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De steeds stijgende kostprijs voor productie, de dalende bestedingen
van consumenten door de economische vooruitzichten, de heviger
wordende prijsconcurrentie en de steeds complexer wordende markt,
maken strategisch plannen noodzakelijk voor alle organisaties in Suriname. Strategic Planning is als management tool uitermate geschikt om doelen te bepalen die de organisatie wil bereiken in de
komende jaren en hoe deze doelen te realiseren. Drs. Tino Lew, bedrijfseconometrist en directeur van Just Think Plain Strategic Advisors gaf een presentatie hierover op onze laatstgehouden ondernemersavond.

Mogelijkheden

Planning

Strategic planing is de
kunst en de wetenschap
om op de meest efficiënte
manier met de hoogste
toegevoegde waarde voor
de organisatie de gestelde visie te bereiken. Het
strategic planning proces
kent 5 fasen te weten: 1.
Formuleren van de strategische visie. 2. S t e l l e n
van duidelijke doelen. 3.
Ontwikkelen van de strategie. 4. Implementeren
van de strategie. 5. Evalueren, monitoren en corrigeren.

Analyses

Alvorens het proces van
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TRAINING
“Motorzaag en velling”

Ondernemersavond

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) biedt bosexploïtanten en bosondernemers de training Motorzaag en velling aan voor hun zagers en vellers, al
dan niet goed ervaren om hun kennis aan te scherpen en te controleren.
Periode: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Locatie: JSOOC, Zanderij I
kosten: SRD 300,- p.p.
incl. transport naar Zanderij v.v., verblijf en voeding
Opgave voor deelname aan de training kan dagelijks tijdens kantooruren op
het Secretariaat van de KKF.

BEKENDMAKING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt mede namens het Ministerie van
Handel en Industrie het volgende onder de aandacht:

Drs. Tino Lew, bedrijfseconometrist en directeur
van Just Think Plain Strategic Advisors
strategic planing in te zetten is het van belang om
als organisatie goed na te
denken over 1) wat doen
we, 2) wie zijn onze klanten 3) wat doen we beter
dan de concurentie. Een
uitgebreide strategische
analyse is noodzakelijk,
waarbij gekeken wordt
naar externe factoren die
van invloed kunnen zijn
op de mogelijkheden van
de organisatie, denk aan
bv de Caricom, de brug
over de Corantijn, en
interne factoren zoals bv
competenties, en beschikbare financiën. Analyses
moeten niet alleen theoretisch maar ook mathematisch en statistisch onderbouwd worden om de
kans van slagen van het
strategic planning proces
te vergroten.

Inzetbaarheid

Strategic planning als management tool is in te zetten in grote en kleine organisaties alsook bij overheidsinstanties om hun
dienstverlening te verbeteren. Onderzoek heeft
uitgewezen dat strategic
planning wereldwijd één
van de meest gebruikte
management tools is en
ook hoog scoort bij de gebruiker qua tevredenheid
van de behaalde resultaten (www.bain.com). Het
bedrijf Just Think Plain
Strategic Advisors N.V. io.
ondersteunt gote en kleine organisaties in het opzetten, implementeren en/
of moniteren van hun strategic planning proces.
Voor meer informatie
www.jtpadvisors.com.

CITAAT

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Subsidie fossiele energiebronnen afschaffen
Het internationaal energie agentschap (IEA)publiceert in zijn jaarlijks
'World Energy Outlook' dat in 2009 de consumptie van fossiele energiebronnen wereldwijd werd gesubsidieerd voor maar liefst US$ 312
miljard. Iran, Saudie Arabie, India en Rusland betalen de hoogste
subsidies. Renewable energies moeten concurrerend worden.
De IEA bepleit afschaffing
van subsidies om 'renewable energies' concurrerend te laten worden. Wereldwijd moet dat leiden
tot significante reductie
van de uitstoot van CO2.
Hernieuwbare
energie
wordt nu jaarlijks ondersteund met circa US$ 57
miljard. Dit bedrag kan oplopen tot US$ 205 miljard
tegen 2035 als al de politiek toegezegde ondersteuning wordt waargemaakt. Hoewel laatstgenoemd bedrag nog ver afstaat van de US$ 312 miljard subsidie aan fossiele
brandstoffen zal regenera-

Redactie

Let wel: Er kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

“Wie aan zichzelf denkt heeft problemen; wie aan anderen
denkt heeft taken. Besluit telkens opnieuw om zover te
komen dat je anderen echt kunt helpen".
(Lama Ole Nydahl)

