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Suriname



Suriname

→ Populatie: ± 500,000 inwoners

→ Exports: Alumina, Gold, Crude Oil, Wood & Wood 
Products, Rice, Bananas, Fish & Shrimp. 



Suriname

Work force (± 100,000): 
Government (35%)Government (35%)

Private sector (41%)
Parastatal 

Companies (10%)
Parastatal 

Companies (10%)
Unemployed (14%) 

→ Private Sector: ALCOA, BHP Billiton, 
Staatsolie NV, Gross Rosebel



Algemeen beeld

arbeidshygiëne in Suriname

- Rol Ministerie v Arbeid, Technologische 
Ontwikkeling en Milieu  Ontwikkeling en Milieu  

- Rol Main Private Sector

- Rol Anton de Kom Universiteit van Suriname

- Feiten arbeidshygiëne in Suriname- Feiten arbeidshygiëne in Suriname



Arbeidshygiene 
in Surinamein Suriname

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu:
- Directoraat Arbeid - Directoraat Arbeid 

- 4 Onderdirectoraten (wo Arbeidsinspectie)
- Arbeidsinspectie (Sociale Inspectie, 

Veiligheidsinspectie, Medisch Bureau, Veiligheidsinspectie, Medisch Bureau, 
Juridisch Bureau)

Arbeidswetgeving (volgens de veiligheidswet 1947)



ProbleemgebiedenProbleemgebieden

- geen afdeling Arbeidshygiene en dus geen  
wetgeving & inspecties op dit vlak.wetgeving & inspecties op dit vlak.

- geen tot ineffectieve veiligheidsinspecties    
(corruptie)

- geen of weinig sancties → bedrijven zijn niet - geen of weinig sancties → bedrijven zijn niet 
safety-minded/sommige bedrijven werken aan  
issues door ISO cerificatie.issues door ISO cerificatie.

- verouderde veiligheidswet van 1947



Main Private Sector

Multinationals (Alcoa, BHP Billiton, Gross Rosebel) 
Staatsolie Suriname NV. (werkt met internationale 
standaarden voor health, safety & environment) standaarden voor health, safety & environment) 

Voordelen:Voordelen:
- uitstekend safety, health & environment beleid/systeem
- enorme “corporate influence”
- arbeidshygiene is erg goed ontwikkeld vooral de 
- enorme “corporate influence”
- arbeidshygiene is erg goed ontwikkeld vooral de 
multinationals

Probleemgebieden:
- geen ondersteuning naar andere bedrijven
- lijkt meer een “legal issue” te zijn dan een echt S&H concern- lijkt meer een “legal issue” te zijn dan een echt S&H concern



Anton de Kom Anton de Kom 
UniversiteitUniversiteitUniversiteitUniversiteit

- Faculteit Medische Wetenschappen 
- Faculteit Juridische Wetenschappen
- Faculteit Technologische Wetenschappen- Faculteit Technologische Wetenschappen
(divisie: Milieu Wetenschappen → doel bezoek NVVA)

Probleemgebieden:Probleemgebieden:
- zeer beknopte arbeidsveiligheid colleges binnen de divisie   

Milieu wetenschappen 
(4 college uren/ zeer algemeen, basic en globaal) 

- geen arbeidshygiëne colleges- geen arbeidshygiëne colleges



Arbeidshygiëne (feiten)

- geen vereniging van arbeidshygiëne;- geen vereniging van arbeidshygiëne;
- geen goede wetgeving;
- geen nascholing;
- weinig “educated” arbeidshygiënisten (maximaal 10);- weinig “educated” arbeidshygiënisten (maximaal 10);
- geen bekendheid m.b.t. arbeidshygiëne.



Arbeidshygiënische risico's in 
Suriname Suriname 

- schadelijk geluid
- inhalatie hazards (stof, lasrook, pesticiden, etc.)- inhalatie hazards (stof, lasrook, pesticiden, etc.)
- niet-ioniserende straling 
- trillingen
- ergonomie- ergonomie
- asbestos



Typische veiligheids Typische veiligheids 
risico’s

- geen goede/adequate persoonlijke 
beschermingsmiddelen

- onveilige en niet adequate werkvloer/werkomgeving- onveilige en niet adequate werkvloer/werkomgeving
- elektrische risico’s 
- brandgevaar (geen adequate brandpreventie)
- valgevaar (veel inadequate steigers, masten, ladders - valgevaar (veel inadequate steigers, masten, ladders 

etc.)



