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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

OPROEP

Op weg naar KKF Jaarbeurs 2018
Over pakweg drie weken gaat op het beurzencomplex van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken Jaarbeurs 2018 van start en weer zullen vele
tienduizenden bezoekers dit jaarlijkse en grootste business promotion
evenement in Suriname niet aan zich voorbij laten gaan. Organisator van
dit niet meer weg te denken evenement is de Stichting Business Support
Organization Suriname (BUSOS), die een werkarm is van de KKF. De voorbereidingen om dit evenement wederom succesvol te laten verlopen zijn
in volle gang en toevertrouwd aan terzake zeer deskundige mensen die
bogen op een grote ervaring voor wat betreft het organiseren van beurzen van deze omvang.
Het wordt bij de KKF dus hectisch de komende dagen/weken en vooral gedurende de beursdagen, van woensdag 28 november tot dinsdag 4 december a.s. zal
dit voor het bestuur, staf en personeel merk- en voelbaar zijn. Aan de beurs zullen dit jaar meer dan 100 bedrijven en andere organisaties/instellingen deelnemen.
Uniek
De Jaarbeurs is er bekend om dat zij op één te overziene en prettig te
bewandelen locatie, het KKF beursencomplex, een unieke blik verschaft op
wat haast alle branches van ons bedrijfsleven te bieden hebben. Het is een
plek van ontmoetingen, waar contacten worden gelegd, business wordt
gedaan, informatie wordt verstrekt en/of uitgewisseld terwijl er vaak ook
attracties zijn en bezoekers hun voordeel kunnen doen met aantrekkelijke
beursprijzen die sommige bedrijven aanbieden. De stichting BUSOS bewaakt
de crowd-handling en garandeert dat die vlot en veilig verloopt. Zij bewaakt
de kwaliteit van het geheel. Zo moeten alle stands buiten op het terrein alsook binnen in de gekoelde beurshal, qua aankleding en inrichting voldoen
aan vastgestelde normen. Alle door BUSOS georganiseerde beurzen zijn
steeds succesvol en tot tevredenheid van zowel participanten als bezoekers
verlopen. Het uitgaansleven in Paramaribo zal, zoals altijd weer, gedurende
de beursdagen door dit evenement worden beheerst. Opmerkelijk is dat de
Jaarbeurs een jaarlijkse trekpleister is geworden voor niet alleen lokale inwoners maar ook steeds meer voor toeristen en zakenlui uit de regio. Meer en
gedetailleerder informatie over Jaarbeurs 2018 volgt via diverse media en
KKF-ACTS die elke maandag in DWT verschijnt.
RMD

BUSINESS INNOVATIE
Je kunt in grote lijnen de volgende drie soorten innovatie onderscheiden:
1. Strategische innovatie
Bij strategische innovatie kijk je als ondernemer op een totaal nieuwe manier
naar je externe omgeving, waardoor de structuur en de wijze van concurreren
met je bedrijfstak fundamenteel wijzigt. Een goed voorbeeld hiervan is het
computerbedrijf Dell, dat door zijn onconventionele businessmodel de totale
bedrijfstak veranderde. Zo verkocht Dell als eerste hardware leverancier
rechtstreeks aan de eindgebruiker, in plaats van via een distributie- en reseller kanaal.
2. Technologische innovatie
Technologische innovatie is het type vernieuwing dat door de meeste mensen
als innovatie wordt herkend. We maken hierbij onderscheid tussen productinnovatie en procesinnovatie. Zo is de Senseo een mooi voorbeeld van productinnovatie en valt het 3D-printen van producten onder innovatie van het
productieproces.
3. Sociale innovatie
Sociale innovatie wint steeds meer aan bekendheid. Met sociale innovatie
bedoelen we het realiseren van nieuwe organisatievormen. Dit houdt in dat je
jouw organisatiestructuur zo verandert dat zowel de arbeidsproductiviteit als
het geluk van je medewerkers daarbij gebaat is. We denken daarbij vooral
aan bedrijven die bijvoorbeeld flexibele werktijden invoeren of werknemers
ook een stuk verantwoordelijkheid geven voor hun werk, waardoor zij zich
meer betrokken voelen. Ook medewerkers te laten doen waarin ze goed zijn
(talentmanagement), draagt bij aan verhoging van de arbeidsproductiviteit. In
de
nieuwe
arbeidsrelaties
staan
dan
niet
de
regels
en rechten van medewerkers centraal, maar juist wederzijds vertrouwen en
betrokkenheid
van
de
werknemers
en
werkgevers.
Een ander onderscheid zet incrementele en radicale innovatie tegenover
elkaar.
Incrementele innovatie:
Voor ondernemers kunnen innovaties verschillen in hun mate van originaliteit.
Zo is de investering in een nieuwe oven voor een restauranthouder een relatief eenvoudige innovatie. Er is geen uitgebreid leerproces nodig om te kunnen werken met de innovatie. Dit soort vernieuwingen, die weinig nieuwe
vaardigheden vragen, zijn eenvoudig door te voeren. We spreken dan van
incrementele innovaties. Daarmee bedoelen we minder risicovolle, stapsgewijze verbeteringen.
Radicale innovatie:
Stel dat de restauranthouder ook cateringdiensten gaat verzorgen, moet hij
gaan investeren in nieuwe kennis en hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe werknemers gaan werven voor bijvoorbeeld de bezorging en het werk op locatie.
We spreken dan van een radicale innovatie, omdat het gaat om nieuwe concepten of totaal nieuwe benaderingen voor een ondernemer. Een radicale
innovatie breekt meestal met de op dat moment heersende standaard in de
markt, creëert een geheel nieuwe markt, biedt een tot dan toe nog nietbestaande oplossing of leidt tot een geheel nieuwe manier van werken.
De Stichting Business Innovation Suriname, één van de werkarmen van de
Kamer van koophandel, wil het ondernemingsklimaat bevorderen door innovatie te stimuleren. Het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het
verbeteren van bedrijfsprocessen en -procedures en het organiseren van de
Innovatie Opendag behoren daartoe tot één van haar activiteiten.
Dus iedereen met elk idee, dat bijdraagt aan vernieuwing van een product,
bedrijfsproces en/of -procedure, dienst, technologie of organisatiestructuur
wordt opgeroepen om zich te registreren via het nummer 530311 of per email:
info@businessinnovation.sr
of
via
facebook:
stichting.businessinnovationsuriname

