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Verbeteringsmogelijkheden zijn er overal waar er gewerkt wordt. Deze
mogelijkheden kunnen voortvloeien uit veranderingen op het gebied
van human resource interventies en daarnaast ook nog via technische innovaties. Lean six sigma biedt de mogelijkheid om beide
aspecten van bedrijfsvoering aan te pakken.

Innovatie

Efficientie

Doordat er d.m.v. lean six
sigma efficientie binnen
processen wordt verhoogd, kunnen de technieken en principes die uit
deze methode voortvloeien ook gebruikt worden in
verenigingen, organisaties, ministeries etc. Het
gaat bij lean dus voornamelijk om door snel uitvoerbare interventies te
komen tot efficientieverhoging die uitgaven verminderd. Bij deze methode gaat het dus voorna-
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TRAINING
“Motorzaag en velling”

Ondernemersavond

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) biedt bosexploïtanten en bosondernemers de training Motorzaag en velling aan voor hun zagers en vellers, al
dan niet goed ervaren om hun kennis aan te scherpen en te controleren.
Periode: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Locatie: JSOOC, Zanderij I
kosten: SRD 300,- p.p.
incl. transport naar Zanderij v.v., verblijf en voeding

Let wel: Er kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

EUR1 FORMULIER VOOR EXPORTEURS

Dhr. W. Roseval, manager van Project
Management and Leadership Consultancy
melijk om het besparen
van kosten, hetgeen
rechtstreeks leidt tot verhoging van winst.

Gebieden

Enkele gebieden waar
Lean Six Sigma direct gebruikt kan worden zijn:
voor ISO Certificering, bij
procesbeschrijving, het
identificeren van verandermodellen, identificatie
van overbodige activiteiten die in een proces
plaatsvinden, bij werkstandaardisatie etc. Aldus
een samenvatting van een

presentatie die op onze
laatstgehouden ondernemersavond werd verzorgd
door Winston Roseval,
manager Project Management and Leadership
Consultancy (PML Consultancy). Het bedrijf biedt
trainingen
aan
in:
Business Management,
Project Management en
Lean Six Sigma. Voor
meer info: Tel: 470424/
08809595, e-mail: pmlroseval@gmail.com,
www.pmlconsultancy.com
RMD

Hiermede brengen wij de ingeschrevenen in het Handelsregister bij de KKF in herinnering dat de mogelijk nog niet voldane jaarbijdrage over 2011 voor 30 juni 2011
dient te zijn voldaan. In december a.s. zijn er Kamerverkiezingen waaraan slechts
ingeschrevenen kunnen deelnemen die minstens een jaar ingeschreven zijn bij de
KKF, geen achterstand hebben in de verschuldigde jaarbijdrage en deze voor 30
juni 2011 hebben voldaan.

CITAAT
“Als je je niet langer identificeert met je gevoelens, ontluikt
inzicht en verdwijnen belemmeringen uit je bewustzijn".
(Vimala Thakar)

Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) maakt bekend dat het huidig EUR1
formulier niet meer voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn voor de export
naar Europa.
Echter zal dit EUR1 formulier nog tot en met 31 juli 2011 geaccepteerd worden.
Nadere berichten omtrent het nieuwe EUR1 formulier volgen.

Missie Dominicaanse Republiek
De KKF heeft een succesvolle orientatie missie
uitgevoerd naar de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, Santo Domingo, in de periode 28
mei t/m 1 juni jl. Aan de
missie hebben 14 bedrijven en organisaties deelgenomen met een totaal
van 17 personen. Deze
missie was meer gericht
op orientatie en marktinformatie. Tevens heeft de
groep ook deelgenomen
aan een Business Forum
waarin landen hebben
geparticipeerd als Suriname, Antigua, Jamaica,

Een deel van de delegatie

Marginalisering Ontwikkelingssamenwerking en economische diplomatie
De Nederlandse minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen,
laat duidelijk zijn invloed gelden op Ontwikkelingssamenwerking van
Buitenlandse Zaken. Van het voorheen tamelijk marginaal ministerie,
maakte hij een superministerie met landbouw en alle innovatie onder
zijn vleugels en met een groter budget. Voluit heet het ministerie
'Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het bedrijfslevenbeleid van EL&I is uitdrukkelijk gericht op het buitenland. En
ondernemer en bedrijf komen sterk in het centrum van aandacht.
Het bedrijvenbeleid van
EL&I wil ondernemingen
nadrukkelijk helpen groeikansen in opkomende
markten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika te benutten. Het buitenlandbeleid
moet daarop worden afgestemd. Men spreekt van '
economische diplomatie'.
Voor het ministerie van
Buitenlandse Zaken is dat
een netwerk van posten in
dynamische markten om
de internationale positie
van Nederland te versterken. EL&I van Verhagen
ziet economische diplomatie meer als een netwerk van posten in markten waar het Nederlandse
bedrijfsleven actief is. In
die visie gaat het vooral
om de belangenbehartiging van de Nederlandse
bedrijven wat botst met
het politieke denken op de
lange termijn en volgens
sommigen met het algemeen strategisch belang
van Nederland .
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Opgave voor deelname aan de training kan dagelijks tijdens kantooruren op
het Secretariaat van de KKF.

