemers wilde bijvoor-

beeld in eerste instantie een paar 

schapen om zijn erf schoon te hou-

den. Toen hij vernam dat de PAS 

koeien ging distribueren in een vee-

teeltproject, heeft hij zijn vraag aan-

gepast aan het aanbod en om koei-

en gevraagd. 

Een dergelijke keuze verschilt dui-

delijk van de keuze van iemand die 

al jarenlang in het vak zit en het als 

hobby heeft uitgevoerd, maar er nu 

een serieuze business van wil ma-

ken. Toch zijn er ondernemers die 

weloverwogen met de productieac-

tiviteit zijn begonnen. Ze hebben de 

locatie, de afzetmogelijkheden en 

het risico bewust meegenomen in 

de planning van hun bedrijvigheid. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat ze be-

tere afzetmogelijkheden hebben en 

meer verzekerd zijn van een inko-

men dan anderen. De ondernemers 

zijn overigens allen 'in het klein' 

begonnen bij de start van hun pro-

ductieactiviteit. Dit komt echter 

meer voort uit de beperkte investe-

ringscapaciteit dan uit bewuste 

overweging. 

3. De werkhouding en visie: de ma-

te waarin er voor de onderneming 

remmende of positieve eigenschap-

pen zichtbaar zijn. Remmende ei-

genschappen zijn een afwachten-

de / afhankelijke houding, gebrek 

aan visie en `toewijding' (men doet 

dat wat het meeste geld op korte 

termijn oplevert) en het niet open 

staan voor kennis van anderen. Po-

sitieve eigenschappen zijn actieve 

houding, zelfvertrouwen en discipli-

ne, duidelijke visie en vooruitden-

kend vermogen, wil en durf om te 

blijven leren en experimenteren. 

4. De uitvoering en tijdsbesteding: 

kan de ondernemer gebruik maken 

van familieleden die onbetaald 

meewerken? Denkt de ondernemer 

na over de planning van zijn activi-

Criteria voor goed ondernemerschap 

Voor het begeleiden van ondernemers uit het binnenland gelden andere regels, dan bij mensen uit de stad. Niet 

alleen is de context van de betreffende persoon anders, maar ook de afzetmogelijkheden, het opleidingsniveau 

en de cultuur. 

In een notitie van de werkgroep ´micro-ondernemer Suriname’ uit 1997 werden kenmerken van potentiële on-

dernemers uit het binnenland gegeven. Deze kenmerken zijn vandaag de dag nog steeds geldig: … weinig bezit-

tingen, beperkte productie (veelal nevenactiviteit), veelal onbetaald familiepersoneel, lage technologische graad, 

bedrijfsactiviteiten vinden plaats in informele sfeer, lage graad van onderwijs, ontbreken van zakelijke ervaring 

en adequate administratie, beperkte mogelijkheden tot kredietfaciliteiten, ontbreken of onvoldoende werkkapi-

taal of spaargelden, beperkte afzetmogelijkheden, laag inkomen, relatief lage investeringsbehoefte en doel van 
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teiten en over het voorkomen van onno-

dige kosten en tijdsverlies? Een voor-

beeld van slechte planning is als een on-

dernemer zonder afspraak een paar uur 

reist naar iemand, terwijl die persoon 

niet thuis blijkt te zijn en dus weer onver-

richter zake terugkeert naar huis. Pro-

beert een ondernemer dat te voorko-

men? Hoeveel nevenactiviteiten heeft de 

ondernemer nog meer en kan hij/zij vol-

doende tijd vrijmaken voor de onderne-

ming? Of zijn er andere inkomensgenere-

rende activiteiten die meer tijd vragen of 

meer verdienen en dus prioriteit heb-

ben? Zijn er regelmatig familieverplich-

tingen waaraan de ondernemer dient 

deel te nemen? De ervaring is dat onder-

nemers vaak buiten het dorp gaan wo-

nen om aan deze tijdrovende verplichtin-

gen te ontkomen. De druk vanuit de fa-

milie voor financiële steun blijft echter 

groot. 

5. Administratie en kostprijsberekening: 

de mate waarin het belang van een ad-

ministratie wordt ingezien, er de wil en 

inzet is om het te leren en de manier 

waarop men de administratie gebruikt. 

De meeste ondernemers zullen geen 

administratie bijhouden, maar voor een 

succesvol bedrijf dient er wel inzicht te 

zijn of een activiteit winst oplevert. Een 

ondernemer dient daarom het belang in 

te zien van het in ieder geval maken van 

een kostprijsberekening. Toch zal men 

hierin vaak een afwachtende houding 

hebben en leunen op de steun van de 

hulporganisatie of NGO. 

6. De geldbesteding en het keuzegedrag 

bij investeringen: over het algemeen 

wordt er geïnvesteerd in het bedrijf als 

er geld over is na huishoudelijke beste-

dingen. Ook speelt druk vanuit de familie 

mee om familieleden met geldnoden te 

ondersteunen, hierdoor kunnen  investe-

ringen soms niet worden gedaan. Som-

mige ondernemers houden dan ook geld 

achter. Het is dus van belang dat de on-

dernemer bewust nadenkt over de be-

stedingen van zijn geld en de prioriteiten 

die hij daarin stelt. Verder heeft een on-

dernemer meer kans op succes als hij 

ook lid is van een coöperatie of een reke-

ning bij de bank heeft. Ondernemers die 

proberen te sparen, gaan bewuster om 

met geld. 

7. Het netwerk en de afzet: Hoe goed is 

de ondernemer in staat om te netwer-

ken? Heeft hij de ‘social skills’ om con-

tacten met onbekenden te leggen en te 

onderhouden? Is de ondernemer bereid 

om moeite te doen voor zijn/haar klan-

ten? Goede ondernemers nemen zelf 

initiatieven om klanten te vinden en 

doen moeite om hun producten te ver-

kopen. Veel ondernemers echter laten 

zich leiden door ‘hoe het loopt’ en focus-

sen zich op afzet in de stedelijke gebie-

den. 

