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1. Wat is de twinningfaciliteit ?
•
•
•

Een faciliteit die is ingesteld door het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken
Richt zich op samenwerkingsverbanden tussen NL en Sur
maatschappelijke organisaties
De twinningfaciliteit financiert projecten:
– gericht op de versterking van de institutionele
capaciteiten van het maatschappelijk middenveld van
Suriname;
– gericht op de bevordering van de sociale banden tussen
NL en Suriname;
– waarbij kennisuitwisseling en samenwerking een
centrale rol speelt.

1. Wat is de twinningfaciliteit ?
•
•
•
•

•

Huidige (derde) twinningfaciliteit is gestart in 2018 en loopt
tot en met 2021
Twee loketrondes, waarvan de 1e loketronde in 2018
plaatsvond en inmiddels is afgerond
Voor beide rondes een bedrag beschikbaar van elk 3,25
mln euro
In de eerste loketronde werden uiteindelijk in totaal 21
projecten gefinancierd (15 groot en 6 klein)
Nu (jan 2019): start 2e loketronde

1. Wat is de twinningfaciliteit ?
Wie komen in aanmerking?
Een Samenwerkingsverband tussen tenminste één NL en één
Surinaamse non-profit-organisatie. Surinaamse parastatale
organisaties ook toegestaan.

Voorbeelden: onderwijsinstellingen, zorginstellingen,
welzijnsorganisaties, culturele organisaties, vakbonden,
kerkelijke organisaties, charitatieve organisaties, milieuorganisaties, etc.
Niét voor:
• Commerciële organisaties
• Individuele personen
• Nederlandse overheidsorganisaties

1. Wat is de twinningfaciliteit ?
Welke sectoren komen in aanmerking?
De twinningfaciliteit gericht op viertal sectoren:
1.
2.
3.
4.

Onderwijs en opleiding
Zorg en welzijn
Taal en cultuur
Milieu en Ecologie

•
Zorg en welzijn
Jeugdzorg

Bejaardenzorg
Gehandicaptenzorg
Medische/psychische
zorg
Organisaties gericht op
ver-beteren van
levenskwaliteit en
werkgelegenheid
(onder-nemerschap,
vrouwen,
mensenrechten, goed
bestuur, dorpsbesturen
en diaspora)

Buurtorganisaties

Taal en cultuur
Taal: onderhoud en
bevordering van de
Nederlandse taal

Cultuur: omvat allerlei
uitingen van een
groep of samenleving
zoals kunst, toneel,
dans en het cultureel
erfgoed

Milieu en Ecologie
Milieu: : het geheel
van voorwaarden en
invloeden die voor
het leven van
organismen en voor
levensgemeenschap
pen van essentieel
belang zijn
Ecologie: de
dynamiek van de
wisselwerking
tussen organismen,
populaties of
levensgemeenschap
pen

1. Wat is de twinningfaciliteit ?
Groot en klein
Zowel grote als kleine projecten komen in aanmerking

Kleine projecten:
Subsidie tussen €10.000 en €40.000
Projectduur: maximaal 12 maanden
Eigen bijdrage projectpartners: 5%
Grote projecten:
Subsidie tussen 40.000 € en maximaal 200.000 €
Projectduur: maximaal 24 maanden
Eigen bijdrage projectpartners: 15%

2. Aanvraagprocedure, loketronde 2
De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen:
Stap 1: alle geïnteresseerden kunnen een verkort
projectvoorstel indienen (volgens vast format), waarin de
doelstellingen van het project en de aanpak op hoofdlijnen
wordt weergegeven
Stap 2: de beste voorstellen uit stap 1 zullen worden gevraagd
om een volledig projectvoorstel te maken. Overige
projectvoorstellen vallen af.

2. Aanvraagprocedure, loketronde 2
Stap 1: verkort projectvoorstel
Loket voor indiening van ‘’verkorte project-voorstellen’’ is open
tot 15 maart a.s (13h00 Surinaamse tijd, 17h00 NL tijd)
Voor indiening van de verkorte projectvoorstellen moet gebruik
worden gemaakt van een vast aanvraagformulier (format vanaf
31 januari a.s. downloadbaar vanaf website www.UTSN.nl)

2. Aanvraagprocedure, loketronde 2
Stap 2: volledig projectvoorstel
In de week van 29 april – 3 mei worden alle aanvragers
geïnformeerd of zij doorgaan naar stap 2, of niet.
Alleen diegenen die doorgaan naar stap 2, worden gevraagd om
hun verkorte projectvoorstel uit te werken in een volledige
projectvoorstel.
Ook voor stap 2 zal worden gewerkt met een vast format dat
alleen aan desbetreffende aanvragers door UTSN zal worden
verstrekt

