
Nota tbv nationaal beleid na corona.  

 

In de persconferentie van maandag 20 april werd bij monde van Overste Danielle 

Veira gewag gemaakt van het te ontwikkelen beleid inzake herstel van de sociaal 

economische situatie in ons land na de corona-crisis. 

Ten behoeve van deze beleidsontwikkeling werd aangegeven dat goed 

onderbouwde ideeën hiervoor worden verwelkomd en ingediend kunnen worden via 

de covid 19 website. 

 

Hieronder een poging om bij te dragen, uitgaande van de doelgroep mensen met 

complex meervoudige beperkingen. 

 

Uitgangspunten: 

1. In de huidige situatie verliezen mensen hun baan, raken werkeloos en moeten zich 

op een andere manier richten op de toekomst en bestaanszekerheid van zichzelf en 

hun gezin, hun kinderen. Een deel zal tenminste tijdelijk, vaak langdurig, ten laste 

komen van het sociaal vangnet van de regering.  

 

2. Speerpunten voor herstel van de economie op nationaal niveau zijn:  

import beperking en eigen productie stimuleren. 

Deze twee hebben een samenhang; naarmate er minder wordt geïmporteerd groeit 

de behoefte aan eigen producten en nemen de kansen van individuen toe om van 

betekenis te zijn op de nationale [en internationale] markt. 

 

3. Veel mensen grijpen hun kansen en dragen op hun eigen creatieve manier bij aan 

herstel van de sociaal economische situatie op hun eigen individuele niveau  en 

daarmee ook aan herstel op nationaal niveau.  

Zij vinden hun eigen weg in de ‘nieuwe’ maatschappij. Een deel echter zal zich in de 

productie sfeer niet kunnen manifesteren en blijvend afhankelijk zijn van het sociaal 

vangnet. 

 

4. Voor ouders en familieleden van personen met ernstige beperkingen wordt het nog 

veel moeilijker te zorgen voor hun gehandicapte kind als er een extra beroep gedaan 

wordt op procuctie. Zij zullen aan de kantlijn moeten blijven en kunnen niet bijdragen 

aan herstel van de sociaal economische situatie, niet op individueel niveau en dus ook 

niet op nationaal niveau. Zij zullen extra druk blijven uitoefenen op het sociaal vangnet 

van de regering. 

 

5. Dit vergroot op gemeenschaps niveau, dus binnen de sociale kaart, de noodzaak tot 

uitgebreide dagzorg en 24 uurszorg voor mensen met complex meervoudige 

beperkingen. 

De huidige opvang capaciteit dient dan ook uitgebreid te worden. 

Betheljada, als enige instelling in Suriname voor deze doelgroep heeft ingeschat dat de 

nationale behoefte aan 24 uurszorg ligt rond de 55 personen. 

Betheljada heeft een strategisch beleidsplan en een masterplan en de instelling 

beschikt over de outillage, de ruimte, het meubilair, etc, om dit aantal van 55 personen 

te huisvesten.  Momenteel wonen er 32 personen in Betheljada en is er een wachtlijst 

van bijkans 25 personen. 



De personen op de wachtlijst beletten/beperken hun familieleden zich op sociaal 

economisch gebied te ontwikkelen en te manifesteren, doordat zij volledig 

zorgbehoeftig zijn en zullen blijven. 

 

6. Op gemeenschaps niveau komen de gevolgen van de corona-crisis in sommige 

collectieve woningen hard aan. Bij Betheljada logischerwijs het hardst, bewoners en 

pupillen kunnen zelf niets bijdragen; donaties lopen terug; overheidssubsidie is 

twijfelachtig, niet constant en altijd ontoereikend.  

Sluiting dreigt en opnamestop is reeds een feit, waardoor de wachtlijst van Betheljada 

groeit. Mensen gaan zich meer en meer richten tot andere instellingen buiten de eigen 

doelgroep, waardoor de druk op de totale sociale kaart steeds verder toeneemt. 

 

Deze 6 bovenstaande punten overziend kan gesteld worden dat oplossingen hoe dan 

ook holistisch, inclusief en creatief benaderd moeten worden, met name voor 

genoemde meest kwetsbare doelgroep, mensen met complex meervoudige 

beperkingen. 

 

De volgende oplossing is mogelijk en uitvoerbaar: 

 

Uit het overheidsbestand aan steun-zoekenden wordt een ieder tussen de 35 en de 50 

jaar verplicht om te solliciteren bij Betheljada. Zij kunnen in aanmerking komen voor 

gedegen opleiding en training on the job en zo een functie in de zorg gaan vervullen. 

Betheljada staat garant voor opleiding en training met alle daarbij behorende 

materialen. 

De overheid staat garant voor het salaris in de vorm van subsidie voor personele lasten 

en de meer-kosten voor verzorging van nieuw-opgenomen personen in de instelling. 

Betheljada dient hiervoor een formatieplan en kostenoverzicht in dat samenhangt met 

het aantal bewoners. 

In concreto: Betheljada heft de opname stop op aan de hand van toename van 

gesubsidieerd personeel.  

Hierdoor krijgen ouders/familieleden van nieuw opgenomen bewoners/pupillen letterlijk 

de handen vrij om deze uit de mouwen te steken. 

Dit komt ten goede aan alle drie niveaus;  

Individueel niveau: het gezin van de nieuwe zorgmedewerker is verzekerd van een 

inkomen. En het gezin van de nieuw opgenomen bewoner/pupil van Betheljada wordt 

zodanig ontlast dat de mogelijkheid voor het genereren van een inkomen openstaat. 

Gemeenschaps niveau: de unieke positie van Betheljada binnen de totale sociale 

kaart wordt versterkt, waardoor druk op andere instanties wordt verminderd en zij zich 

beter kunnen concentreren op de eigen doelgroep[en]. 

Nationaal niveau: in de totale behoefte aan opvang van mensen met complex 

meervoudige beperkingen wordt gaandeweg voorzien; het bestand aan clienten 

binnen het nationaal vangnet verminderd, het aantal werkelozen daalt. 

 

 

25 april 2020,  
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