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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Productie CNC machines Het Nieuwe Werken
in houtbewerking
(HNW) concept

Ing/IEEE Leonel F. Wijngaarde presenteerde op onze laatstgehouden
ondernemersavond het in de kop van dit artikel vermelde thema. Hij
sprak over het geautomatiseerd aansturen en bewerken van werkstukken via een interpolatie techniek en 2D,5 apparatuur zoals o.m.
signcutters, plotters, graveer machines, lasermachines, cutter/drawers en industrial printers.

Het Nieuwe Werken (HNW) is een zoektocht naar een nieuwe organisatievorm, waarbij de besliskracht bij de werkvloer ligt. HNW omvat
ook tele- en thuiswerken, maar is beslist meer dan dat. Bij dit concept
staat de werknemer centraal, wat leidt tot meer productiviteit en creativiteit.

Technisch

Bepleiters van HNW stellen dat het traditionele
werken niet meer van
deze tijd is. De moderne
werkgever vindt het belangrijk om aan zijn medewerkers te vragen: 'wat is
jouw meest ideale manier
van werken?' Hij gaat met
hen kijken hoe ze aangestuurd willen worden, hoe
hun ideale werkplek er uit
ziet en welke instrumenten ze daarbij nodig hebben. Werkgevers die
daarop inspelen krijgen

De vrij technische presentatie omvatte onderwerpen als: het integreren
van machines en algemene verwachtingen. Verwachtingen betreffende
een verhoogde kwaliteit,
goed in te schatten productieplan,
verhoogde
productie en product in
software. Aan de orde
kwamen voorts: machine
samenstelling,
historie
machinebouw, soort software dragers en machine
hard- en software kosten.
De presentator weidde
ook uit over software processors units en besprak
aan de hand van beeldmateriaal de 1978 mini
computer 16bit en de NC
program en test in de 70
jaren. Voorts ging hij in op
loopbaan ervaringen.

Daarvoor was het gespresenteerde te complex.
Wijngaarde presenteerde
verder de onderwerpen:
ervaring soorten machines, samenstelling CNC
werkgroep, sectorengerichte machines, toepassing in houtbewerking.

Complex

Doel

Binnen het bestek van dit
artikel kunnen wij ons
slechts beperken tot het
aangeven van de besproken punten zonder er
inhoudelijk op in te gaan.

Ing/IEEE Leonel F. Wijngaarde

Onder de kop ‘Productie
doel’ gaf hij aan dat dit
was ter bevordering van
processen m.b.t. productie, kwaliteit, bewerking en
levering. Onder ‘machine

gericht’ ging de presentator in op zaken als betaalbare machines, behoefte
bepaling, afschrijving, onderhoudsplan,
trouble
shooting en management.
Hij besprak tot slot CNC
platform engineering. Dit
betreft innovatie opbouw
op het collectief gebeuren, management gebeuren, ondersteuning, onafhankelijk of collectief beheersysteem of support
engineering.
RMD

CITAAT

“Problemen in ons leven steken de kop op wanneer we iets

zaaien en verwachten iets heel anders te kunnen oogsten”.
(Colin Turner)

Ontwikkeling en samenwerking
China-Caribbean

De 3e China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum, die
op 12 en 13 september a.s. gehouden wordt in de Hyatt Regency
Hotel in Port of Spain, Trinidad, heeft als thema 'Development
Cooperation Winn For All'. Het Forum omvat: een ministeriële conferentie, een business conferentie en seminars.
De ministers van handel
van Barbados, de Bahamas, Cuba, Dominica,
Jamaica, Grenada, Guyana en Suriname zijn
door mede organisator
Trinidad & Tobago uitgenodigd om erbij te zijn.
China komt met een contingent van business leiders en overheidsfunctionarissen. Het evenement
biedt de volgende business opportunities: *Ont-

moeting met Chinese publieke en private sector
organisaties die belangstelling hebben voor projectfinanciering en joint
ventures met de private
sector; *Participatie in
business to business
meetings met Chinese
business
delegaties;
*ontmoeting met overheidsvertegenwoordigers
en business vertegenwoordigers uit de Carib-

bean. De sectoren die
benadrukt worden zijn: de
Financiële, de Infrastructurele, de Toerisme en de
Agrarische sector. De
inschrijving voor deelname aan de ChinaCaribbean Economic and
Trade Cooperation Forum
werd donderdag j.l. afgesloten.

Wist

u

dat ?

RMD

Tegenover elk sterk punt dat we van nature hebben, staan er zwakke punten. Wie
zichzelf evalueert en zijn natuurlijke voorkeuren en verlangens observeert, wordt
bewust van zijn sterke punten. Vervolgens kan men ook de sterke punten van anderen herkennen. Valse illusies met betrekking tot onszelf en geconditioneerd denken
zijn er de oorzaak van dat we ons concentreren op de dingen waarin we niet goed
zijn, maar waarvan we vinden dat we er juist wel goed in zouden moeten zijn. Dat
leidt er ook toe dat we ons voornamelijk (en soms alleen) richten op de zwakke punten van anderen. Personeelschefs moeten regelmatig mensen beoordelen en hoewel de sterke punten van al die mensen in detail worden opgetekend, gaat de aandacht van de beoordeelaar het sterkst uit naar de zwakke punten die worden aangetroffen. Dit is een proces dat erop is gericht zwakke punten aan te wijzen in plaats
van voordeel te halen uit sterke punten. Internationale guru's op dit gebied stellen
dat je een individu, bedrijf of organisatie niet sterker en beter kunt maken door aan
zwakke punten te sleutelen. En toch is het wel wat meestal wordt geprobeerd. Deze
praktijk leidt tot middelmatigheid omdat het niet in overeenstemming is met principes die tot uitmuntendheid leiden. Men gelooft dat als je alle zwakke punten in een
persoon, een team of bedrijf boven op tafel krijgt, je ze kan omzetten in sterke punten. Daarbij gaat men er ook vanuit dat het met de sterke punten vanzelf wel goed
komt. Het principe is: Weet waar je goed in bent en ga daar meer aan doen. We kunnen leren van de Chinezen. Hun filosofie is: 'Als je je sterke punten volledig ontwikkelt, zijn je zwakke punten niet langer van belang'. Met dit alles is niet gezegd dat
men geen aandacht besteedt aan de goede punten. Wat wel gezegd wordt is dat de
aandacht van de meeste managers eerder getrokken wordt door wat gecorrigeerd
moet worden dan door wat ontwikkeld moet worden.