 8. Ervaringen met krediet: Veel onder-

nemers hebben pogingen gedaan om 

een formeel krediet te krijgen, maar 

schrikken terug van de hoge renteper-

centages. Verder willen kredietinstellin-

gen vaak een borgstelling en een over-

zicht op papier over hoe de ondernemer 

denkt terug te betalen. De ondernemers 

kunnen hier niet aan voldoen. Men heeft 

geen borg en de zaken staan niet op pa-

pier. Vaak kan men via familienetwerken 

aan goedkopere en soepelere leningen 

komen. Of men krijgt bedragen geschon-

ken, die men op termijn een keer moet 

aflossen. Veel ondernemers maken hier-

van gebruik. Ook zijn er enkele ‘kasmoni’ 

groepen, waarbij alle groepsleden iedere 

maand een bedrag inleggen en steeds 1 

van de groepsleden het bedrag krijgt. 

Een succesvolle ondernemer heeft de 

mogelijkheid, formeel of informeel, om 

aan krediet te komen of weet voldoende 

te sparen. 

9. Het leerproces: Tot in hoeverre is de 

ondernemer in staat om zijn eigen fou-

ten in te zien en te verbeteren om zo 

`vooruitgang' te bereiken in de onderne-

ming? In hoeverre is er een toekomst-

perspectief te zien en werkt de onderne-

mer daar ook actief en bewust aan. Voor 

het ondersteunen van een ondernemer 

is het belangrijk dat de ondernemer laat 

zien dat hij feitelijk bereid is om te leren 

en dat ook al heeft gedaan. Het is de 

vraag of mensen die steeds falen, omdat 

ze adviezen niet ter harte nemen of afha-

ken als het ‘moeilijk wordt’, wel onder-

steund moeten worden bij hun onderne-

merschap. 

Deze negen punten zijn belangrijke ori-

ëntatiepunten om de begeleiding de 

juiste vorm en inhoud te geven, einddoe-

len te formuleren en tussentijds (per 

punt) te beoordelen wat de vorderingen 

zijn. 

De onderzoekster Janneke Smeulders 

heeft de resultaten van haar onderzoek 

in een overzichtelijk schema onderge-

bracht, waarin de oorzaken van ‘falend’ 

ondernemerschap wordt weergegeven. 

Het onderzoek door Janneke Smeulders 

is begin 2000 gedaan. Maar vandaag de 

dag zijn de resultaten van haar onder-

zoek nog steeds geldig. 

Geert-Jan Koning , oud-regiocoördinator,  

heeft in de periode 2006 tot en met 2010 

veel ondernemers begeleidt en onder-

steunt. Voor hem geldt dat hij vooral 

kijkt of iemand de wil heeft en zijn be-

drijf met plezier uitoefent. De motivatie 

van de ondernemer test hij door hen na 

het eerste gesprek een opdracht mee te 

geven. Als ze de opdracht hebben ge-

daan en hem bellen, dan weet hij dat er 

wil is. Verder vindt hij het belangrijk dat 

als er een partner is, dat die ook achter 
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Vervolg Criteria voor ondernemerschap (4) 

de ondernemer staat. Geert-Jan er-

vaart dat veel ondernemers niet na-

denken over het geld dat ze in een 

business stoppen en het geld dat ze 

ermee verdienen. Hierdoor gebeurt 

het dat men investeert, maar er niets 

voor terugkrijgt. Dit is niet iets ty-

pisch Surinaams, maar gebeurt over-

al ter wereld.  

Hij geeft een typisch voorbeeld: in 

een dorp hebben 2 mensen een le-

ning van GODO gekregen voor het 

opstarten van kippenteelt. Men heeft 

de spullen gekocht en is de kippen 

gaan telen. Gedurende de teelt 

kwam men erachter dat er wel veel 

afval ontstond van de kippenteelt, 

dat vond men niet leuk. Uiteindelijk 

zijn de kippen verkocht en is het geld 

besteed aan allerlei spulletjes voor 

het huis. Men had toen geen geld 

meer om nieuwe kippen te kopen. 

Business ten einde.  

Mensen die hosselen, dus 5 of 6 in-

komstenbronnen hebben of steeds 

een nieuwe business opstarten, die 

begeleidt hij niet. Alles van zo’n per-

soon mislukt, omdat hij alleen maar 

aan de korte termijn denkt. Omdat 

de persoon zich niet verdiept in de 

inhoud en geen verstand heeft van 

het product, verdwijnt de business  

na korte tijd weer. 

Geert-Jan Koning betwijfelt of er 

sprake is van gebrek aan zelfvertrou-

wen bij de ondernemers. Er zijn veel 

mensen die zo gefocust zijn op hun 

ondernemersplan, dat zij geen kritiek 

en feedback willen horen. Het lijkt 

eerder een soort misplaatst zelfver-

trouwen. Het willen leren en open-

staan voor feedback ziet hij dan ook 

als een zeer belangrijke voorwaarde 

voor succesvol ondernemerschap. 

Stimulering van ondernemerschap 

Wat kan een NGO doen om onderne-

merschap te stimuleren? Janneke 

Smeulders geeft in haar rapport  de 

volgende vier punten aan:  

1. Netwerkstimulering: met excur-

sies, bijeenkomsten en persoonlijke 

contactlegging kan het netwerk van 

een ondernemer verbreed worden 

en het zelfstandig netwerken wor-

den gestimuleerd. Ook de afzetoriën-

tatie kan via netwerken gestimuleerd 

worden. Verder doen goede en suc-

cesvolle voorbeelden, anderen vol-

gen. 

2. Administreren: hiermee moet de 

ondernemer vertrouwd raken via 

individuele begeleiding en trainin-

gen. In eerste instantie moet vooral 

het nut en belang van een admini-

stratie inzichtelijk worden gemaakt. 

