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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Innoveren een ‘must’ SBF doet voorstellen
aan regering

“Innovation Strategies” was het thema van de presentatie van professor Miguel Carrillo op onze laatstgehouden ondernemersavond.
Miguel Carrillo is Executive Director & Professor of Strategy aan de
Universiteit van de West Indies. Hij stelt dat ‘Executives’ innovatie tot
een noodzakelijk deel van hun strategie moeten maken.

Het Suriname Business Forum (SBF) verwacht nu spijkers met koppen te kunnen slaan. De regering wordt immers mede geleid door een
voormalig lid van het forum dat als geen ander bekend is met het
ondernemingswezen en dat het belang onderkent voor onze economie van een optimaal door de overheid gefaciliteerd bedrijfsleven en
een goed ondernemersklimaat.

Voorstellen

Prof. Miguel Carrillo temidden van een honderdtal toehoorders

Profiel

De professor die zich
richtte tot een honderdtal
toehoorders had als centrale boodschap: “Firms
must create their own
innovation profile and start
with an end in mind”. Dit
einde of visie zal gevormd
en beinvloed worden door
wat weleens de moeilijkste en waardevolste innovatie voor de onderneming kan zijn. Namelijk
het ontwikkelen van werkwijzen en processen voor
het constant genereren
van nieuwe en unieke
inzichten en onthullingen
van wat klanten nodig
hebben of in de toekomst
nodig zullen hebben.

Noodzaak

“Innovation is a must or
die!” stelt de professor.
De economische neergang leidde enerzijds voor

sommige bedrijven tot
zorgwekkende economische tijden. Anderzijds
heeft zij in andere bedrijven juist verrassende en
buitengewone inspanningen in business operaties
veroorzaakt. Volgens professor Carrillo moet business innovatie nieuwe
waarde proposities en niet
slechts nieuwe dingen
creëren. Innovatie is
slechts relevant als daardoor voor zowel klanten
als het bedrijf waarde
wordt geschapen.

Les

Een andere belangrijke
les van innovatie is de
notie van ‘failing wisely’.
Dit betekent het wijs tolereren van falen bij het
innoveren en ervan leren.
De professor bleef het volgende herhalen: “One of
the biggest and most com-

mon mistakes of companies is that they contend
that their product is raking
in cash now - So why
worry about the next best
thing”.

Tevreden

Hij verwees naar Apple,
die sneller dan zijn concurrenten in de industrie
beweegt en het vermogen
heeft snel en consistent te
innoveren. Maar als Apple
succes heeft gaat zij echt
niet tevreden op haar lauweren rusten. De top landen in de World Economic
Forum Global Competitiveness Report 2010 zijn
kleine landen t.w. Zwitserland,
Zweden
en
Singapore. ‘Size is not
important’. Deze landen
hebben echter wel als
instelling een constante
‘innovate or die’ attitude.
RMD

CITAAT

"De eerbiedige mens ziet en eert goddelijkheid in alle
vormen van leven en kan zich niet superieur achten aan
welke vorm van leven dan ook." (Gary Zukav)
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Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:

BUSINESS START-UP &
BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Mevrouw Sieglien Burleson, die per 25 augustus
2010, de heer Orlando
Dos Ramos is opgevolgd
als voorzitter van het SBF
vertelde in een radio interview, dat het forum een
aantal opportunities zal
moeten gebruiken. "We
hebben de mogelijkheid
om nu te praten tegen regeringsleiders die al vanouds met het bijltje hebben gehakt, de problematiek van het ondernemingswezen in Suriname
kennen en dat betekent
dat we nog meer naar de
uitvoeringsfase kunnen
gaan”. Uit de studies van
het forum - meer dan 10
onderwerpen werden bestudeerd - worden korte
termijn actiepunten uitgewerkt in werkgroepen.
E.e.a. verkeert al in afrondende fase. Onder meer
zijn er concrete voorstellen m.b.t. een beter en
flexibeler vergunningensysteem, het kunnen oprichten van een NV binnen
een redelijke termijn en de
investeringswet. Die voorstellen krijgt de nieuwe regering binnenkort alvast

op haar bord gedeponeerd. Mevrouw Burleson
benadrukte dat de taak
van het SBF de dialoog is
tussen de private en de
publieke sector en de
maatschappelijke belangen groepen en niet zozeer de uitvoering. Het is
aan de regering om haar
beleid aan te passen aan
de aangedragen voorstellen.

Vergunningen

Henk Naarendorp die
namens de KKF in het
SBF als bestuurslid participeert nam ook deel aan
het interview en stelde
m.b.t. het vergunningensysteem het volgende. "Bij
het verlenen van vergunningen zegt de wet op dit
ogenblik dat je voor alles
een vergunning nodig
hebt behalve voor een
paar bedrijven en beroepen. Wij willen dit omkeren in: alles mag behalve
voor een paar bedrijven
en beroepen die vanwege
hun speciale karakter niet
vrijgegeven kunnen worden”. Naarendorp vindt
dat er teveel vergunningverlenende en adviesver-

lenende instanties zijn,
waardoor zaken erg moeizaam verlopen. Het SBF
zal hierover concrete
voorstellen doen en verwacht dat deze uiteindelijk
bij DNA terechtkomen
waarna de betreffende
pijnpunten tot het verleden kunnen gaan behoren. De huidige situatie
maakt dat wij in vergelijking met andere landen
erg slecht scoren op de
Wereld Bank ranking van
de 'Ease of Doing Business 2010'. Voorzitter
Burleson benadrukte dat
flexibilisering van vergunningen en het terugtreden
van de overheid, gepaard
zal gaan met meer verantwoordelijkheid voor ondernemers. Aan de hand
van voorwaarden die
vooraf bekend zijn en instructies van de wet, zullen ondernemers zelf hun
zaken in orde moeten maken, waarna ze met hun
commerciële activiteiten
kunnen beginnen. De
controle hierna op naleving van voorwaarden,
wet en regelgeving wordt
strenger en zal regelmatig
worden uitgevoerd. RMD