Subsidies

: 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

Website
E-mail

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Introductie in Strategic
Planning

Wanneer het strategic
planning proces optimaal
en volledig wordt uitgevoerd is het mogelijk om
de organisatie te positioneren als een dominante
en leidende speler in haar
branche.
Strategische
planning gaat verder dan
het alleen maar definiëren
van de strategie. Belangrijk is om alle acties en resources in te zetten bij het
implementeren van de
strategie. Directie, management en uitvoerders
moeten zodanig te werk
gaan dat de hele organisatie gefocused werkt op
het behalen van hetzelfde
doel,namelijk het tot
standbrengen van de visie
van de organsiatie.
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tieve energie mede door
de stijgende prijs van fossiele brandstoffen, toch
concurrerend
worden.
Verwacht wordt dat de gemiddelde subsidie per
MWh electriciteit uit regeneratieve bronnen zal dalen van 55 US$ in 2009
naar 23 US$ in 2035.

Beschermen

De IEA constateert dat de
tot nog toe aangekondigde maatregelen om het klimaat te beschermen onvoldoende zijn om de 'global warming' te beperken
tot maximaal 2°C. Het zogeheten 450 scenario
geeft aan wat gedaan
moet worden om deze 'tar-

get' te halen. Om de
atmosferische 'greenhouse' gas concentratie te beperken tot 450ppm CO2
equivalent, zijn verhoogde
inspanningen vereist op
de gebieden van energie
efficiëntie en hernieuwbare energie. Omdat die inspanningen de vraag naar
fossiele brandstoffen zullen doen afnemen. Als de
mensheid voor 2020 faalt
in het beschermen van
het klimaat zal dat hoge
follow-up kosten veroorzaken omdat na 2020
veel grotere inspanningen
nodig zullen zijn om de
'global warming' te beteugelen.
RMD

Met ingang van 1 juni 2011 is conform het Staatsbesluit van 27 mei 2011, SB 2011
no. 64 "houdende nadere wijziging van het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven
en Beroepen" (S.B. 1981 no. 147, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 36),
laatstgenoemd Staatsbesluit gewijzigd. Deze wijziging houdt een liberalisering van
het vergunningstelsel in.

O n d e r w e r p :
“Kwaliteitsmanagement
en
documentmanagement”.
Inleiders: de heren L.
Cameron en M. Eriks,
Business consultants van
4U Business Solutions
Datum: 14 juni 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!.

Ingevolge artikel 1 onder B van eerdervermeld Staatsbesluit, wordt tevens de door
de Minister van Handel en Industrie aan de Districts- Commissarissen gedelegeerde
bevoegdheid, om vergunningen voor de uitoefening van bepaalde economische activiteiten te verlenen, om redenen van efficiëntie en coördinatie van beleid, ingetrokken. Eén en ander houdt in dat alle vergunningsaanvragen voor de hier aangehaalde bedrijven en beroepen derhalve slechts op de Afdeling Bedrijfsvergunningen van
het Ministerie van Handel en Industrie moeten worden ingediend.
Ten kantore van de KKF en afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van
Handel en Industrie kunt u een lijst ophalen met bedrijven/beroepen
die vergunningsplichtig zijn. Zie ook onze website: www.surinamechamber.com

Caricom awareness teken- en
posterwedstrijd
Hoe staat het met de Caricom awareness onder
onze jongeren van 13 tot
30 jaar? Om dat te peilen
organiseert het Ministerie
van Handel en Industrie
(HI) i.s.m. het Minov een
teken- en posterwedstrijd
waarbij de doelgroep is
verdeeld in de leeftijdsklassen 13 t/m 18 jaar, 19
t/m 24 jaar en 25 tot 30
jaar. Over de wedstrijd
hangen er affiches bij
scholen en andere plekken waar jongeren bij elkaar komen. In elke leeftijdscategorie zijn er drie
prijzen te winnen. De
nummers 1 winnen elk
srd 500, de nummers 2 elk

srd 300 en de nummers 3
elk srd 200. De creaties
kunnen ingeleverd worden
bij HI en bij de Commissariaten en wel tot medio
juni 2011 De opdracht is
vrij. Deelnemers kunnen
bijvoorbeeld kiezen tussen
het economisch-, handelscultureel- en sportaspect
van de Caricom. De inzendingen, tekeningen of posters, moeten wel iets uitdrukken waaruit duidelijk
blijkt dat ze te maken hebben met de Caricom. Suriname is sedert 1995 als
14e van de 15 lidlanden
toegetreden tot de Caricom , een markt van circa
14 miljoen zielen. Het is