KKF-JAARBIJDRAGE

Diplomatie

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Project management and
leadership Consultancy

Bij lean project management wordt het accent
zwaar gelegd op technische innovaties, maar het
brengt ook in kaart wat de
acceptatie van deze innovaties zijn onder het personeel dat de innovaties
moet uitvoeren Een persoon die dus in lean six
sigma getraind is, wordt
daarom ook een ‘change
agent’ genoemd, omdat
deze persoon voor verandering van attitude en
technische verbetering
kan zorgen.
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Gebonden hulp

Nederland gaat het aantal
landen waar het met Ontwikkelingssamenwerking
actief wil blijven drastisch
reduceren tot zestien landen. Het zwaartepunt
komt te liggen bij versterking van de economie in
arme landen of aanwezigheid in landen waar het
Nederlandse bedrijfsleven
de meeste kansen denkt
te hebben. EL&I wil verder
gaan en bepleit 'gebonden
hulp' waarbij ontwikkelingsprogramma's worden
aangeboden die de uitvoering door Nederlandse
bedrijven omvatten. Tegen
'gebonden hulp' is er echter nog veel weerstand. Zo
verklaarde Staatssecretaris Ben Knapen dat hij
Ontwikkelingssamenwerking niet wilde veranderen
in een loket voor Nederlandse bedrijfsbelangen.
Het magazine voor Internationale Samenwerking
(IS) waaruit wij putten,
weet echter dat betwijfeld

lijkheden binnen de CARIFORUM en de EU die te
zijner tijd op de website
van de KKF zal worden
gepubliceerd. Er zijn verder bezoeken gebracht en
gesprekken gevoerd met
de Kamer van Koophandel aldaar, de Agribusiness associatie, de AIRD
(industriele organisatie),
ADOZONA (associatie
van free trade zones), de
free trade zone council en
de
Caucedo
Haven.
Middels deze bedanken
wij allen die hebben bijgedragen aan het welslagen
van deze missie.
RP

wordt of Staatssecretaris
Ben Knapen overeind blijft
in de onderhandelingen
met EL&I over gebonden
hulp.

Conferentie Business Opportunites

In Europa is er een trend
om een eigen EU-diplomatie in te stellen, waardoor de eigen diplomatie
van de afzonderlijke lidstaten een stapje terug
moet doen op het gebied
van internationale politiek
en veiligheid. Dit impliceert dat als economische
diplomatie door EL&I
wordt afgenomen van
Ontwikkelingssamenwerking, deze gemarginaliseerd wordt en diplomaten zich dan alleen nog
maar hoeven te richten op
cultuur en mensenrechten. Waarnemers voorzien voor de toekomst inderdaad deze marginalisering van Ontwikkelingssamenwerking ten gunste
van economische diplomatie.
RMD

Bezoek Franse studenten

Trinidad, Dominicaanse
Republiek en Spanje. Er

zijn presentaties gehouden over handelsmoge-

Marginalisering

In verband met de samenwerkingsovereenkomst
tussen de KKF en de
Franse Kamer van Koophandel (CCIG), bracht
een groep Franse studenten op woensdag 01 juni
j.l. een bezoek aan de
KKF. Deze studenten zijn
afkomstig van de Guyanemanaged
Business
School EGC. Ze waren in
Suriname voor een periode van 7 dagen om internationale ervaring op te
doen. Na een presentatie
door de KKF en het
Suriname Business Forum, kregen ze een rondleiding van het kantoor.
De studenten brachten
verder bezoeken aan ver-

O n d e r w e r p :
“Strategische Planning”.
Inleider: Dhr. Tino Lew,
manager van Just Think
Plain Strategic Advisors
Datum: 07 juni 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF
ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00
uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders
werk en problemen
en zoek samen
naar oplossingen!.

26ste
Tradexpo
Indonesia
De 26ste Tradexpo
Indonesia wordt van 19
- 23 oktober 2011
gehouden in de Jakarta International Expo
(JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia. Organisator is: Het
Directoraat Generaal
van Nationale Export
Ontwikkeling van het
Ministerie van Handel
van de Republiek Indonesië.
Voor
meer
info:
www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren
kunnen zich opgeven
bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, email: chamber@sr.net

Pakistan
7 - 9 april 2012: “Clothing,
Fabrics & Textile Asia
2012”.
Locatie: Karachi Expo
Centre, Pakistan
Organisator: Ecommerce
Gateway Pakistan (Pvt)
Ltd.
17 - 19 april 2012: “Halal
Food
Asia
2012
Intenational Exhibition &
Conference
info@clothingtextilesfair.com
www.clothingtextilesfair.
com

Douanekoersen
M.i.v. 31/05/2011
Geldigheidsduur 13/06/2011

Een deel van de 21 Franse studenten van de
Guyanemanaged Business School EGC.
schillende bedrijven o.a.
Telesur Opleidingscentrum en Staatsolie Maat-

schappij Suriname.
JMO
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