De ondernemer hoeft geen gedetail-

leerde administratie te voeren, maar 

moet wel in staat zijn om een ver-

koopprijs te bepalen en een snelle 

winst- en verliesrekening kunnen 

opstellen, om in te schatten of de 

onderneming succesvol is of niet. 

3. Individuele begeleiding: de bege-

leider geeft advies op zowel organi-

satorisch als productie-technisch 

vlak, met nadruk op een stap-voor-

stap ontwikkeling en met duidelijk 

afgesproken einddoelen, taken en 

verantwoordelijkheden. Deze wor-

den door de ondernemer bepaald en 

niet opgelegd vanuit de begeleiden-

de organisatie. In regelmatige evalu-

aties moet er, weer aan de hand van 

de negen meetpunten, beoordeeld 

worden of de ondernemer nog aan 

de gestelde criteria voor de begelei-

ding voldoet. 

4. Kredietverlening: Dit is eigenlijk 

de laatste optie. Veelal zijn onderne-

mers in staat om bij familie te lenen 

of spaart men voor investeringen en 

uitgaven. Wil men toch gebruik ma-

ken van een kredietverlening, dan 

kan bij één van de bestaande banken 

worden aangeklopt. Het is daarbij 

wel belangrijk dat de persoon in 

staat is om de schuld af te lossen en 

begeleiding blijft ontvangen (al is het 

informeel contact) bij zijn onderne-

merschap. 

Verandering van denkwijze en han-

delingswijze, ofwel het doorbreken 

van de afhankelijkheid en gebrek aan 

initiatief, is een verandering die al-

leen op de lange termijn bereikt kan 

worden.  

In eerste instantie worden onderne-

mers geselecteerd die al laten zien, 

dat zij initiatief nemen en begonnen 

zijn met het uitvoeren van hun activi-

teiten. Zij kunnen uiteindelijk weer 

als voorbeeld dienen voor andere 

mensen die wel willen, maar nog niet 

durven. 

Heden ten dage 

Geert-Jan Koning  geeft aan dat zijn 

ervaring heeft geleerd dat netwer-

ken belangrijk is, maar dat het moei-

lijk te realiseren is. Hij ziet wel moge-

lijkheden voor een ondernemers-

beurs, waar ondernemers aan elkaar 

producten laten zien. Mensen gaan 

dan automatisch netwerken en doen 

ook inspiratie op voor hun eigen be-

drijf. De PAS organiseert deze activi-

teiten bijna nooit. Er worden alleen 

incidenteel mensen van het ene ge-
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bied naar voorbeelden uit een totaal 

ander gebied gebracht. Deze uitwisse-

lingen gaan echter gepaard met zeer 

hoge kosten voor vervoer en verblijf. 

Vaak zijn daar geen middelen voor. 

Netwerkbijeenkomsten in de eigen 

omgeving leiden bijna altijd tot proble-

men. Er is namelijk veel ruzie en gedoe 

tussen dorpen in het binnenland. Men 

vertrouwt elkaar niet en zal niet open-

hartig spreken. Grote kans ook nog dat 

men tijdens deze uitwisselingen elkaar 

dwarszit. Daarom werken uitwisselin-

gen op lokaal niveau vaak niet. . 
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Ondersteuningsbehoefte 

In 2009 is een begin gemaakt met de 

inventarisatie van kleine onderne-

mers in Brokopondo en omstreken. 

De inventarisatie heeft plaats gevon-

den in de volgende gemeenschap-

pen:  Bakoe, Pisia, Lebi Doti, Asigron, 

Compagniekreek, Tapuripa, Dre Pa-

da, Boslanti, Afobaka en Balensula. 

Dit zijn in totaal 10 dorpen. Diverse 

ondernemers zijn geïdentificeerd 

waaronder bakkers, landbouwers, 

meubelmakers/ houtproducenten, 

crafters en toeristenkamp houders. 

De hulpvragen zijn geïdentificeerd.  

Uit het onderzoek bleek dat de on-

dersteuningsbehoefte ligt op een 

aantal vlakken, te weten bedrijfskun-

dig, organisatorisch en technisch 

vlak. Geert-Jan Koning geeft aan dat 

ondernemers vaak hun onderneming 

willen vergroten of uitbreiden, maar 

men weet niet goed hoe men dit kan 

aanpakken. Ook vragen veel onder-

nemers hulp bij het omgaan met 

geld binnen hun onderneming. Vol-

gens Geert-Jan Koning begint de hele 

begeleiding van ondernemers uitein-

delijk met dat de ondernemer inzicht 

krijgt in zijn huishoudboekje. Zowel 

ten aanzien van zijn eigen bedrijf als 

ten aanzien van zijn privé-leven, hoe-

wel deze twee vaak in elkaar overlo-

pen. 

Er komen maar weinig vragen binnen 

ten aanzien van het vergroten van de 

afzet. Afzet komt eigenlijk vanzelf tot 

stand, doordat men elkaar kent, 

hoort en spreekt. Als iemand iets 

produceert of verkoopt, dan weet 

binnen enkele dagen iedereen het in 

het gebied. Afzet creëren vanuit het 

Boven-Suriname gebied of elk ander 

gebied van het binnenland naar de 

kustvlakte gaat niet werken. De af-

standen en daardoor de kosten van 

transport te hoog. Er worden geen 

producten in het binnenland ge-

maakt, die niet in de kustvlakte kun-

nen worden gemaakt. Hierdoor heeft 

men ook al snel concurrentie van 

partijen in de kustvlakte die het 

goedkoper en sneller kunnen doen.  

Volgens Geert-Jan is het belangrijk 

om vooral op de lokale markt te fo-

cussen. Vanuit het netwerk van de 

ondernemer kunnen er linken met 

de stad worden gemaakt, maar dan 

zal de ondernemer wel erg creatief 

moeten zijn met het regelen van 

transport.  

