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Opmaak

Spiral Dynamics, waarden gedreven leiderschap, was het thema dat
Jan-willem Kompagne van Spang Makandra, presenteerde op onze
laatstgehouden ondernemersavond. Er werd uitgegaan van een model ontwikkeld door Clare W. Graves dat een empirische basis heeft
van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek en dat verrijkt werd met
Spiral Dynamics van Beck/Cowan. Het model wordt gebruikt voor
organisatie ontwikkeling en veranderingsstrategieºn bij individuen
en teams.

Systemen

Oefeningen

Er was een oefening
waarbij ingegaan werd op
de volgende vragen: *Bij
welke groep hoor jij in je
organisatie? Hoe identificeer jij jezelf met je organisatie, collega's, merk of
product? *Welk territorium
of welke verantwoordelijkheid moest je veroveren
op anderen? De inleider
werkte met diverse kleuren om zaken aan te geven. Het resultaat na oefening 1 was: de wereld is
vol mogelijkheden (omstandigheden), beloning

Finpyme Export Plus
project 2012

Het Finpyme Export Plus project is in 2011 zo succesvol uitgevoerd
dat het Suriname Business Center (SBC), met instemming van de
Inter-American Investment Cooperation (IIC), lid van de IDB groep,
het project ook dit jaar mag uitvoeren. Het programma beoogt het
concurrentievermogen van het Middelgroot en Klein Bedrijf (MKB) te
verhogen en richt zich op het versterken van bedrijven die exporteren
en op bedrijven die exportpotentie hebben. Het SBC is sinds september 2010 in Suriname agent voor het Finpyme Export Plus programma.

Regionaal

Jan-willem Kompagne (uiterst links) tijdens zijn
presentatie op de ondernemersavond
(drive), het is goed om te
excelleren en boven regels uit te stijgen (overtuiging), en doelen targets
en competitie: wie is de
beste? (werkcontext). In
een andere oefening werd
ingegaan op de vragen:
*aan welke regels heb jij
je te houden? En: *wat
zijn je talenten en waar
ben je trots op?

Samen

Onder samen besprak de
inleider de omstandigheden teamwork en gedeelde verantwoordelijkheid,
de drive om het samen te
willen doen, de overtuiging dat gedeelde smart
halve smart is en gedeelde
vreugde
dubbele
vreugde en een werkcontext waarbij er sprake is
van medewerkers participatie, teambuilding en het
nastreven van consensus.
Onder synergie kwamen
aan de orde: complexe
systemen in een veranderende wereld; kennis en

begrip; wie het begrijpt
kan de regie voeren; en
grens overschrijdend oplossen, de juiste persoon
op de juiste plaats en
eerst de taak dan de structuur. Na een derde oefening werd breedvoerig
ingegaan op zaken als holisme wat o.m. inhoudt dat
alles met alles is verbonden en het streven naar
het samengaan van alle
levensvormen, duurzaamheid en zorg voor de volgende generatie. Onder
'toepassingen' betrok de
inleider een 8-tal punten
w.o. het formuleren en uitdragen van missie, visie
en kernwaarden. Verder
werd aangegeven dat het
waardenprofiel de relatie
meet tussen persoonlijke
waarden, de waarden van
de huidige organisatie en
de waarden van de gewenste organisatie. Aldus
een greep uit de presentatie.
RMD

OPROEP IBC

Miss India World Wide Pageant 2012 Business Event
De KKF roept geinteresseerden op om deel te nemen aan de International
Business Center (IBC) die gedurende de Miss India World Wide week, van 20 t/m
23 februari 2012 gehouden zal worden in haar Conferentiezaal te Paramaribo.
Dit is de kans om internationale ondernemers/investeerders te ontmoeten en of met
hen te netwerken.
De IBC focust o.m. op de economische sectoren: mijnbouw, agrarisch, bosbouw,
industriële verwerking en toerisme.
Voor registratie: KKF-Secretariaat: chamber@sr.net, Tel.no. 530311 / 530313
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Waarden gedreven
ondernemerschap

Graves stelde het volgende over waardensystemen: *Ze zijn in wisselwerking met de omgeving; *ze
zeggen hoe mensen denken en niet wat ze denken;
*ze typeren geen mensen,
maar zitten in elk mens;
*complexe omstandigheden doen een beroep op
complexere waardensystemen. De inleider besprak de dynamiek van
waardensystemen en stelde daarbij ondermeer dat
het belangrijker is om de
transities van het ene naar
het andere waardensysteem te begrijpen dan op
personen en situaties etiketten te plakken. Aan de
hand van beeldmateriaal
werd e.e.a. verduidelijkt
en werd 'Occupational
Health Safety aan de orde
gesteld. Uitgebreid werd
ingegaan op aspecten
van fysiek overleven.

: 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

u

dat ?

