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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Nieuwjaars wensen 2019
Met vereende krachten gaan wij het jaar 2019
tegemoet. De KKF en haar werkarmen staan u
onvermoeid bij om de uitdagingen van het
komend jaar te doorstaan. De Kamer van
Koophandel en Fabrieken wenst aan de
Surinaamse gemeenschap, het bedrijfsleven
in het bijzonder, een vredig en zeer voorspoedig 2019 toe!

Belang van reflecteren en evalueren
We zijn aangeland in een periode waarin zowel op het
persoonlijk vlak als binnen bedrijven gereflecteerd en
geevalueerd wordt. Wat ging goed en wat ging fout tijdens het bedrijfsproces? Producten en diensten worden
kritisch onder de loep gelegd en op basis van dit process van reflectie en evaluatie tracht men tot verbetering
te komen. Natuurlijk heeft zo’n process pas zin als we
bereid zijn eerlijk en kritisch naar onszelf te kijken en
niet te gauw tevreden te zijn met het eigen en/of groepsresultaat. Het kan immers altijd beter.
Reflectie
Reflecteren is nadenken over wat er gebeurde. Deden de betrokken personen het goed, kon het beter of werden er zelfs fouten
gemaakt? We spreken af dat bij dit reflecteren niemand de schuld
bij een ander legt en de slachtofferrol gaat spelen. Er wordt nagedacht over de eigen rol in het productie proces. Heb ik of hebben
wij: problemen goed geanalyseerd, goed geinventariseerd, goed
gepland, goed overleg gepleegd; heb ik of hebben wij ons gehouden aan de planning, ging de uitvoering goed, spraken wij elkaar
aan op fouten en werd het process, product e/o dienst gedegen
gecontroleerd? Het reflectieproces moet volgens een gedegen
structuur worden opgezet en volgens die structuur wordt de waarde van wat gedaan is bepaald. En dat heet evalueren.
Evalueren
Bij het evalueren worden 4 fasen doorlopen: 1)de benoemingsfase,2) de voorbereidingsfase, 3) de beoordelingsfase en 4)de fase
van leermomenten en goede voornemens. In de benoemingsfase
wordt concreet en gedetailleerd aangegeven waarover het reflecteren en evalueren gaat. In de voorbereidingsfase komen zaken
aan de orde zoals: analyse en inventarisatie, planning en polanningsschema, schatten en tijdschrijven, en vergaderen. Van deze
onderdelen wordt aangegeven wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. De beoordelingsfase benoemt de punten van kritiek, geeft aan wat misging, waarom of waardoor en wat de gevolgen waren. In de fase van leermomenten en goede voornemens
wordt de vraag gesteld en beantwoord: ‘Wat hebben wij geleerd
van de voorgaande fasen?’ Denk daarbij vooral aan de punten:
voorbereiding, uitvoering, overleg, controle, oplevering en noteer
nauwkeurig en concreet de verbeterpunten.
In het bedrijfsleven is reflecteren en evalueren erg belangrijk en
daarom wordt dit vastgelegd in een evaluatieverslag. Wat in dat
verslag komt te staan moet als verslag herkenbaar zijn dus moet
het:a) goed gestructureerd zijn,b) geschreven zijn op het referentiekader van de doelgroep, c) concreet en gedetailleerd zijn, en
uiteraard moet het evaluatieverslag belangwekkend zijn en taalkundig goed geschreven.
RMD

VACATURES
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van
ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij voor directe indiensttreding op zoek naar fulltime

Agronomen
Bosbouwkundigen
Bedrijfskundigen
Economen
Functie vereisten:
- Academische werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
-Computerervaring
- Representatief, enthousisast en stressbestendig
- Zowel zelfstandig als in Teamverband kunnen werken

Wij bieden :
- Een goede salariering
- Een veelzijdige functie in een uitdagend
kenniscentrum

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande
bedrijven:

DOSSIER HANDELSNAAM
BHAAN AUTO HERSTEL

Kwasimamastraat 2

Reparatieinrichting

39069

R. SOEKHAN

Bolletriehe 29

Importeur

48945

ATJONI BAZAAR

Atjonie Pokigron

Winkelier

49134

49247

DUBETEX INTERNATIONAL Dr. Samuel Kafiluddistraat 42
Importeur, Exporteur
EXPORT & IMPORT
EXXON MOBILE SECURITY Lalla Rookhweg Lalla Rookh Mall Bewakingsdienst,
unit 16
Beveiligingsdienst
TRIPLE SEVEN TRADING
Gonggrijpstraat 257
Importeur

49260

SUSHA'S SUPERMARKET

49295

W6 SYSTEMS SURINAME

Lawagebied tegenover Maripasoela Winkelier
(Anthony Brinque)
Afobakalaan 4
Adviesbureau

49298

FB CAR CENTER

Zonnebloemstraat 44

49337

2de HANDS.SR

J.d. Gompertsstraat 115 boven

49358

Servicebureau,
Bemiddelingsbureau
BORREL HOEKJE
Jodenbreestraat 15 - 17 (unit 75 Transportbedrijf,
Jodenbree Mall)
Drankinrichting
ALCIDES PEREIRA DA SILVA Lawa / Antino
Mijnbouwbedrijf

49399

LI JUNXIA

Dr. Sophie Redmondstraat 32

Importeur, Winkelier

49402

THE CHANNEL BASIS

Kwartetstraat 12

Servicebureau

49428

EDMUND CASTILLION

Graderweg 1

Transportbedrijf

49439

INPROSUP

Beekhuizenweg 102

49898

CLARINE ABIAKA - HARDER- Eridoristraat 9
WIJK
AJ FASHION
Polakstraat 8

Software Bureau,
Servicebureau
Importeur, Exporteur

49209

49339

49934
49936

49958
49962
63085

Betekent niet alleen een nieuw product ontwikkelen.
Innoveren is ook en nieuwe (afzet)markt aanboren of
een nieuw bedrijfsproces of een verbeterde
procedure toepassen.
Ook met nieuwe partners samenwerken of de
samenwerking upgraden is Innovatie!
Waar liggen uw innovatiekansen? Wil u meer
weten?
Neem dan contact op met Stichting Business Innovation
Suriname (B-Inno)
Improvement Unit at the KKF
Tel: 437982 / Email: info@businessinnovation.sr

ACTIVITEIT

38383

49943

INNOVATIE

ADRES

63135
63163

SOUTHERN
WOOD
ROCHITEAU

Winkelier

Importeur

TROPICAL Botropesistraat 12

ROSU CLEANING
DUCTS
LG BARBERSHOP

Importeur, Exporteur,
Adviesbureau,
Lalla Rookhweg 229 C1 (unit 55 van Bemiddelingsbureau
de Hermitage Mall)
Importeur
PRO- Jankilaan 30
Importeur
Anwar Sadatstraat 20

N.K.'s
ADMINISTRATIE Copernicusstraat 155 perceel 1482
BUREAU
EVOLUTION FITNESS CLUB Welgedacht A Weg 382
BOESJA SCHOONMAAKBE- Duisburglaan 82
DRIJF

Barbier
Administratiebureau
Importeur, Exporteur,
Opleidingsinstituut
Schoonmaakbedrijf

CITAAT
Je kan beter als scheidsrechter optreden tussen twee vijanden dan tussen twee
vrienden, want een van de vijanden zal je vriend worden en een van de vrienden je
vijand. (Bias)

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daar door economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen
en te versterken.