Stappenplan begeleiding van ondernemers 

Geert-Jan Koning heeft zijn begelei-

ding van ondernemers aangepast 

aan de situatie in Suriname en het 

binnenland. Zijn begeleiding bestaat 

uit de volgende stappen: 

Kennismaking 

Als iemand aangeeft dat hij/zij haar 

business wil vergroten of verbeteren, 

dan praat hij informeel met de per-

soon. Hij probeert die persoon als 

persoon te leren kennen. Hij vraagt 

aan het einde van het gesprek of de 

ondernemer een huishoudboekje wil 

bijhouden van alle inkomsten en 

uitgaven, zowel privé als zakelijk. Als 

de ondernemer dat een tijdje heeft 

gedaan, dan wordt op initiatief van 

de ondernemer een nieuwe afspraak 

gemaakt. 

 

 

Doornemen inkomsten en uitgaven 

van ondernemer 

Aan de hand van het huishoudboekje 

neemt Geert-Jan de gegevens kri-

tisch door en checkt of alle inkom-

sten en uitgaven zijn opgenomen. 

Het gaat om het huishoudboekje van 

het totale leven, dus inclusief uitga-

ven aan vrouwen, kinderen, familie, 

enzovoort. Vaak gaat hij in het dorp 

ook praten met de buurvrouw/man 

van die persoon en informeert naar 

diens financieel gedrag. Dit vindt niet 

elke ondernemer leuk, maar het is 

essentieel om goed inzicht te krijgen 

in de financiële situatie van de on-

dernemer. Hiermee wil hij voorko-

men dat zaken worden verzwegen. 

Vaststellen van kostprijs van pro-

duct 

Op basis van het huishoudboekje 

worden alle kosten meegenomen 

voor het vervaardigen van het pro-

duct door de ondernemer. Op basis 

daarvan wordt een kostprijs bepaald. 

Dan wordt ook helder hoeveel winst 

een persoon maakt met zijn busi-

ness. Als dat voldoende is, dan gaat 

hij door naar de volgende fase. Is de 

winst te weinig, omdat de kosten te 

hoog zijn, dan raadt hij de onderne-

mer af om zijn business uit te brei-

den of te stoppen 

Marketing uitzetten 

De meeste mensen hebben geen 

problemen met afzet in het gebied 

zelf. Iemand met goede producten, 

krijgt automatisch al klanten. Maar 

als iemand wil uitbreiden, dan zal er 

gekeken moeten worden naar diens 

netwerk. Welke mensen kunnen be-

naderd worden om de afzet te ver-

groten en er wordt ook een SWOT-

analyse gemaakt van de onderne-
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ming. Op basis hiervan wordt met de 

ondernemer gekeken wat de realiteit 

is en wat de kansen en mogelijkheden 

zijn. 

Investeren in materialen 

Pas in deze fase komt de mogelijkheid 

aan bod om te bepalen waarin geïn-

vesteerd zal moeten worden om de 

onderneming te vergroten. Ook wordt 

bekeken of dit door middel van kre-

diet kan of dat de ondernemer van 

anderen kan lenen of ervoor gaat spa-

ren. 

Nazorg 

Na de begeleiding blijft er vaak con-

tact en worden ervaringen uitgewis-

seld. 

Conclusie  

Dit begeleidingstraject vraagt veel van 

de ondernemer. Hij moet bereid zijn 

om kritisch en serieus naar zijn bedrijf 

te kijken. Aan het begin van de bege-

leiding, als het huishoudboekje moet 

worden gemaakt, vallen veel onderne-

mers af. Men denkt dat de begeleider 

snel antwoorden en adviezen kan ge-

ven en beseft niet dat zijzelf juist aan 

de slag moeten om de goede ant-

woorden te vinden. 

Geert-Jan Koning geeft als tip voor de 

begeleiding, dat men vooral eerlijk 

moet zijn. Als een onderneming geen 

kans van slagen heeft of als een idee 

niet goed is; zeg het dan. Geef de rea-

liteit weer aan de ondernemers en ga 

niet mee met ze, ook al weet je dat het 

geen succes wordt. Het betekent ook 

dat de begeleider realistisch moet zijn 

naar zichzelf over wat hij/zij voor de 

ondernemer kan betekenen. 

Onder de ondernemers zitten ook al-

tijd ‘mooi praters’ . Ze hebben een 

prachtig plan en zien het al helemaal 

voor zich hoe het bedrijf gaat werken. 

Maar als je doorvraagt op het plan, 

dan blijken veel zaken niet doordacht 

te zijn. Dus blijf altijd kritisch naar de 

inhoud kijken. 

Ga er ook niet van uit dat jij als bege-

leider wel weet hoe de markt en doel-

groep in elkaar steekt. Veel zaken lij-

ken logica, maar praktijk blijkt vaak 

anders. Vraag dan iemand die wel de 

marktkennis heeft of laat de onderne-

mer zelf een onderzoek doen. 

Culturele aspecten 

Een stappenplan is mooi, maar de 

cultuur van het binnenland is niet de 

cultuur van de stad of Europa. Waar 

moet een begeleider nog meer oplet-

ten volgens Geert-Jan Koning? 

Vanuit de stad en het Westen zijn we 

gewend om veel plannen te maken en 

veel op te schrijven. Dat werkt niet in 

het binnenland. Hier moet je veel pra-

ten en zeker niet gelijk met het maken 

van plannen beginnen. Mensen in het 

binnenland overdenken veel zaken en 

willen verschillende keren over hetzelf-

de onderwerp praten. Door middel van 

praten, leert men.  

Bij het in contact komen met onderne-

mers kun je het best voor een aantal 

perioden, een aantal dagen in een 

dorp verblijven. Met de mannen wordt 

een biertje gedronken, zodat men wat 

losser wordt. Met de vrouwen maak je 

een praatje als je ze een aantal keren 

begroet hebt. Daarna komt men naar 

je toe met een vraag of probleem. 

Maar het belangrijkste is om eerst een 

relatie op te bouwen en te laten zien 

dat je oprecht in hen als persoon bent 

geïnteresseerd.  