HNW

goede krachten. HNW is
een concept dat de complete organisatie van een
bedrijf verandert, door de
ontwikkeling van de werknemers centraal te stellen. Het gaat uit van het
vertrouwen dat iedereen
het in principe goed voor
heeft met het bedrijf.

Normen

Transparantie staat hoog
in het vaandel van bedrijven die het HNW toepassen. Een ceo van zo'n
bedrijf stelde het volgen-

de: "Mijn mening is dat
mensen alles horen te
weten wat ik weet, zodat
ze in principe zelf beslissingen kunnen nemen.
Hoe meer informatie, hoe
meer begrip en hoe groter
de kans dat ze net zo zullen beslissen als ik”. Voor
de medewerkers in HNW
gelden uiteraard normen
en waarden waarvan
enkelen zijn: 'Plezier in je
werk en veel verantwoording en zelfstandigheid'.
Een belangrijkste strategische doelstelling is het

Guy Expo in Guyana

'Enhancing growth through competitiveness' is het thema van Guy Expo, de
Guyanese Jaarbeurs die dit jaar van 29 september tot 2 oktober wordt gehouden.
Op deze beurs zal er ook een Suriname paviljoen staan met booths voor
Surinaamse bedrijven die zich via de ASFA registreren voor deze trade fair. Dat
kan tot en met de sluitingsdatum vrijdag 9 september a.s. Met name de bouwsector zal op deze beurs worden benadrukt en een aantal van onze bedrijven
spelen daarop in. Guyana is voor ons bedrijfsleven een toegankelijkere markt dan
b.v. Trinidad en er zijn al filialen van Surinaamse bedrijven bij onze westerburen.
Het is belangrijk onze markt naar Guyana uit te breiden en zo onze schaalgrootte te verbeteren. Voor meer info: ASFA, tel. 434014, 434043
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China

union-trans (China)
International Freight Co., Ltd.
MiniMax International B.V.

geint. in transport/verscheping
vanuit China www.union-trans.com
potentiële commerciële contacten
voor wederzijdse samenwerking en
voordelen
www.minimax-international.com
imp./kopers van fiberglass boats,
- trailers covers, - horse trailer
covers, - lamp Posh, - sewage
tanks
www.dhanushamarinelanka.com
geint. in Sri Lankan human
resources
www.selcohr.com
imp. van Sri Lankan Cinnamon in
bulk
www.pdrexporters.com
geint. in enterprise IT Solutions
www.sisara.org
exp. van stoffen, garen, vezels, ruw
materiaal en polymeer
www.interlandgroup.com

Nederland

Srilanka

Dhanusha Marine Lanka
Exports (Pvt) Ltd.

Srilanka

Selco Continental (Pvt) Ltd.

Srilanka

P.D. Romanis & Sons

Srilanka

Sisara Data Management
(PTe) Ltd.
Interland

Turkije

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 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie &
management
module 5: Financieel plan
Voor registratie:
Entrepreneurship Support Center
KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37,
Tel.: 530311

ROUTE

dinsdag 6 sept. 2011 : 12.00 - 15.00 uur
Kwarasan Center /
Winkel Ramdas
woensdag 7 sept. 2011: 10.00 - 13.00 uur
3e Rijweg Markt

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “De voordelen van girale betalingen
voor ondernemers”
Inleider: dhr. Kenneth M.
Hendrison - direkteur
Banking Network Suriname N.V. (BNETS)
Datum: 6 september 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

ontwikkelen
van
coachend en inspirerend
leiderschap. Leiders die
eerst proberen hun medewerkers te begrijpen alvorens zelf begrepen te worden.
RMD

India
18 - 22 januari 2012:
“Elecrama 2012”
Locatie: Bombay Exhibition Centre
Organisator: Apex Industry Association of
Electrical & Industrial
Electronics Manufacturers
www.elecrama.com

China

20 - 23 oktober 2011:
“The 16th Macao International Trade and Investment Fair (MIF)”
Locatie: Convention
and Exhibition Center
at
The
VenetianMacao-Resort-Hotel
Organisator: Macao
Trade and Investment
Promotion
Institute
(IPIM) en co-organised
by fourteen Chambers
of Commerce and
trade promotion institutions from Macao
www.mif.com.mo

Brazilië

26 - 29 oktober 2011:
“Amazone Internationale
Beurs
(FIAM
2011)”
Locatie: Convention
Center Manaus
Promoted by: Ministry
of Development, Industry and Foreign
Trade, through the
superintendence
of
the Manaus Free Trade
Zone (SUFRAMA)
www.suframa.gov.br

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

Douanekoersen
M.i.v. 23/08/2011
Geldigheidsduur 05/09/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,83
Pound sterling
5,53
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
436,36
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,34
Brazil real
2,10