Planning loketronde 2 (2019)
Deadline indiening verkorte projectvoorstellen

15 maart

Beoordeling .verkorte projectvoorstellen

16 maart – 28 april

Uitnodiging opstellen volledige projectvoorstellen of
afwijzen verkorte projectvoorstellen

week 29 april – 3 mei

Deadline indiening volledige projectvoorstellen

14 juni

Beoordeling volledige projectvoorstellen

15 juni – 19 juli

Toekenning subsidiemiddelen

week 22 – 26 juli

Start uitvoering projecten

september/oktober

3. Selectie- en beoordelingscriteria
Algemeen
• Projectprofiel moet aan alle drempelcriteria voldoen
• Indien project aan één of meerdere drempelcriteria niet
voldoet, wordt deze afgewezen
• Projectprofielen die voldoen aan alle eisen worden op
inhoudelijke criteria beoordeeld en gerangschikt op basis
van behaalde scores
• De projectprofielen die het beste scoren worden
uitgenodigd voor het indienen van een volledig
projectvoorstel
• Er is geen bezwaar of beroep mogelijk

3. Selectie en beoordelingscriteria

Projectprofielen (stap 1)
• Drempelcriteria
• Inhoudelijke criteria projectprofiel
Volledige projectvoorstellen (stap 2)
• Criteria m.b.t. de organisatie van het
samenwerkingsverband
• Inhoudelijke criteria volledig projectvoorstel

3. Selectiecriteria projectprofielen
(stap 1)
Drempelcriteria:
1. Voldoet aanvrager aan eisen doelgroep?
2. Klein of groot project?
3. Bijdrage aan doelstellingen Twinningfaciliteit
4. Valt project in ten minste één van de vier sectoren?
5. Geen commerciële dienstverlening of activiteiten?
6. Geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen?
7. Wordt voldoende eigen bijdrage ingebracht?
8. Is de aanvraag door alle partners (digitaal) ondertekend?

3. Selectiecriteria projectprofielen
(stap 1)

Inhoudelijke criteria
1. Context project: project past binnen sector en voorziet in
behoefte
2. Consistentie doelstellingen, resultaten en activiteiten
3. Draagvlak: project is door partners gezamenlijk ontwikkeld en
sluit aan bij de sector-ontwikkelingen
4. Beleidsrelevantie: bijdrage aan doelstellingen van de
Twinningfaciliteit
5. Deskundigheid in Suriname: is die echt nodig en (nog)
onvoldoende aanwezig
6. Samenwerkingsverband: kennis, belang, rolverdeling,
meerwaarde en duurzaamheid
7. Duurzaamheid project: lange termijn effecten voor Surinaamse
partner en sector
8. Sobere begroting

3. Selectiecriteria volledige voorstellen (stap 2)

A. Organisatie criteria twinningpartners
1. Track record / relevante ervaring
2. Planning, monitoring en evaluatie
3. Kwaliteitsmanagement
4. Doelmatigheid
B. Inhoudelijke criteria
5. Consistentie doelstellingen, resultaten en activiteiten: in meer
detail
6. Goed onderbouwde, logische begroting en planning
7. Risico’s en monitoring

4. Toekenning van subsidie

Tweede helft juli worden de subsidies voor de 2e loketronde
definitief toegekend
Subsidies zijn gemaximeerd op een voor elk project vast
bedrag

Voor elk project geldt een eigen bijdrage (in geld of in natura)
Subsidies moeten binnen de overeengekomen projectperiode
worden besteed

5. Monitoring van
projecten

Alle projecten worden tijdens de uitvoering door UTSN
gemonitord: inhoudelijk en financieel

Financiële monitoring: het volgen van de realisatie van
uitgaven in relatie tot de projectbegroting en de projectplanning
Inhoudelijke monitoring: door regelmatig contact over de
inhoudelijke voortgang van projecten en (soms) veldbezoek

6. UTSN team
•

•

UTSN is een samenwerkingsverband tussen Berenschot in
Nederland en Nikos in Suriname
Team van Nederlandse en Surinaamse consultants :

Henry Ori

Marlon Drent

Eric Banel

Kim Geleijnse

Vragen?
Actuele informatie steeds te vinden op www.UTSN.nl