Veel ondernemers kunnen niet schrij-

ven, waardoor het überhaupt niet 

zoveel zin heeft om een plan te schrij-

ven. Op Washabo in West-Suriname is 

het initiatief genomen om filmpjes te 

maken van de businessplannen. Een 

ondernemersplan maakt Geert-Jan 

alleen met de ondernemer als hij een 

lening wil aanvragen.  

Het lijkt efficiënter en beter om in 

groepjes te werken. Dit kan als het 

gaat om kennisoverdracht, maar niet 

wanneer mensen vrijuit moeten spre-

ken. De sociale controle in de ge-

meenschap is zo streng, dat elke be-

weging die wordt gemaakt en alles 

wat gezegd wordt, wordt doorge-

speeld naar familie en partners. Zeker 

binnen de Inheemse cultuur wordt er 

streng gelet op de handelingen van de 

vrouwen.  Begeleiding van onderne-

mers is dan ook vooral individuele 

begeleiding. 

Tot slot moet het opzetten en verrich-

ten van werkzaamheden voor een 

‘eigen’ onderneming als een bijver-

dienste worden gezien. Binnenlandbe-

woners zijn grotendeels zelfvoorzie-

nend, dat betekent dat men afhanke-

lijk is van oogsten op hun kostgrond 

en vangsten in oerwoud en water. Het 

ontplooien van andere activiteiten 

doet men in de ‘vrije tijd’. Daarom 

zien Inheemsen het maken van handi-

craft en meubels als vrije tijd en niet 

als werk. Een ondernemer moet veel 

zekerheden hebben qua inkomsten, 

wil hij/zij minder aandacht besteden 

aan de zelfvoorzienende activiteiten. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Format voor business plan 

De PAS maakt zelden een business 

plan met een ondernemer, omdat 

het vaak niet relevant is. Toch hier 

een voorbeeld van een format dat 

door de PAS wordt gebruikt als bij-

voorbeeld krediet moet worden aan-

gevraagd. De volgende indeling 

wordt dan gebruikt: 

Introductie: naam van bedrijf, om-

schrijving van product, omschrijving 

van bedrijf en bestuursleden/

leidinggevende/eigenaar, waarom 

het bedrijf doet wat het doet en ope-

reert op deze markt. 

Bedrijf; historisch overzicht van de 

onderneming, hoe is het tot stand 

gekomen, waarom die producten cq 

activiteiten en relevante gebeurte-

nissen 

 

Doelen; wat zijn de doelen van de 

ondernemer? Wat wil hij bereiken 

met het bedrijf? Zoveel mogelijk 

SMART geformuleerd. 

Markt: wie zijn de concurrenten, 

hoeveel (potentiele) klanten zijn er? 

Indien mogelijk informatie uit een 

marktonderzoek 

Product: beschrijving van product en 

productie, sterke en zwakke punten 

van product, hoe worden productie 

en levering gegarandeerd?  

Marketing: Hoe gaat men om met de 

4P’s plaats, promotie, product, per-

soneel en prijs?  

Management: motivatiebrief en cv 

van ondernemer en leidinggeven-

den, sterke en zwakke punten van 

bestuur/ondernemer/leidinggeven-

den. 

Groei en ontwikkelingsplannen: Hoe 

gaan de doelen uit hoofdstuk 3 gere-

aliseerd worden inclusief tijdsplan-

ning. Wat is de status van het pro-

duct, welke ontwikkelingen zijn er 

nog nodig, zijn externe partijen nodig 

voor groei en ontwikkeling, wat zijn 

de behoeftes op gebied van huisves-

ting, machines, personeel en overige 

faciliteiten, waarborging kwaliteit 

van product en proces en controle 

op het geheel 

Financieel: wat is de financiële sta-

tus, wat zijn de winsten, wat zijn de 

schulden, hoe wordt er omgegaan 

met geld en financiën, is er een ad-

ministratie en hoe ziet die eruit.  

Risico’s: risico’s m.b.t. markt, pro-

ductie en transport.  

Micro-kredieten 

Kijk, hoe ik die Stihl heb gekocht. De 

PAS heeft het voor mij gekocht, ik 

heb wel een voorschot betaald van 

600, en daarna elke maand doe ik 

aflossing, en nu ben ik al lang klaar. 

Die dingen helpen mij echt. 

Uit: Zaire van Arkel, bestaansverwer-

vingsprocessen in Donderskamp, 

2009 

 

Begin jaren ’70 verstrekte de PAS 

kredieten aan landbouwers, vissers 

en ondernemers. Begin jaren ’80 

werd duidelijk dat veel mensen deze 

kredieten niet afbetaalden. Dit had 

deels te maken met hun denkwijze. 

De PAS werd gezien als een rijke 

NGO, waaraan je geen aflossingen 

hoefde te betalen.  Aan de andere 

kant was er geen sterke focus van de 

PAS op het innen van de aflossingen. 

Er is toen besloten om bij landbou-

wers de aflossingen te gaan innen via 

de afzetbemiddeling die toen plaats-

vond. Hiermee kon de PAS een deel 

van haar gelden weer terughalen. 

Daarna zijn de eisen voor verstrek-

ken van kredieten strenger gewor-

den en werd er meer gelet op de 

reputatie van de persoon en diens 

relatie met de PAS. 

Tot 1997 heeft de PAS altijd zelf mi-

cro-kredieten verstrekt als startkapi-

taal voor kleine ondernemers. Maar 

gezien de problemen met aflossin-

gen en het feit dat de PAS vond dat 

ook binnenlandbewoners leningen 

via officiële wegen moest kunnen 

afsluiten, is er een overeenkomst 

gesloten met de  spaar- en kredietco-

öperatie GODO. De leningen zouden 

voor maximaal drie jaar lopen en het 

maximumbedrag was vastgesteld op 

750.000 Sf. In de overeenkomst PAS- 

GODO (getekend in augustus 1997) 

stond verder: 

 Dat de PAS de leningsaanvra-

gen onderzoekt en zich hiervoor 

garant stelt door mede- onderte-

kening van de aanvraag. 

