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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Visual Enterprise
Nationale vrijedagen
architecture 'Dragon 1' evalueren

Marc Paauwe en Jacques Janssen presenteerden onlangs op onze
ondernemersavond het thema 'Vernieuwing en (in) efficiëntie in organisaties zichtbaar en stuurbaar gemaakt met 'Visual Enterprise Architecture op basis van Dragon 1'. Projecten en beleid voor innovatie
stranden vaak in de uitvoering en dus hebben organisaties behoefte
aan visuele enterprise architectuur als strategisch management instrument ter ondersteuning van hun innovatie.

Presentatoren

Marc Paauwe is de bedenker en ontwikkelaar
van Dragon 1, die toegepast wordt bij overheid,
banken, verzekeraars, telecom, kansspel, zorg, onderwijs en vervoersorganisaties. Hij is de oprichter
en directeur van Paauwe
Research en software
development van tools
voor organisatie-innovatie.
Zijn organisatie doet promotie-onderzoek op het
gebied van architectuurprincipes en architectuurvisualisaties.
Jacques
Janssen
is
directeur
Europa, Samsung Electronics en zelfstandig ondernemer in logistiek management alsook ambassadeur en independent
personal coach Dragon 1
in Zuid Amerika. De presentatie beoogde bekendheid te geven aan Dragon
1 als een open methode
waarin men zichzelf kan
professionaliseren door
het zelf te leren en organisaties op weg te helpen in
de vorm van training en
coaching met de eerste
stap visual enterprise
architecture op basis van
Dragon1.

Vernieuwen

Tegenwoordig zien we
vele organisaties vernieu-

Jacques Janssen (L) en Marc Paauwe (R)
wen soms gedreven door
o.a.: nieuwe ICT / technologische mogelijkheden,
of de noodzaak tot standaardisatie of een visie
gebaseerd op duurzaamheid en flexibiliteit of gedreven door bezuinigingen en fusies. Veel bedrijven maken hun dienstverlening, producten, bedrijfsprocessen en ondersteunende ict efficiënter
met instrumenten als missie, visie, beleid, projecten. Met Visual Enterprise
Architecture (VEA) kan op
gestructureerde wijze de
samenwerkende onderdelen waaruit een organisatie bestaat zichtbaar, overzichtelijk en inzichtelijk
worden gemaakt. De inleiders toonden via voorbeelden hoe de VEA
werkt.

Principes

Er werd ruim ingegaan op
de principes en het belang
van het werken met architectuurprincipes in organisaties. Business architectuurprincipes
vertellen
hoe altijd in een organisatie de business werkt en
resultaten
produceert.
ICT-architectuurprincipes
vertellen hoe altijd in een
organisatie de ict werkt en
resultaten
produceert.
Binnen het bestek van dit
artikel konden wij helaas
slechts erg summier en
verre van volledig ingaan
op de zeer interessante
presentatie. Wij verwijzen
geinteresseerden die er
meer over willen weten
daarom gaarne naar
www.dragon1.org
RMD

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD VOLDOEN IS EEN
VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR 2011

Training voor deelname aan
Speciality Food Shows
In een samenwerking tussen het ministerie van HI, ASFA, KKF en Caribbean Export
Development Agency wordt een training georganiseerd voor bedrijven binnen de
“processed food industry”. Deze training zal u voorbereiden op de deelname aan
beurzen en de presentatie van uw product bij export naar de VS, Europa en het
Caraibisch gebied.
Datum: woensdag 23 - vrijdag 25 maart 2011
Tijd: 09.00 - 16.00 uur
Locatie: ministerie van HI, Havenlaan
Kosten: SRD 150,- p.p.
Voor info en deelname kunt u zich opgeven bij het KKF-secretariaat op tel.: 530311,
e-mail: chamber@sr.net. Deadline registratie: 28 februari 2011

57th Summer Fancy Food Show
Heeft u een uniek voedselproduct ?
Doe mee met de 57th Summer Fancy Food Show in Washington DC.
van 10 - 12 juli 2011
Er zal een Caribbean Paviljoen worden opgezet waarin ook Suriname de gelegenheid heeft haar speciale voedselproducten te promoten.
Voor info en deelname kunt u zich opgeven bij het KKF-secretariaat op tel.: 530311,
e-mail: chamber@sr.net. Deadline registratie: 15 maart 2011
Kijkt u ook op: www.fancyfoodshows.com

De Surinaamse samenleving is uniek en dat moet zo blijven. We zijn
rijk aan verschillende etnische groepen, en groepen die door hun vermenging zijn ontstaan, hun culturen, religiën, ideologieën en noem
maar op. Dat verklaart deels ook de vele nationale vrije dagen die wij
kennen en die deze maand met nog twee zijn aangevuld.

Contraproductief

Wij moeten het unieke blijven koesteren wat niet
wegneemt dat economisch bekeken het grote
aantal vrije dagen erg contraproductief werkt. Het
bedrijfsleven verwelkomt
daarom de intentie van de
regering om een commissie in te stellen die deze
aangelegenheid gaat evalueren. Toch is er enige
ambivalentie te bespeuren
want enerzijds wil men de
productie stimuleren terwijl anderzijds dagen worden gecreeërd waarop
productie wordt stilgelegd,
zo niet duurder wordt gemaakt. Want de nationale
vrije dagen zijn gelijkgesteld aan de zondag. Voor
bedrijven, instellingen en
instanties die vanwege
hun aard moeten blijven

produceren betekent dit
kostprijsverhoging. Met
name de loonkosten stijgen aanzienlijk op deze
dagen. De nationale vrije
dagen werken niet alleen
contraproductief en kostprijsverhogend maar bewerkstelligen binnen de
handel bovendien oneigenlijke concurrentie. Je
hoort een deel van het
bedrijfsleven dan ook zeggen: "Als we moeten sluiten moet iedereen sluiten." De realiteit is echter
anders.

