KORTE TERUGBLIK OP DE ZEVENDE CENSUS
Positieve PR voor de naderende Achtste Census (13 augustus 2012, 00.00 uur)
Drs. Iwan A. Sno, M.Sc. (Directeur ABS)
19 december 2011 - Vergaderzaal Stichting ABS - Klipstenenstraat 5
Bevolkingspiramide ABS-2004 (smoothed)
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• Op 9 december 2011 is de Wet Achtste Algemene
Volkstelling door de Nationale Assemblee goedgekeurd.
• Op 14 december 2011 is de leningsovereenkomst die
moet leiden tot financiering voor onder meer de Achtste
Algemene Volkstelling door de IDB Board in Washington
goedgekeurd.
• Na o.i. onverdiende negatieve publiciteit (kennelijk
aangezwengeld door een DNA lid met een eigen
agenda) op 9 december 2011 vinden we het nodig om
de bonafide pers en de gemeenschap van adequate
informatie te voorzien. Het is onze plicht en u hebt er
recht op! (In feite is het in een aantal opzichten een
reminder van wat al bekend is)
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OVERZICHT VAN DE
PRESENTATIE
•
•
•

•

•

Soorten evaluaties
Doelstellingen van het Project Zevende Algemene
Volkstelling
Technische Evaluaties
– Technische Evaluatie door het ABS zelf
– Technische Evaluatie door onafhankelijke consultant
Lancelot Busby
Financieel Verslag “Zevende Census”

De lening en het financiële plaatje voor de achtste Census

(wordt om logistieke redenen nu gepresenteerd)
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SOORTEN EVALUATIES-1
Grofweg zijn er twee soorten evaluaties:
(soms is er een indeling in 4 ipv in 2, maar daar gaan we
niet verder op in)

• Productevaluatie
• Procesevaluatie
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SOORTEN EVALUATIES-2
• Productevaluatie is de meest bekende vorm
van evaluatie, namelijk de evaluatie waarbij
wordt nagegaan of met een activiteit/project is
bereikt wat er van werd verwacht. Hier wordt dus
enkel het uiteindelijke resultaat bekeken.
Productevaluatie levert dus leerrijke informatie
op voor een volgend project, maar kan voor
problemen van het betreffende project zelf geen
o p l o s s i n g e n
a a n d r a g e n !
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SOORTEN EVALUATIES-3
• Procesevaluatie wint steeds meer aan
populariteit en betreft het systematisch
verzamelen van informatie over het
verloop van het project. Hierbij gaat het
dus niet alleen om het uiteindelijke
resultaat van het onderhavige project,
maar er wordt vooral gekeken naar de
manier waarop de doelstellingen
worden nagestreefd en gerealiseerd.
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SOORTEN EVALUATIES-slot
• In beide gevallen heb je de doelstellingen van
het betreffende project nodig en een
kwaliteitsraamwerk
• Het kwaliteitsraamwerk (Quality Assurance of
Quality Control Framework) is uiteraard
relevanter voor Procesevaluatie dan voor
productevaluatie!
• Quality control issues zijn uitgebreid opgenomen
in het Project Plan voor de Zevende Census
(ook in het plan voor de Achtste Census), maar
daar gaan we nu niet op in.
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Doelstellingen van het Project Zevende Algemene
Volkstelling (a en b zijn ontwikkelingsdoelstellingen en c en d zijn
Korte termijn doelstellingen).
• a- To provide the Surinamese government, private sector and
scientific & research community with up to date, accurate and
comprehensive demographic, social, economic and cultural
data which can be used for national and regional planning, as
well as for research purposes (Up-to-date, accurate data voor
beleid, planning en wetenschapsbeoefening)
• b- To strengthen the national capacity in collecting,
processing and analyzing data resulting from Population and
Housing Censuses. (capaciteitsversterking)
• c- Plan and execute a General Population and Housing
Census of Suriname and process, analyze and disseminate its
final results within 2¼ years of enumeration (plannen en
uitvoeren van een VT en binnen jaar definitieve resultaten
verspreiden)
• d- Provide means to verify the adequacy of the continuous
Population Register of the Civil Registry Office. (Controle op de
bevolkingsboekhouding).
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Plan and execute a General Population and Housing Census
of Suriname and process, analyze and disseminate its final
results within 2¼ years of enumeration

• Census moment was 2 augustus 2004,
00.00 uur
• Definitieve resultaten zijn gepubliceerd
van 31 augustus 2005 t/m 27 oktober
2006
• Men oordele zelf!
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TECHNISCHE EVALUATIE
DOOR ABS ZELF (product evaluatie)-1
• Demografische Analyse van de 2004
Volkstelling
• Demografische Analyse, twee
volkstellingen (1980 en 2004) en
vergelijking met geboortestatistieken
• Vergelijking met onafhankelijke data van
buiten het ABS
• Statistische Analyse van de Volkstelling
• Post Enumeration Survey (PES)
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TECHNISCHE EVALUATIE DOOR ABS-2
(ZIE: Census 2004 Coverage Evaluation, ABS, november 2006)