 Dat de GODO een korte trai-

ning verzorgt voor degenen die 

bevoegd zijn te ondertekenen, 

om aanvragen te kunnen beoor-

delen en vertrouwd te raken met 

de beoordelingscriteria van de 

GODO. 

 Dat GODO uiteindelijk beslist 

over de aanvragen, die aan alle 

door GODO gehanteerde beoor-

delingscriteria moeten voldoen. 

Zo worden de ondernemers die 

een lening krijgen geacht lid te 

worden van GODO en te sparen. 

 Dat de PAS de vereiste bege-

leiding verleent aan de onderne-

Pater Ahlbrinck Stichting 
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mers, die uit het fonds een lening 

hebben ontvangen. 

 Dat de GODO de gebruikelijke 

procedures volgt wat betreft de 

aflossingen en dat ze aan de PAS 

een maandelijks overzicht ver-

strekt van het kredietfonds en de 

daaruit verstrekte leningen. 

 Dat de overeenkomst twee jaar 

geldig is en kan worden verlengd 

na een gezamenlijke evaluatie. 

GODO kon, na een voorselectie van de 

PAS, leningen uitzetten voor kleine 

investeringen van binnenlandbewo-

ners. In 1998 zijn de eerste twee lenin-

gen via GODO verstrekt voor de aan-

schaf van een kettingzaag voor de 

productie van planken en een diep-

vriezer voor een vrouwelijke onderne-

mer in pomtayer. De hoeveelheid le-

ningen viel erg tegen. 

In het jaarverslag van 1999 laat de PAS 

al enige ontevredenheid blijken over 

de kredietverstrekking via GODO: 

Dit jaar werden drie leningen verstrekt 

uit dit voor kleine ondernemers opge-

zette kredietfonds bij de spaar- en 

kredietcoöperatie GODO. In totaal 

werden zes aanvragen bij de PAS voor-

bereid, slechts vier mensen gingen 

door met de procedure bij GODO. Drie 

aanvragers kwamen in aanmerking 

voor een lening uit het PAS-fonds, één 

aanvrager kreeg een (ruimere) lening 

u i t  e e n  a n d e r  k l e i n e -

ondernemersfonds van GODO. Twee 

mensen gingen niet verder met de 

aanvraag, aangezien ze het risico met 

de hoge rente te groot vonden. De 

aflossingsdiscipline van de mensen, die 

in 1998 leningen hadden ontvangen, 

liep na een goede start daarna sterk 

terug. In één geval was langdurige 

ziekte van de onderneemster de oor-

zaak, onenigheid binnen de samen-

werkende groep gaf de betalingspro-

blemen bij de tweede groep. De be-

reikbaarheid van / communicatie met 

de betrokken mensen is moeilijk, wat 

de mogelijkheden om eventuele pro-

blemen aan te pakken ook beperkt. 

Betere resultaten van dit kredietfonds 

zijn nodig, maar dan zal er een aange-

paste werkwijze moeten komen. Ener-

zijds zullen we iets moeten doen aan 

de te hoge, marktconforme, rente. 

Meer dan twee procent per maand, 

het normale GODO tarief, is nagenoeg 

gelijk aan de tarieven van commercië-

le banken. Verder moet er een andere 

constructie komen waardoor de ver-

antwoording meer in de gemeen-

schappen van het betrokken gebied 

wordt gelegd. Hiervoor is nog geen 

model gevonden. 

De PAS erkent dat er toen te weinig 

'zakelijke know-how' aanwezig was 

om ondernemers goed te screenen en 

om bij wanbetaling de juiste 

(juridische) stappen te nemen. Zo was 

er geen oplossing in situaties waarbij 

de lener ziek werd, de borg het ver-

strekte middel toe-eigende, of er ge-

woonweg niet werd betaald. Vanuit 

GODO werd gesteld dat de PAS in de 

begeleiding bij de verstrekte kredieten 

aan de ondernemers tekort geschoten 

was. Ook was men teleurgesteld dat 

er vanuit de PAS geen reactie kwam 

op waarschuwingen vanuit GODO over 

wanbetalingen. 

In het algemeen kan gesteld worden 

dat er te weinig concrete afspraken 

gemaakt waren over wat de `vereiste 

begeleiding' vanuit de PAS zou moe-

ten inhouden en wat er precies aan 

stappen ondernomen moet worden 

bij wanbetaling en door wie. Ook lijkt 

de `korte training' vanuit GODO niet 

afdoende te zijn geweest voor de be-

trokken PAS medewerkers om 

`professioneel' te kunnen werken. 

Beide partijen waren ontevreden over 

de gang van zaken. 

Janneke Smeulders waarschuwde de 

PAS in 2001 voor ogenschijnlijke onge-

lijkheden in behandeling van krediet-

aanvragers. De wijze van verstrekking 

was gevarieerd en daardoor leek het 

alsof er selectief hulp werd gegeven. 

De mensen die catechist waren of ex-

medewerker van de PAS leken meer te 

profiteren van de microkredietmoge-

lijkheden dan een ‘normale’ bewoner. 

Bij sommige mensen werd onder zeer 

soepele voorwaarden middelen gege-

ven, bij anderen werden de regels 

gehandhaafd. Dit had mede te maken 

met de relatie tussen de PAS-

medewerker en ondernemer, de posi-

tie van de ondernemer in de gemeen-

schap en in relatie tot de PAS. Het leek 

erop dat de mensen die de wegen 

binnen de PAS kenden, gemakkelijker 

een soepele regeling kregen dan men-

sen die de PAS minder goed kent. Bin-

nen sommige projecten was er genoeg 

geld beschikbaar om tot soepele rege-

lingen te komen, bij andere projecten 

was dat niet het geval. 