Doelstellingen 
project "stimulering arbeidshygiëne in 
Suriname"Suriname"

- inventariseren van onderwijsmethoden op het gebied van 
arbeidshygiëne ten behoeve van het onderwijs in Suriname en arbeidshygiëne ten behoeve van het onderwijs in Suriname en 
mogelijk het opbouwen van een netwerk rondom onderwijs;

- het verzamelen van concrete (gratis) arbeidshygiënische - het verzamelen van concrete (gratis) arbeidshygiënische 
producten die concreet mee terug gebracht kunnen worden 
naar Suriname ten behoeve van collega's en studenten;

- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een - te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een 
samenwerkingsverband tussen Nederland en Suriname 
(zogenaamde "twinning") en wat hiervoor nodig is om dit in de 
toekomst stand te laten houden;toekomst stand te laten houden;

- het onderzoeken wat er nodig is om in Suriname een 
vereniging van arbeidshygiënisten op te richten en deze te vereniging van arbeidshygiënisten op te richten en deze te 
laten aansluiten bij IOHA.



Praktisch aanpakPraktisch aanpak

� Werkbezoek van Ricardo Lachman aan Nederland

Bezoek opleidingenBezoek opleidingen
Verschillende kennisinstituten oa Arbouw
NVVA
SZWSZW
Arbodiensten

� Overdracht kennis in Suriname� Overdracht kennis in Suriname



WerkbezoekWerkbezoek

� Er zijn cultuurverschillen tussen Nederland en � Er zijn cultuurverschillen tussen Nederland en 
Suriname bijvoorbeeld in de kijk op arbeidshygiëne
(zie volgende dia)

� Minder uitgegeven dan begroot: tot nu 
toe 60 % van het bedrag gebruikt. 
Resterend bedrag nog beschikbaar, Resterend bedrag nog beschikbaar, 
wanneer er een concreet plan voor 
verder implementatie

Dat de Nederlanders toch nog 

heel vriendelijke, warme, 

leuke en vooral sociaalvoelendeleuke en vooral sociaalvoelende

mensen zijn



Nederlandse arbeidshygiëne door 
de ogen van Ricardode ogen van Ricardo

- niet alle onveilige/ongezonde issues onder de aandacht 
gebracht van de leiding van het bedrijf maar een selectie 
daarvan.daarvan.

- ook de Nederlandse Arbeidsinspectie zaken ziet zaken 
over het hoofdover het hoofd

- men gaat erg praktisch te werk;
- de tools welke ontwikkeld worden zijn erg praktisch - de tools welke ontwikkeld worden zijn erg praktisch 

waardoor heel snel, efficiënt en effectief er goede 
resultaten geboekt worden op de werkvloer.

- het Ministerie van Sociale Zaken heel veel research doet 
en heel veel producten op de markt brengt 

- er uitstekende en praktische courses aangeboden worden - er uitstekende en praktische courses aangeboden worden 
via de verschillende universiteiten.



Follow up

- Veiligheids/arbeidshygiëne colleges op de divisie Milieu - Veiligheids/arbeidshygiëne colleges op de divisie Milieu 
Wetenschappen van de Universiteit van Suriname, starten de 
komende weken

- Tijdens de colleges zullen de praktische tools welke ik heb 
meegenomen uit Nederland besproken worden met de 
studenten.studenten.

- Voor de toekomst zijn ook nog op schema: opzetten van 
de Arbeidshygiene Vereniging en Uitwisseling van studenten de Arbeidshygiene Vereniging en Uitwisseling van studenten 
tussen de Universiteit van Suriname en Nederland



Verder in toekomstVerder in toekomst

Mogelijk opzet vereniging AH vanuit universiteit Mogelijk opzet vereniging AH vanuit universiteit 
(samenwerking NVVA)

Contacten blijven houden met Nederland (informatie Contacten blijven houden met Nederland (informatie 
uitwisselen)

Resterend bedragResterend bedrag
Gevraagd aan NVVA om dit te mogen besteden bij een 

concrete project dat de arbeidshygiëne in zijn geheel 
ten goede komt bijvoorbeeld: ten goede komt bijvoorbeeld: 
literatuur, Cd's en andere informatie welke de 
studenten kunnen gaan gebruiken op de Universiteit. 

Goede literatuur is altijd een issue geweest op de Goede literatuur is altijd een issue geweest op de 
Universiteit hier.