"Wordt hervormd door het vernieuwen van uw denken" staat in de bijbel, maar ook
andere heilige boeken geven een soortgelijk advies. Helaas zijn slechts weinigen
zich terdege bewust van de kracht van hun gedachten en daardoor speelt hun leven
zich af in een vicieuze cirkel van kommer en kwel. Een grote leraar heeft ooit
gezegd: "Alles wat op je pad komt, haal je zelf je leven binnen. Je trekt het aan door
de beelden die je in je geest vormt. Het zit hem in wat je denkt. Wat zich ook in je
geest afspeelt, je trekt het allemaal naar jezelf toe. Elke gedachte van je is iets werkelijks: een kracht”. Er is een universele wet van aantrekkingskracht die heel dominante is in het universum. Wij zetten deze wet in werking door onze gedachten.
Deze wet reageert op onze gedachten, ongeacht wat die zijn. Je huidige leven is de
weerslag van je eerdere gedachten en daaronder vallen alle mooie dingen en alle
dingen die je minder geslaagd vindt. Je gedachten worden dingen. Dr. Joe Vitale,
een denker op dit gebied, stelt dat onze mentale attitude onveranderlijk de omstandigheden aantrekt die met zijn aard overeenkomen. Gedachten zijn naar hij zegt
magnetisch en gedachten hebben een frequentie. Gedachten die je uitzendt keren
terug naar de bron en die bron ben jij. De moderne filosoof Bob Proctor adviseert
ons aanhoudend gedachten te koesteren van een leven in overvloed, als wij uit
armoede en middelmatigheid willen geraken. "Het werkt bij iedere persoon" garandeert hij. Maar hoe trekken wij het goede aan in plaats van het slechte? De ondernemer en moneymaking expert John Assaraf zegt dat de enige reden waarom de
meeste mensen niet krijgen wat ze willen, is dat ze zich meer richten op en meer
denken aan wat ze níet willen dan aan wat ze wél willen. "Als je denkt aan wat je
wilt bereiken en je je volledige bewustzijn daarop richt, dan zal de aantrekkingswet
je precies geven wat je wilt hebben, telkens weer" zegt Lisa Nichols, schrijfster en
consultant in persoonlijke groei. "De wet van de aantrekkingskracht is een universele wet die altijd werkt, ongeacht of je dat gelooft of begrijpt" zegt filosoof Bob
Proctor. Datgene waaraan je het meeste denkt, waar al je aandacht naar toe gaat,
dat zal als jouw leven verschijnen.

Workshops

men.

Het Finpyme project werd
in november 2010 regionaal en simultaan gelaunched in Suriname, Guyana, Barbados en de Bahamas. De start begon met
een workshop over export
strategieën waarbij de basics werden aangegeven
van hoe de export aangepakt moet worden. De
succesvolle uitvoering van
het programma in 2011 is
volgens de CBU te danken aan de sectorale aanpak en doordat de algemene technisch assistentie gecombineerd werd
met individuele technische
assistentie, dus op maat
gesneden assistentie. Momenteel praat het SBC
met stakeholders van diverse sectoren om inputs
te krijgen. Bij de opzet van
het Finpyme programma
2012 zullen ook de aanbevelingen van de workshop
en van de uitvoering in
2011 worden meegeno-

Gebieden

Het programma verleent
assistentie op drie gebieden te weten: certificering,
operationeel en management. In 2011 werden een
dertigtal bedrijven en organisaties via groeps- en
individuele technische assistentie begeleid. De participerende sectoren in het
programma waren ondermeer de agrarische sector
en toerisme. Wat de agrarische sector betreft werd
gefocust op de gebieden
Kwatta en Commewijne.
Het toerisme wilde assistentie m.b.t. toerisme marketing strategieën om op
internationaal niveau te
komen en hiervoor werd
via de regionale data base
een consultant aangetrokken. Verder werd de Food
and Beverage categorie
begeleid in het proces
naar certificering.

Binnen het Finpyme Export Plus programma werden de volgende workshops gehouden: *Export
strategy: business strategies and marketing tools
for export; *Internet marketing; *International tourism marketing strategies:
improving Suriname tourism and hospitality sector; *Certification process:
quality management and
food safety; *Operational
management agriculture:
improving the value chain
and implementing good
practices in the horticulture industry in Kwatta and
Commewijne.

Show

Onder het Finpyme project valt ook de Food and
Beverage show in Washington waarin circa 45
landen participeren met
1100 stands en een bezoekerstal van meer dan
45 duizend. Dit jaar wordt

KKFacts
Ondernemersavond 1
Onderwerp: “Promoten
bestaande luchttransport
mogelijkheden naar het
Caraibisch gebied”
Inleiders: Ronald I. Asin,
Iman Asin van Telesis
Aviation N.V.
Datum: 14 februari 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: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!

deze show van 8 tot 12
mei gehouden en het SBC
is door zijn contact officer
in Washington benaderd
voor deelneming van Suriname aan deze show.
Finpyme dekt de standkosten van deelnemers uit
de regio. Het SBC heeft
een voorbereidingstraject
in gang gezet en er wordt
gepraat met stakeholders.
Belangstellende ondernemers kunnen hiervoor in
contact treden met het
SBC. Tel: 471521, fax:
471579 email:info@sbc.
sr. Voor meer informatie
kan men ook terecht op
de website: www.sbc.sr.
RMD

CITAAT

"Je wordt datgene waar je bewust of onbewust het meeste aan denkt. Je trekt het aan.
Je huidig leven is de weerslag van je eerder gedachten”. (The Secret)

OPROEP
Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

ONE
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan als hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zullen ingevolge de wet desbetreffende
zaken worden opgeheven (GB 1962 artikel 18 lid 3).
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.

STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?

OPROEP DEELNAME

Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!

Bepaal mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.

27 april t/m 1 mei

Voor meer info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 07/02/2012 en tot
nader order

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
ROUTE:
di. 14 februari 2012
do. 16 februari 2012

Locatie: Kasabaholoweg Texaco
Locatie: Politiepost Latour

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur

U.S. dollar
3,35
Euro
4,37
Pound sterling
5,28
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
437,04
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,83
Brazil real
1,94

