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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Nieuwe kijk op
management (2)

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:

Drs. Jeff Wirht van JSCW management support, heeft op onze ondernemersavond een vervolg presentatie gegeven over 'een nieuwe kijk
op management'. Hij zette uiteen hoe de belangrijkste kwalen van
onze arbeidsmarkt effectief kunnen worden aangepakt door een correcte implementatie van de management instrumenten, de 'Bestuurschaal' en het 'Organiseerbord'. Deze instrumenten maken deel uit
van de management technologie die ontwikkeld werd door L. Ron
Hubbard.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

23039

S. RAMBALI - JURAWAN

Blauw Kepantjieweg 777

Standhouder

23041

WINKEL COLVIN GEFFERIE

Skrivimankotilaan 14

23086

I.M. CHIRAGALLY

Verlengde Bataviastraat 64

Winkelier, Importeur,
Exporteur
Autobusdienst

23148

INTERNATIONAL SECURITY

Propaanstraat 3

Adviesbureau

CONSULTANCY afgekort ISCON

Innovatie
Na de 'Problematic Factors for Doing Business'
uit 'Global Competitiveness Report 2013/2014Suriname', te hebben
aangegeven, zei de inleider dat de productiviteit
van onze beroepsbevolking en de gezondheid
van ons bedrijfsleven aanmerkelijk zullen verbeteren door innovatie van de
gangbare wijze van managen van onze bedrijfshuishoudens. Wirth: "Met
de invoering van de
bestuurschaal en organisatiebord met bijbehorende programma's gericht
op: o.m. leidinggeven,
ethiek, ruil, teambuilding,
communicatie en begrip,
wordt de rationaliteit in de
bedrijfsvoering bij alle betrokken medewerkers van
hoog tot laag enorm vergroot”.

Samenspraak
In samenspraak met zijn
gehoor werd ook stilgestaan bij de toepassing
van deze tools op een 1
(één) persoonshuishouden, zakelijk en privé.
Wirht onderstreepte het
ordenend effect van de
Bestuurschaal en van het
Organiseerbord wat leidt
tot beter inzicht en meer
overzicht voor alle betrokkenen: leidinggevenden
en ondergeschikten. Deze
rationele ordening komt

Uit: Global Competitiveness Report
2013/14 - SURINAME
tot uiting in een afname
van onnodige en overbodige kosten en tijdinspanningen. Het Organiseerbord en de Bestuurschaal
kunnen gebruikt worden
om: te plannen, te monitoren en door te lichten, oftewel het doen van een bedrijfsaudit. Met het toepassen van deze management instrumenten draagt
het bedrijfsleven bij aan
een voortgaande rationalisering van de samenleving alsook aan een verhoging van zijn productiviteit en verbetering van zijn
concurrentievermogen.

Mindshift
Jeff Wirht stelt dat de
mindshift die nodig is om
de concurrentiepositie van
ons land te verbeteren op
een soepele en natuurlijke

wijze op gang kan worden
gebracht door het toepassen van de Bestuurschaal
en het Organiseerbord in
de publieke en private
sector. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemerswereld waar de kosten-baten afweging als
rationeel beginsel al gemeengoed is. De doelmatigheid en doeltreffendheid in de bedrijfsvoering
worden met de invoering
van deze management
tools sterk verbeterd. Voldoende redenen volgens
Wirht om aan de slag te
gaan met deze instrumenten die relatief sneller,
goedkoper maar bovenal
duurzaam van aard zijn.
Voor meer info:
jscwms@gmail.com

S.O.ST. SCHMIDT

Meursweg 11

Winkelier

23257

WINKEL S.D. BRISPAT

Pandiet Tilakdharieweg BR. 378

Winkelier

23307

A.P. SEYMOR

Zanderij

Standhouder

23343

S.A.U. SLAGVEER - ROMEO

Apicalolaan 15

Standhouder

23365

J.H.B. EMANUELSON

Blauw Kepantjieweg 594

Winkelier

23393

J. AMADE

Sliedrechtsestraat 6

Drankinrichting

23394

S. MAHANGOE - GAJADHAR

Apicalolaan 2

Winkelier

23408

TRY ME SNACKS

Standhouder

23461

SOERADIE DJAMIN

Wilhelminastraat nabij het Politie
Posthuis no. 4
Corantijnpolder Serie B no. 106

23553

R.I. CEDERBURG

Akoosoedraistraat 2

Autobusdienst

23691

J. ASRIBA

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

23732

MANSRO M.H.