Afhandeling
Vergunningen KKF
De KKF heeft samen met het
Ministerie van Handel en
Industrie, de afgelopen week
haar bestand wat betreft een
groot
deel
van
de
vergunningaanvragen afgehandeld.
Een ieder die zijn/ haar
bedrijfsvergunning nog niet
heeft opgehaald, wordt
gevraagd deze op te halen
bij de KKF
aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

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:

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

29719

ONTWERPBUREAU DE STIJL Plutostraat 178

30789

TAXIBEDRIJF FANY'S

Awinistraat 30

Taxibedrijf

32836

A.A. IMPEX

Gemenelandsweg 56

Importeur, Exporteur

36115

MUNDIAL'S TAXIBEDRIJF

Ds. Martin Luther Kingweg 159b

Taxibedrijf

38762

E. FONTIE

Meerzorg Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

39186

WIRAKASTA

Koewarasan Serie A no. 2

Winkelier

39949

JUAN'S IMPORT

Gebroeders Penardstraat 19

Importeur

41057

RAGHOENATH MOEKESWAR Stalweide I no. 88

43041

AMI'S TAXI

43125

ALFONSUS BAJA MODOMAN Granpasie

43622

D.S. ORI

43789

ANANDKOEMAR
RAMLAL Fredericiweg 74
IMPORT EN EXPORT
THEMEN - SLIGGERS CONSULTANCY, Indira Gandhiweg BR. 1295

Importeur, Exporteur,
Winkelier

ADVICE & SERVICE

Opleidingsinstituut,Bemiddelingsbureau

43863

Panchamweg 10

Wanicaweg 1

Ontwerpbureau

Importeur
Taxibedrijf
Taxibedrijf
Transportbedrijf

Adviesbureau,

43888

VEERDIENST ANOESKA

Meerzorg Veersteiger

43890

TANMIA IMPORTS

Librastraat 4

Importeur

43893

ALGOE PARWIN

De Hulp km. 25,5 no. 5

Transportbedrijf

43928

WALKING TO WELLNESS

Steenbokweg perceel 117

Bemiddelingsbureau

43991

BLINKER LUCIEN R.

Peter Filemonstraat 70

Servicebureau

44041

M.R.J. HOOGHART

Mangrasistraat 26

Servicebureau

44090

SOEKIROEN RAKIO

Ritsweg perceel 455

Transportbedrijf

55280

M. LINDVELD

Vredenburgweg 55

Schoonmaakbedrijf, Importeur

57852

R. VIJAY IMPORT

Kwattaweg 588

Importeur, Grossier

57991

HAENEN FIRE PREVENTION

H.j. Benjaminstraat 34

Adviesbureau

58212

REWIETA'S BEAUTY SALON

58238

Veerdienst

Leiding 9a Hoek Pandit Sitaldienweg Servicebureau, Schoonheidsspecialiste,
no. 1
Pedicure, Manicure
TRANSPORTBEDRIJF KEAS- Beatrixweg 60
Transportbedrijf
HA

KKF START REGISTRATIE AGRARIERS IN SURINAME
Paramaribo - De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) is doende alle agrariërs in ons land
te registeren middels de voortzetting en intensivering van inschrijving van deze ondernemersgroep
in het Handelsregister. Deze inschrijving zal kosteloos zijn voor kleine agrariërs tot en met het jaar
2021. De KKF geeft hiermede invulling aan eerder gemaakte afspraken hieromtrent met de minister
van LVV, Lekhram Soerdjan. Deze registratie zal de sector in de gelegenheid stellen om onder andere beter toegang te krijgen tot het Agrarisch Krediet Fonds, de faciliteringsmogelijkheden van de
KKF-werkarmen en overige ter versterking van de sector. De landelijke vervolg registratie gaat in
Nickerie van start, aangezien dit district uitgesproken agrarisch is. Teneinde de agrarische sector op
een waardige wijze te accommoderen, wordt de huidige agro vertegenwoordiging in de KKF geoptimaliseerd door de uitbreiding van het aantal brancheleden waardoor de agrariërs een directe vertegenwoordiging hebben binnen het overkoepelend bedrijfsleven instituut.

