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                    MISSIE 

CELOS is hét wetenschappelijk instituut dat voorziet in 

toonaangevend en multidisciplinair onderzoek, onderwijs en 

diensten in de agrarische en bosbouwsector ten behoeve van de 

ontwikkeling van Suriname. 

 

Doel 2. Actief uitdragen van CELOS zowel nationaal 
als internationaal 

1. Opzetten van een gericht communicatiebeleid en -plan. 
2. Goed functionerende PR afdeling. 
3. In de publiciteit treden. 
4. Outreach activiteiten. 
5. Publiceren in peer reviewed journals. 
6. Participatie op nationale en internationale fora en  
     workshops. 
7. Uitdragen en publiceren van een  
    onderzoeksprogramma, strategisch, jaar en    

    beleidsplannen.  
 

Doel 3. Diversificatie van inkomsten en verbetering 
van financiële positie 

1. Uitbouwen dienstverlening. 
2. Verhuur kampfaciliteiten, aula en bedrijfsfaciliteiten. 
3. Voorziening in plant materiaal en planten. 
4. Gericht beleid voor acquisitie van fondsen. 
5. Patenteren van CELOS onderzoekresultaten en    
    processen. 

 

 

VISIE 

CELOS zal zich ontwikkelen tot een regionaal en internationaal 
gerenommeerd en gecertificeerd kennisontwikkelingsinstituut. 

Ons gemotiveerd en professioneel team bereikt dit door 
excellentie in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie van duurzame productie- en beheerssystemen voor de 
agrarische en bosbouwsector. 

Doel 4. Uitbreiden en benutten van (internationale) 
strategische allianties 

1. Evalueren en uitbouwen relaties nationale partners. 

2. Evalueren en uitbouwen bestaande relaties   
    maatschappelijk middenveld. 

3. Evalueren en uitbouwen bestaande relaties    
    buitenlandse onderzoeksinstellingen. 

4. Evalueren en uitbouwen bestaande relaties    
    potentiële donoren. 

5. Evalueren en uitbouwen bestaande relaties  
    internationale partners.  
 

 

Doel 5. Specialiseren en verbeteren van de 
dienstverlening aan stakeholders 

1. Samenstellen van een jaarprogramma. 
2. Kwalitatief/Kwantitatief verheffen van het instituut. 
3. Professionaliseren/uitbreiden van (niet) beperkte  
    databanken van onderzoeksresultaten.  
4. Efficiënte inzet en aanpassen/moderniseren    
    werkruimtes 
 

Doel 6. Optimaliseren van de onderzoekscapaciteit 
en –output 

1. Grote onderzoekslijnen formuleren en afbakenen    
    voor 5 jaar.  
2. Verhogen van de kritieke massa van onderzoekers. 
3. Optimaliseren permanente fieldsites. 
4. Opzetten van een nieuw Houttechnologisch lab. 
5. Machinepark innoveren. 

 

 

Doel 1. Versterken van de interne organisatie 

1. Uitzetten en monitoren  van het 5-jaren   
     strategisch actieplan.  
2. Ontwikkelen en implementeren van het HRM    
    Beleid. 
3. Versterken van het management van de  
    organisatie.  
4. Ontwikkelen en implementeren van het    
     financieel beleid.  
5. Versterken van de ondersteunende diensten .  
6. Kwaliteitszorg en certificering. 
7. Verbeteren gebouwen en infrastructuur.  
8. Ontwikkelen en implementeren van ICT beleid. 
9. Ontwikkelen en implementeren van een groen beleid. 
  
 

WAARDEN & CULTUURKENMERKEN: Samenwerken|Teamplayer zijn|Gemotiveerd|Klantvriendelijk| Loyaliteit|Vakbekwaam|Discipline 
Betrouwbaarheid | Goed kunnen communiceren |Assertief |Veilig werken|Vertrouwen geven en uitstralen|Resultaatgericht werken| 
Innovatief|Wederzijds respect |Betrokkenheid|Leerbereidheid|Luisteren|Verantwoordelijkheid|Initiatief nemen| 

 