Evaluation Method

Result

Demographic Analysis - Single Census
Whipple Index
Myers Blended Index
UN Age Sex Accuracy Index*
Sex Ratio at birth from CEB question
Mean Parity per woman pattern

OK
OK
OK
OK
OK

Demographic Analysis - Two Censuses and Comparison with birth Statistics
Simple Extrapolations
Population Projections
Intercensal Survival ratios
Comparison with Birth statistics
Comparison of Census Infant Mortality with Infant Mortality from BOG
Demographic Balancing Equation

OK
Not executed
OK
OK
OK
Inconclusive
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TECHNISCHE EVALUATIE DOOR ABS-3
(ZIE: Census 2004 Coverage Evaluation, ABS, november 2006)
* Statistical analysis %, indicates within + 3 σ
Evaluation Method

Result

Comparison with Other independent, external data
Old Age Pensioners of the Ministry of Social Affairs and Housing (SOZAVO)
Claimants for Medical Aid of SOZAVO;
Those registered with the State Health Insurance Company (SZF)
Government Employees registered by the Government Computing Center (CEBUMA)
Selected information from the Ministry of Education
The database of the Electricity Company of Suriname (EBS).

OK
OK
OK
OK
OK
OK

Statistical Analysis (Single Census)*
Mean Household Size at the District level
Mean Household Size at the Ressort level
Mean Household Size at the Enumeration Block level

100%
100%
97.90%

POST ENUMERATION SURVEY (PES)
PES response rate (also used as Census Proxy)
CENSUS OPERATION COVERAGE RATE
CENSUS UNDERCOUNT NUMBERS (PERCENT)

92.90%
96.80%
15.900 (3.2%)
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)-1
We citeren uit Busby’s rapport (executive summary):

• “This report responds to the mandate to
the Consultant to conduct an evaluation of
the Seventh Census of Population and
Housing in Suriname. It follows the terms
of reference which are reproduced in
Section One and examines all of its
requirements” (onderstreping toegevoegd)
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)-2 (TOR)
• The consultant will undertake the following activities:
1. Review the Project Report and other relevant documents (Loan
Contract, amended Program Documents, etc.) for this project,
including the Logical Framework (all supplied by the Bank).
2. Meet with the senior staff of the Bureau of Statistics to review the
objective and the undertaking of this consultancy.
3. Meet with a sample of District Commissioners, individually or
collectively to discuss the objective of this consultancy and review
their evaluation or comments on the undertaking of the 7th
Population Census with regard to data collection activities.
4. Meet with the Minister of Planning and Development Cooperation
with Statistics in his portfolio, to discuss the objective of this
consultancy and to review his comments on the undertaking of the
7th Census with regard to the results provided.
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)-2 (TOR-VERVOLG)
5.
6.
7.

8.
9.

Review and evaluate the appropriateness of the census data
collection forms and the software used for data processing and a
sample of the computerized database.
Review and evaluate the post-enumeration surveys undertaken,
including the appropriateness of the questions asked, and the
analyzed results.
Review and evaluate the published results of the 7th Population
Census. Determine if the model used in publication is appropriate
for this population census, including all printed and electronic
publications, and make relevant comparisons with similar
institutions within the region.
Review and evaluate the Bureau of Statistics website for reporting
on the 7th Population Census.
Review and evaluate the strategy used by the Bureau of Statistics
in informing the public about the undertaking and reporting of the
7th Population Census. Meet with members of the media to
determine the appropriateness of this strategy.
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)- executive summary-1
• The report in Section Two observes
meticulous planning (zorgvuldige planning)
of the Seventh Census and a definite
insistence on quality (benadrukken van
kwaliteit) at every stage of the Census
process. The set of quality modules has
resulted in a Census of quality whose
approach can be emulated by many
countries. (anderen mogen pogen te
evenaren)
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)- executive summary-2
• The Seventh Census was outstanding for its
transparency. (De 7e Census blonk uit in
transparantie). Every attempt was made to inform
the public of what was involved at every phase of
the operation. The analysis of the results included a
thorough evaluation of the exercise. Much
discussion was directed to the coverage issue. The
fact of no census for twenty-four years has limited to
some extent the meaning of the Index numbers
computed. Every aspect of the Census was
evaluated, providing rich material for subsequent
Censuses and other large-scale surveys.
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TECHNISCHE EVALUATIE door Lancelot
Busby (consultant)- executive summary-3
• In terms of the specifications, i.e. to conduct a
Census of Population and Housing in Suriname
and publish the results, the Census Project has
been successful. It has produced perhaps the
best Census exercise and results in the history
of Suriname. The Census has provided a basis
for comparison with the next Census which
should be synchronized to fall in step with the
2010 round of Population and Housing
Censuses.
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Financieel Verslag Zevende
Census