daarom van groot belang
dat zijn burgers een Caricom awareness ontwikkelen om meer en beter te
kunnen profiteren van de
opportunities die het
Caricom lidmaatschap/
burgerschap biedt. Nu zijn
het overwegend studenten, mensen van het bedrijfsleven, medialieden
en anderen die belang
hebben bij de regionale
integratie, die matig, redelijk tot goed geïnformeerd
zijn over de Caricom. Bij
het overgrote deel van
onze gemeenschap moet
de
awareness
nog
komen, groeien of verdiept worden.
RMD

Wist

u

dat ?

26ste
Tradexpo
Indonesia
De 26ste Tradexpo
Indonesia wordt van 19
- 23 oktober 2011
gehouden in de Jakarta International Expo
(JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia. Organisator is: Het
Directoraat Generaal
van Nationale Export
Ontwikkeling van het
Ministerie van Handel
van de Republiek Indonesië.
Voor
meer
info:
www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren
kunnen zich opgeven
bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, email: chamber@sr.net

ONE
STOP

In 2007 liep een groot deel van Jakarta, Indonesië, onder water en honderdduizenden inwoners van deze miljoenen stad moesten hun huis uit. Jakarta en Semarang
aan de noordkust van Java, zijn uitdijende miljoenensteden, die gebouwd zijn op
rivierklei en daarin steeds dieper wegzakken. In beide steden zijn hele wijken die
meerder keren per jaar een halve meter onder water staan. Het steeds dieper wegzakken heeft als belangrijkste oorzaak het oppompen van grondwater voor drinkwater en industrie. De bodem in beide steden daalt jaarlijks met 10 tot 15 cm en
noord Jakarta zakt in 10 jaar tijd een tot twee meter weg. Een tempo dat experts met
verbijstering slaat. Voor de ramp van 2007 ging de overheid er vanuit dat de toenemende waterproblemen te wijten waren aan klimaatverandering. En daar kon je
toch niks tegen doen. Maar de overstroming van 2007 was daarmee niet te verklaren. Nederlandse deskundigen die werden ingevlogen constateerden dat het wegzakken van de stad de belangrijkste oorzaak was. Behalve de industrie pompen ook
hotels, winkelcentra en appartementencomplexen massaal hun eigen water uit de
grond, vaak van honderden meters diepte. De onttrekking is veel groter dan de toestroom. "Als er niets wordt gedaan, zijn over 15 jaar de eerste vier kilometers langs
de kust van noord-Jakarta verdwenen" beweren deskundigen. En op deze strook
wonen nu drie tot vier miljoen mensen. Zelfs als het oppompen onmiddellijk zou
stoppen, gaat het wegzakken nog zeker 10 jaar door. Er zijn dus drastische stappen
geboden. Bij hoogtij staat het water tot aan de rand van de zeewering die na de
overstroming van 2007 inderhaast werd opgetrokken. De meest ambitieuze optie
om dit probleem op te lossen is de aanleg van een bijna 30 km lange dijk in zee, die
van de baai aan de noordzijde van Jakarta een meer zou maken. Landaanwinning
moet helpen het deltaplan te financieren. Tanjung Priok, de haven van Jakarta zou
buitengaats komen te liggen. Zeker is dat met de kustverdediging van Jakarta de
komende jaren miljarden zijn gemoeid. Overigens is het oppompen van water niet
de enige oorzaak van het probleem. Klimaatverandering speelt ook een rol. Er valt
steeds meer regen in steeds kortere perioden en wegstromen doet het water niet
doordat riviertjes en afwateringskanalen permanent verstopt zitten met afval. Omdat
de vuilnisdiensten slecht functioneren, veegt iedereen z'n afval in de afwateringsgootjes, die vaak ook als open riolen dienst doen. Gekoppelt aan de slechte sanitaire voorzieningen vormt deze situatie grote hygiënische problemen in de
Indonesische steden. Aanzienlijke sommen geld zijn vrijgemaakt en er wordt een
grootschalig sanitatieprograamma uitgevoerd in 330 steden.

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. 31/05/2011
Geldigheidsduur 13/06/2011

U.S. dollar
3,35
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Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
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