Commissie

We moeten als samenleving bepalen hoeveel
nationale vrijedagen we
willen en om onze economie niet te ondermijnen
zou het goed zijn deze
dagen niet gelijk te stellen

met de zondag. Ze zouden van de zondag onderscheiden moeten worden
om kostprijsverhoging en
prijsstijging te voorkomen
en onze concurrentiepositie niet te ondermijnen. De
aangekondigde Commissie Evaluatie Nationale
vrije dagen zal als uitgangspunt moeten hebben dat alle actoren,
waaronder
religieuze
groepen en andere delen
van de gemeenschap die
vragen om vrije dagen,
betrokken worden. Ze
moeten
geconsulteerd
worden: wat is het belang
en waarom wil men een
nationale vrije dag? Als
het om de erkenning van
iets gaat dan kan dat op
verschillende manieren.
De commissie, die naar
wij hopen spoedig wordt

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Informatie
over en netwerken met
BNI Suriname i.v.m.
International Networking
Week”
Inleider: Sandra Watson Ambassador van BNI
Suriname
Datum: 8 februari 2011
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!

ingesteld, krijgt het niet
gemakkelijk. Er is voor
haar veel werk aan de
winkel.
RMD

CITAAT

“Alleen iemand die niet roeit heeft voldoende tijd om de boot te laten
schommelen”. (Jean-Paul Satre)

Beweringen staven
met bewijs

De media confronteren ons weleens met beweringen die de wenkbrauwen doen fronsen vanwege gebrekkige staving met bewijsmateriaal. Toch verorberen sommigen het opgediende met smaak omdat
het de eigen vooroordelen bevestigt of bv. een persoon of situatie die
men hekelt negatief in beeld brengt. Beweringen als feiten presenteren zonder staving met bewijs is echter onethisch.

Stavingen

Beweringen kunnen ondermeer gestaafd worden
door verwijzing naar relaties tussen verschijnselen
in de werkelijkheid, de
zogeheten 'werkelijkheidsstaving'. Er is ook een staving die verwijst naar de
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de
bron van het bewijs, de
'autoriteitsstaving' alsook
een 'vooronderstellingsstaving' die verwijst naar
bepaalde waarden, vooronderstellingen, emoties
en motieven die bepalend
worden geacht voor het
gedrag van het publiek tot
wie een redenering of
argumentatie is gericht.

Werkelijkheid

De werkelijkheidsstaving
gaat uit van een 4-tal vooronderstellingen:
* verschijnselen in de werkelijkheid zijn onderling
afhankelijk en samenhangend en staan niet los van
elkaar;
* de samenhangen vertonen een systematisch patroon en zijn niet chaotisch;
* deze systematische sa-

menhangen zijn genoeg
blijvend en onveranderlijk
om daarop verwachtingen
te kunnen baseren;
* en, wat elders geldt,
geldt ook hier en omgekeerd.
Oorzaak, teken, generalisatie, parallel geval, analogie en statistieken zijn
zes manieren waarop een
werkelijkheidsstaving naar
de genoemde vooronderstellingen kunnen verwijzen.

Autoriteit

De wereld is complex
waardoor het onmogelijk
is elke bewering op eigen
ervaringen te gronden. De
meeste informatie en meningen krijgen we van
anderen en daardoor
wordt de 'autoriteitsstaving' vaak gebruikt om beweringen te staven. Het
bewijsmateriaal bestaat
dan uit de uitspraak van
een
autoriteit,
diens
naam, plaats en tijdstip
van de uitspraak. De geloofwaardigheid moet dan
blijken uit bv. verwijzing
naar de grote en, in het
betreffende veld, erkende
deskundigheid van de

autoriteit. Omdat voorbehoud mogelijk is, is een
beperking bij de bewering
gewenst. Een meer deskundige autoriteit kan immers iets anders beweren
of een andere bewering
kan waarschijnlijker zijn,
nl. een bewering op grond
van werkelijkheidsstaving.

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

Vooronderstelling

Een vooronderstellingsstaving verwijst naar axioma's en waarden, vooronderstellingen, emoties en
motieven die bepalend
worden geacht voor ons
gedrag. Een bewering die
hiermede gestaafd wordt,
kan ontkracht worden
door aan te tonen dat het
motief respectievelijk de
waarde niet aanwezig is
of dat andere motieven en
waarden belangrijker zijn
en de genoemde motieven en waarden uitsluiten.
Vooral media moeten erop toezien niet te worden
misbruikt als doorgeefluik
van beweringen die niet
met degelijk bewijsmateriaal zijn gestaafd.

Douanekoersen
M.i.v. 25/01/2011
Geldigheidsduur 07/02/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,55
Pound sterling
5,34
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
404,26
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,34
Brazil real
2,00
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VISIT OUR WEBSITE:

www.surinamechamber.com