•Tot nu toe is alles
OK en positief,
maar …
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Financieel Verslag Zevende Census-1
maar …
• Gehoord de Commissie van Rapporteurs,
in het bijzonder het “geachte” lid Gajadien:
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Financieel Verslag Zevende Census-2
• NIET GEHOORD HET ABS, dat in en buiten rechte door
de directeur wordt vertegenwoordigd:
• Op 5 december 2011 is door het ABS in een meeting
met de Commissie van Rapporteurs toegezegd per email op te sturen: Projectplan VT8 (was reeds op CD
opgestuurd naar de Voorzitter de heer Finisie op 2
december 2011); Technische Evaluatie ABS en
Evaluatierapport Busby (alzo is geschied!)
• Op 5 december 2011 is ook aangegeven dat over
verstrekking van het Financiele Verslag afstemming
moet worden gepleegd (IDB, BDO, MinFin)
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Financieel Verslag Zevende Census-3
• Waarom heeft het “geachte” DNA lid
Gajadien beweerd dat het financiele
verslag van de zevende Census is
uitgebleven?
• Waarom heeft mw. Hoever van
“Surinames meest gerespecteerde
dagblad” (We citeren hier hoofdredacteur
Mw. Helstone) het ABS niet gehoord over
deze onjuiste beweringen?
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Financieel Verslag Zevende Census-4
• Op 9 december 2011, o.m na ontvangst
van IDB correspondentie is het “Final
Closing Report regarding the audit of
expenses arising from the Loan Contract
No. 1446/OC-SU” opgestuurd aan DNA
• Waarom was die negatieve publiciteit
nodig?
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Financieel Verslag Zevende Census-5
• De antwoorden moeten bij het “geachte”
lid Gajadien en De Ware Tijd (de dames
Hoever en/of Helstone) gezocht worden,
maar dergelijke onjuistheden en leugens
doen Suriname in het algemeen en de
opkomende Achtste Census in het
bijzonder geen goed.
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Financieel Verslag LO 1446/OC-SU (6a)

• Men mag denken/zeggen wat men wil
over accountants en
accountantsrapporten, maar niet
iedereen kan een rapport met een
schone verklaring overleggen, zeker
niet voor een project van een
dergelijke omvang! ABS kan dat wel!
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Financieel Verslag: LO 1446/OC-SU (6b)
Accountantsverklaring!

26

13

Financieel Verslag: LO 1446/OC-SU (6c)
Hoeveel is uitgegeven en wat hebben we daarvoor gehad?

• Er is totaal uitgegeven 5,227,475 USD, waarvan
1,639,251 USD eigen bijdrage en 3,588,224
USD geleend bij de IDB
• Hiervoor hebben we gehad: 1½ Census
(Census 6 niet afgerond wegens brandstichting),
een landelijke Bedrijventelling, een
Huishoudbudgetonderzoek (in 6 districten, ipv in
3 districten) en capaciteitsversterking.
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Wat verwacht het ABS van de pers?
• Op http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=2916
Is een interview (in de Branding, 11 augustus
2011) te beluisteren:
• De heer Wilfred Leeuwin (SVJ Voorzitter) die
spreekt over: “Hoor en Wederhoor” en
“natrekken of feiten kloppen”
• ABS hoeft geen voorkeursbehandeling, maar
verwacht wel dat het bovenstaande in acht wordt
genomen!
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Verzoeke het ABS en de komende Achtste
Algemene Volkstelling altijd kritisch, doch
ethisch verantwoord te volgen:
• Uit de “Code of Ethics” van de Society of
Professional Journalists (1996 versie):
Seek Truth and Report It
• Journalists should be honest, fair and
courageous in gathering, reporting and
interpreting information.
• Journalists should:
¾ Diligently seek out subjects of news stories to
give them the opportunity to respond to
allegations of wrongdoing.
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De lening en het financiële plaatje
voor de achtste Census-1
•

•

“De regering leent 5 miljoen USD - waarvan circa 4.3
miljoen voor het project 8e Algemene Volkstelling voor het verbeteren van de basisstatistiekvoorziening
in Suriname.”
Volledigheidshalve moet vermeld worden dat in de 4.3
miljoen USD is inbegrepen “Post Census
Strengthening” (voor het versterken van het ABS) en
dat circa 458,000 USD (van de 5 miljoen) is
uitgetrokken voor een Huishoudbudgetonderzoek te
houden in 2013/2014. De resterende middelen zijn
bestemd voor het dekken van administratieve kosten
en voor tegenwoordig door de IDB verplicht gestelde
“Monitoring en Evaluation”.
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De lening en het financiële plaatje
voor de achtste Census-2
• Het is van belang dat het juiste bedrag
voor de Census wordt genoteerd en
gecommuniceerd omdat het (omstreden)
gebruik is om per capita Censuskosten uit
te rekenen ivm vergelijken hoe
duur/goedkoop een Census wel/niet is en
om eventueel efficiëntie verbetering te
checken.
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•DANK
•THANKS
•GRACIAS
•SHUKRAN
32
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