Bij de opstart van het roulerend fonds 

in 2003 is hieruit lering getrokken en 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Vervolg Micro-kredieten (3) 

zijn er zakelijke richtlijnen opgesteld 

inclusief een transparante procedure 

op basis van het rapport van Janneke 

Smeulders. Vanaf 2003 werden er 

ook geen kredieten meer verstrekt 

via GODO. Christien Naarden, toen 

regiocoördinator, geeft aan dat ze bij 

de procedure lette op de 9 punten 

van Janneke. Maar ze keek vooral 

naar hoe de persoon de lening dacht 

af te lossen. Verder vroeg ze altijd 

rond naar hoe de persoon in de ge-

meenschap aangeschreven stond. En 

ze informeerde naar de druk van 

familie en sociale contacten. Als ie-

mand vaak gevraagd werd voor het 

verstrekken van bijdrages voor be-

grafenissen of andere activiteiten, 

dan moest dat worden meegenomen 

in de bepaling of hij/zij de lening wel 

kon aflossen. Ook keek ze of de PAS 

of andere NGO’s ervaringen hadden. 

Vanaf 2003 waren er richtlijnen vast-

gesteld voor de hoogte en duur van 

de lening. Men kon 10x lenen van 

wat men kon aflossen per maand. 

Dus bij 50 SRD aflossing per maand, 

kan men 500 SRD lenen. De looptijd 

van de lening was een half jaar tot 

een jaar en de rente was 15% op 

jaarbasis. Het leningsbedrag kon 

verhoogd worden als er eigen in-

breng was, garantie door middel van 

derden, een borg of een groepskre-

diet aanwezig was. Met de aanvrager 

werd goed gekeken naar het aflos-

singsvoorstel en er werd een con-

tract getekend. 

In het contract stond vermeld dat de 

PAS de spullen koopt en het aan de 

lener verstrekt. Indien de lener niet 

aan zijn aflossingsverplichtingen vol-

doet, kan de PAS het materiaal of de 

spullen weer innemen. Ook werd in 

een krutu van de gemeenschap ver-

teld dat iemand een lening heeft 

genomen bij de PAS (niet bij naam) 

en vertelt wat het betekent als deze 

persoon zijn lening niet aflost. Het 

betekende dat andere personen uit 

de gemeenschap ook geen lening 

meer konden verkrijgen. 

In bijgevoegd tabel staan de ver-

strekte leningen uit 2004. 

Bij elk veldbezoek naar het binnen-

land ging ze langs de leners. Ze inde 

het geld, gaf een automatische over-

schrijving of benoemde de conse-

quenties van niet betalen. Als ie-

mand niet betaalde, dan werd hij 

één tot drie keer persoonlijk aange-

sproken, vervolgens werd één tot 

drie keer een brief gestuurd en daar-

na werd de kapitein van het dorp 

geïnformeerd. Die ging met de per-

soon praten. Als dat geen effect had, 

werd het nog een keer aan de kapi-

tein gevraagd. Als dan nog de schuld 

niet werd afgelost, dan werd in de 

krutu aangegeven dat dhr/mevr. X. 

een lening heeft en deze niet afbe-

taalt. Hierdoor kunnen er geen ande-

ren leningen of voorschotten worden 

verstrekt aan de gemeenschap. Ne-

gen van de tien keer betaalt de des-

betreffende persoon dan wel. 

Dit keer waren de regels helder en 

ook de voorwaarden. Maar intern 

werd bij de PAS nog steeds verschil-

lend gehandeld. Ging de ene mede-

werker actief achter de leners aan 

(zoals heirboven), deed een andere 

dat niet. De laatste vond het een 

verantwoordelijkheid van het indivi-

du zelf en wilde niet als een 

‘meester’ achter de mensen aanzit-

ten. In regio West was er een door-

loopsysteem ontwikkeld. Als een 

bewoner zijn kettingzaag had afbe-

taald, dan mocht pas daarna een 

andere bewoner uit de gemeenschap 

lenen. Bij Donderskamp was het zo-

danig geregeld dat als de mannen in 

de stad hun pomtayer kwamen afle-

veren, zij na verkoop gelijk naar de 

PAS kwamen om hun lening af te 

lossen. 

Dit fonds heeft tot en met 2008 ge-

draaid. Bij de evaluatie kwam naar 

voren dat binnenlandbewoners 

steeds beter en vaker bij banken 

terecht kunnen. Het verstrekken van 

een lening is een bancaire zaak ge-

worden en behoort niet meer tot de 

core business van de PAS. Het admi-

nistreren van de leningen, de aflos-

singen en het achter mensen aanzit-

ten voor het doen betalen van hun 

aflossingen, kostte daarnaast veel 

tijd en geld. Verder speelde mee dat 

er een groot EU-microkredieten pro-

gramma werd opgestart, waar on-

dernemers terecht zouden kunnen. 

Bij de opstart van het programma 

heeft de PAS nog wel enkele artike-

len geschreven met kritische noten 

t.a.v. dit programma. Met een aantal 

Branche 
Aantal 

personen 
  

Bakkerijen 
5 

Aanschaf oven, gasbommen en keuken 

gereedschappen 

Toeristen kamphouders 
2 

Bouw van toeristen verblijf 

Winkeliers 
2 

Uitbreiding van het assortiment 

Meubel 
2 

Aankopen partij meubelhout 

Bosbouw / hout 
4 

Aanschaf kettingzaag (groot) 

Agrarische productie 
4 

Aanschaf kettingzaag (klein) 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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andere NGO’s is ook een voorstel ge-

maakt voor de begeleiding van onder-

nemers voor en tijdens de microkre-

dietverstrekking. Helaas heeft dit plan 

het niet gehaald, vanwege beperken-

de middelen voor begeleiding vanuit 

het EU-microkredieten programma. 