FERIA INTERNACIONAL
DE BOGOTA 2010
In Bogota, Columbia wordt van 4 t/m 8 oktober a.s. de ‘Feria Internacional de Bogota’ gehouden. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de websites: www.corferias.com en
www.eepcindia.org. Belangstellenden kunnen contact maken met het secretariaat van de
SITPO tel. 402554 (mej. Ragnie Kehri). Onder de landen die in de beurs zullen participeren is
ook India met een paviljoen van 136 bedrijven. Uiteraard zullen ook belangrijke Columbiaanse
bedrijven zich op de beurs presenteren. Deze beurs is een van de grootste industriële beurzen in de Andes-regio, Centraal Amerika en het Caraibisch-gebied. Op deze beurs kom je een
uitgebreide presentatie tegen van industriële bedrijven en nieuwe technologieen.

Blikrecycling

In Nederland wordt bijna 90% van alle bier- en frisblikjes gerecycled. Het land behoort met deze score tot de top van Europa. Bij de
recycling blijkt de kwaliteit van het blik nagenoeg hetzelfde.
Daardoor zou voor de productie van nieuwe blikjes slechts 10 procent aanvullende grondstof nodig zijn. Het succes van blikrecycling
wordt voor een deel toegeschreven aan de manier waarop deze
wordt aangepakt. Blikjes worden door de afvalverwerkingsbedrijven
na de vuilverbranding met grote magneten weer teruggewonnen.
Van consumenten wordt geen extra inspanning gevraagd. Door het
hoge percentage hergebruik van blik doen industrie en consument
samen iets moois voor hun milieu. Misschien een goed idee om in
ons land op grote schaal petflessen en blikjes te gaan recyclen
waardoor deze uit ons straatbeeld verdwijnen.

Wist

u

dat ?

Volgens de volkswijsheid overleven de sterksten, de gezondsten, grootsten en de
meest sluwen; zo lang de concurrentie maar wordt verslagen. Maar in gezonde
natuurlijke systemen zijn het in feite de meest aangepasten die overleven. Meest
aangepast impliceert een energieke en wezenlijke betrokkenheid bij de leefwereld
en een onderling afhankelijke relatie ermee. Denk aan de mieren. Er zijn ruim achtduizend soorten mieren, die gedrag en eigenschappen hebben ontwikkeld om leefgebieden te veroveren en precies in hun omgeving te passen. In ons regenwoud
kunnen wel honderden verschillende soorten mieren naast elkaar bestaan in de
kroon van één grote boom. Je hebt de bladsnijdende mier met kaken die zijn ontworpen om bladeren te snijden en te dragen; de vuurmier, een aaseter die via
geavanceerde groepstransport prooien naar het nest versleept; de weefmier met
zijn fijnzinnige communicatiesysteem met feromonen, dat wordt gebruikt om bondgenoten en arbeiders op te roepen om ten strijde te trekken; en de klemkaakmier
met zijn snel toehappende kaken. Over de hele wereld zijn mieren te vinden die in
hun eentje jagen, mieren die in groepen jagen en mieren die groepen bladluizen als
'vee' houden door ze te melken vanwege hun zoete vloeistof. Er zijn mieren die
zonne-energie weten te gebruiken: honderden werkmieren van één kolonie gaan bij
elkaar zitten om het zonlicht te absorberen en deze warmte vervolgens in hun eigen
lichaam naar het nest te dragen. De mieren hebben zich aangepast en werken niet
aan het vernietigen van andere soorten. Ze concurreren eerder op een productieve
manier vanuit hun niches (de verscheidenheid van leef- en gebruiksgebieden). In
een eco-systeem is elk wezen betrokken bij de handhaving van het geheel en werkt
op creatieve en fundamenteel effectieve manier samen voor het succes van het
geheel.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Kritisch kijken naar de keuze van
software”
I n l e i d e r : R a o u l
Mangoensentono BSc. consultant bij Qualogy
Suriname
Datum: 21 sept. 2010
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!
Iran
2 - 4 november 2010:
“1st Conference on
Health Tourism of Islamic Countries (CHTIC)
Locatie: Mashad
Organisator:Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines
(ICCIM) and the Razvai
Hospital www.chtic.net

Senegal
2 - 13 december 2010: “
19th Dakar International Trade Fair”
Locatie: Centre international d’Echanges de
Dakar (CIED)
Organisator: The Centre international du
Commerce extérieur du
Sénégal (CICES)
www.cicesfidak.com

India
8 - 12 december 2010:
“Punjab International
Trade Expo 2010”
Locatie: Amritsar
Organisator:
PHD
Chamber of Commerce
and Industry
www.phdcci.in

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,58
Pound sterling
4,27
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
330,10
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 5,97
Brazil real
1,60