Misgunst 104

Leverancier

23762

BAKKERIJ MAWIE

Brownsweg

Bakkerij, Bakker

23770

Welgedacht A Weg BR. 172

Kleermaker

23812

CONFECTIEBEDRIJF W.
JAINATH
H. KRAMONTONO

Reparatieinrichting, Monteur

23922

R.J. LEE

Groot Henarpolder Wooncentrum
101
Oost-westverbinding BR. 9

25168

AGENCIA COMODOROS

Dominestraat 50 boven

Importeur

Monteur

Autobusdienst

EXPORTACAO E IMPORTACOES LTDA.

25366

W. LACHMAN

Kankantriestraat 18

Taxibedrijf

25371

S. AMSOI

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

25375

A.R. RUD'S IMPORT/EXPORTBEDRIJF
J.TH. LAGADEAU

Watradagoestraat 3

Exporteur, Importeur

Hk Coesewijne-/leo Eliazerstraat

Taxibedrijf

25424

KKFacts

RMD

CITAAT

"De dood staat vast voor alle dingen die zijn geboren en
hergeboorte voor alle stervelingen; derhalve betaamt het u
niet te treuren over het onvermijdelijke", aldus Krishna
tegen Arjuna. (Bhagavad Gita)
"I am beneath and above no-one. When I am independent of
the good or the bad opinions of others, I stand strong in my
own divine power". (Deepak Chopra)

Productiviteitsverhoging
noodzakelijk
Productiviteitsverhoging oftewel het verbeteren van de verhouding
tussen het geleverde resultaat en de daarvoor gebruikte hulpmiddelen moet voor de onderneming resulteren in lagere kostprijzen
en hogere nettowinsten. De continuïteit van de onderneming is er
bij gebaat.
Bedrijven die in dit opzicht achterblijven lopen het risico zich op den duur niet te kunnen handhaven. Management principes die ontwikkeld zijn om continuïteit te garanderen, betreffen o.m. het streven naar: *mechanisatie (om tijden voor productie en
overige werkzaamheden te verkorten), *specialisatie (leidt tot tijdsbesparingen),
*standaardisatie (m.b.t. werkmethoden, prestatienormen, kwaliteiten, kosten en
beloning) en *coördinatie (op elkaar afstemmen van door specialisatie gesplitste
delen). De leiding van een bedrijf moet zich verzekeren van kennis en praktische
know-how die behoren bij de organisatietechnieken om de genoemde principes, die
bijdragen tot de continuïteit, te kunnen nastreven. RMD

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

23237

Inschrijving voor deelname

Jaarbeurs 2014
27 nov. - 3 dec.

Ondernemersavond
Onderwerp:“Microsofts Core
Infrastructure Optimization”
Inleider: Jasper Kraak,
Solutions Architect bij Inova
Datum: di. 23 sept. 2014
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats:
KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
ONE
STOP

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com
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Colin Turner is een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die trainingen geeft aan bedrijven over de hele wereld. Hij zegt dat het beeld dat
je van jezelf hebt en van de wereld bepalend is voor de kwaliteit van je leven. In zijn
boek 'Het Eureka Principe' adviseert hij onze energie in de eerste plaats te stoppen
in onze sterke punten en niet zozeer in het verbeteren van zwakke punten. Je kunt
volgens Colin Turner een individu, bedrijf of organisatie niet sterker maken door te
sleutelen aan zwakke punten. 'En toch is het dat wat meestal gebeurt'. Het is een
praktijk die leid tot middelmatigheid en die beslist niet in overeenstemming is met
principes die tot uitmuntendheid leiden. Er is een glashelder principe dat luidt: 'Kom
er achter waar je goed in bent en ga daar meer aan doen. Probeer ook er achter te
komen waar je niet goed in bent en doe dat ook niet meer'. Stuur dus geen managers
die geen interesse hebben in verkoop naar verkoopcursussen of verkopers die geen
interesse hebben in administratie naar administratieve cursussen. Het is een verspilling van tijd en een bron van ergernis voor betrokkenen. De filosofie van de Chinezen
is dat als je je sterke punten volledig ontwikkel, je zwakke punten niet langer van
belang zijn. Onze aandacht wordt echter meestal getrokken door wat gecorrigeerd
moet worden en helaas te weinig door wat ontwikkeld moet worden. Wij moeten
beseffen dat we vroeg of laat alleen maar gaan doen wat anderen vinden dat goed
voor ons is als we steeds onze sterke kanten negeren. Toewijding is iets wat komt
bovendrijven als dat wat je doet ook is wat je graag doet. En commitment wordt
alleen maar groter als wat je doet een beroep doet op je sterke kanten, wat je leuk
vindt om te doen omdat je er heel goed in bent. Het is erg belangrijk je sterke kanten
te ontdekken want zij zijn jouw potentieel dat ontwikkeld moet worden om doelen die
je voor ogen hebt te bereiken.

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

Douanekoersen
M.i.v. 16/09/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,33
Pound sterling
5,44
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
312,33
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,48
Brazil real
1,43