De PAS handhaaft wel haar eigen me-

thodiek van ondernemersbegeleiding 

zoals eerder beschreven en verwijst 

ondernemers naar banken voor de 

aanvraag van een lening. De ervaring 

leert dat men ook vaak binnen de fa-

milie aan de middelen kan komen 

voor de benodigde investeringen. De 

PAS is verder van mening dat veel on-

dernemersactiviteiten en verzoeken 

om leningen geen geschikte verzoeken 

zijn voor microkredieten. Veel van de 

aanvragen voor microkredieten be-

treffen aanvragen voor de aanschaf 

van duurzame productiemiddelen, die 

jaren meegaan maar ook langzaam 

hun geld opbrengen. Denk daarbij aan 

kettingzagen en opstarten van land-

bouw of kippenteelt activiteiten. Lie-

ver adviseert de PAS de ondernemer 

om geld te sparen of bij familie en 

vrienden te lenen. Een micro-krediet 

moet men alleen afsluiten als ze daad-

werkelijk binnen die periode kan aflos-

sen vanuit de opbrengst. 

Greetje de Wolf: In 2010 liet het podo-

siri-project op Albina zien dat men 

heel goed in staat is om eigen finan-

ciering te regelen. De podosiri-

verwerkers konden een bijdrage ont-

vangen voor de bouw van een verwer-

kingsunit, maar moesten daarvoor ook 

zelf inkomen met geld voor transport 

en arbeid. Men moest een tekening en 

begroting maken van het geheel. De 

PAS kwam in met een bepaald budget 

voor materialen. Negen vrouwen heb-

ben zich hiervoor aangemeld en 7  

 

 

vrouwen hebben de bijdrage ontvan-

gen. Deze vrouwen waren in staat om 

gratis arbeid, materialen of geld in te 

leggen voor de bouw van de unit. Be-

staande ondernemers die over vol-

doende netwerk beschikten en/of mid-

delen hadden gespaard waren in staat 

om een aanvraag voor een unit in te 

dienen. Een dergelijke ondersteuning 

is effectiever dan streven naar een 

gezamenlijke unit, iedereen een x-

bedrag geven zonder voorwaarden of 

hen begeleiden naar een micro-

kredietinstelling.   

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Andere kredietvromen 

De PAS heeft eind ’90 en begin 2000 

ook geëxperimenteerd met alterna-

tieve vormen van krediet. Zo werden 

schapen ter beschikking gesteld aan 

boeren. De boer diende dan het eer-

ste vrouwelijke kalf af te staan aan 

een andere boer die wilde beginnen 

met schapenteelt. Of de PAS stortte 

een bedrag voor de aanschaf van 

materialen voor kippenteelt in de 

dorpskas. Degene die als eerste ont-

vangt, betaalt af. Met de afbetaling 

kan een andere persoon ook begin-

nen met kippenteelt.  

In de Inheemse gemeenschap be-

staat vaak een een ‘dorpskas’-

systeem. Iedereen betaalt mee aan 

investeringen en daarvoor worden 

spullen voor het dorp gekocht. De 

personen die ervan profiteren moe-

ten terugbetalen aan de ‘dorpskas’, 

waarna er nieuwe investeringen kun-

nen worden gedaan ten behoeve van 

het dorp. Zo was er in Corneliskond-

re in 1984 een dorpskas-systeem 

gebruikt voor het visserij-projekt. In 

het jaarverslag van 1984 werd het 

volgende geschreven: “Er hebben 

zich 4 teams van elk 2 man gefor-

meerd. Deze 4 teams zijn nu uitge-

rust met het nodige vistuig. Er is 50 

kg net aangeschaft (25 kg van 2,5″ 

maaswijdte en 25 kg van 3″ maas-

wijdte, touwdikte nr. 24). Hieruit 

heeft elk team 22 stukken net van 

15m lengte kunnen halen. Het is de 

bedoeling dat van elk team één per-

soon het vistuig overkoopt, waardoor 

het na volledige terugbetaling eigen-

dom van die persoon wordt. Zodoen-

de wordt de dorpskas weer aange-

vuld en is er geld voor eventuele an-

dere investeringen. Bij de eerste start 

was er reeds op 13 juni 1982 10 kg 

net met toebehoren aangeschaft. 

Ook dit materiaal zal onder de 4 

teams worden verdeeld. Men heeft 

inmiddels reeds enkele keren de net-

ten uitgezet en de vangsten mogen 

redelijk worden genoemd”. 

Naast leningen zijn de share-

principes, subsidies (zoals bij Podosiri

-project) en dorpskas-systemen een 

andere goede optie om ervoor te 

zorgen dat er voldoende financiële 

middelen in een gemeenschap zijn 

voor ontwikkeling. 

Verlengde Keizerstraat  

PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 

Pater Ahlbrinck stichting 

PAS 

Colofon 

Opdrachtgever: Pater Ahlbrinck Stichting     Tekst en bewerking: Heleen Westerman       Datum: maart 2012 

Conclusie 

Het begeleiden van ondernemers 

vraagt om een persoonlijke benade-

ring en openheid vanuit de onderne-

mer over zijn financiële, zakelijke en 

sociale leven. Voor kleine onderne-

mers zijn deze zaken met elkaar ver-

strengeld.  

De Pater Ahlbrinck Stichting focust 

zich vooral op kleine ondernemers 

die al activiteiten ondernemen en de 

wil tonen om te leren en zich verder 

willen ontwikkelen.  

Het opstellen van allerlei mooie plan-

nen met de ondernemer is niet zin-

vol; het grip krijgen op zijn financiële 

situatie wel. Ook een realistische kijk 

naar de afzetmogelijkheden en 

winstmarges helpen de ondernemer 

vaak een stap verder. 

Ten aanzien van leningen heeft de 

PAS ervaren dat het belangrijk is om 

het contact met de lener te onder-

houden en ook de totale gemeen-

schap erbij te betrekken. Als de lener 

zijn lening niet afbetaald, kan de 

gemeenschap worden ingezet als 

pressie-middel. 

Ervaringen uit het verleden hebben 

geleerd dat binnenland bewoners 

vaak willen investeren in duurzame 

productiemiddelen, die niet snel 

winst opleveren. Micro-kredieten 

zijn dan niet geschikt. Opties als 

dorpskas-systemen, subsidies en 

onderling lenen van middelen zijn 

goede alternatieven. 


