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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Frustrerende genderschema’s

Op naar 110 jaar KKF (1)
1 mei 1910 geldt als oprichtingsdatum van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken en dat is dit jaar over enkele maanden precies 110 jaar geleden.
Het was toen een heel bescheiden begin van wat we anno 2020 kennen als
een modern, bekwaam, gerenommeerd en respectabel instituut. Een organisatie die het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB zeer bekwaam en
krachtig ondersteunt, het vertegenwoordigt en die deskundige begeleiding
biedt.
Wij gaan in dit artikel met sprongen door de historie van de Kamer en beginnen met het jaar 1936 toen het Handelsregister in werking trad krachtens de
zogeheten Handelsregisterverordening 1936 no 149. Iedere business was
van toen af aan verplicht zich te laten inschrijven in dit register. Het beheer
ervan werd bij wet aan de KKF toevertrouwd. Als taken en bevoegdheden
kreeg de Kamer toen: a) het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven; b) het bevorderen van de werkzaamheid en ontwikkeling van het
bedrijfsleven met inachtneming van het algemeen belang; c) het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven. De Kamer stelde zich toen als missie: ‘ Het
bevorderen van een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei door het bedrijfsleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken’.
Kiezen van leden
Op 1 april 1949 trad een in 1948 afgekondigde landsverordening (GB 1948
no 12) in werking. De Kamerleden zouden voortaan gekozen worden door de
ingeschrevenen in het Handelsregister en niet meer worden benoemd door
de gouverneur. Bij de eerste verkiezing op 17 december 1948 werden 10
Kamerleden gekozen, 5 uit de groothandel en 5 uit de kleinhandel. De
Kamerleden A. van der Voet en E. Wijngaarde werden gekozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Kamer. In 1950 werd dhr Ph.
Samson de eerste full-time secretaries van de KKF. Op 1 juli 1962 traden 2
landsverordeningen(GB 1962 no 85 en no 86) betreffende de KKF en het
Handelsregister in werking. De Kamer zou nu bestaan uit 21 leden die voor
4 jaar werden gekozen en die 8 bedrijfsgroepen zouden vertegenwoordigen.
Onlangs werd het aantal van 21 kamerleden verruimt naar 29 terwijl agrarische, de medische en de industriële sector vertegenwoordigers zijn toegekend.
Onafhankelijk
In een adres bij de landsverordening van 1962 wordt benadrukt dat de
Kamer geen verlengstuk is van het ministerie van Economische Zaken, nu
van
Handel
en
Toerisme.
Wel
worden
vanaf
1962
de
Handelsregistercommissie en de Verkiezingscommissie door de minister
benoemd. De KKF nieuwe stijl met 21 leden en 8 bedrijfsgroepen trad in april
1963 aan. Anno 2020 telt de Kamer 29 Kamerleden die 11 bedrijfsgroepen
vertegenwoordigen. Doordat het werk enorm was toegenomen ontstond de
noodzaak een goed bemenste secretariaat in te richten. De taken van het
Secretariaat zijn vastgelegd in GB 1962 no 85. In een vervolgartikel stellen
wij de groei van de KKF aan de orde.
RMD

“Niets is zo frustrerend als een discussie niet op punten verliezen maar
omdat je jong bent en bovendien vrouw bent”. Dit zegt Virginia Valian,
psycholoog en auteur van “Why so slow? The Advancement of women”.
Bij de beoordeling van CV’s van mannen en vrouwen zouden in veel
gevallen objectieve kwalificaties niet objectief worden beoordeeld.
Zelfs als de gegevens identiek zijn blijkt meestal dat als de naam boven de
CV van een man is, dat meer indruk maakt. Valian stelt dat hoewel de
emancipatie van vrouwen, zeker in Amerika, redelijk snel van de grond is
gekomen er over de verschillen tussen mannen en vrouwen zeer
hardnekkige vooroordelen bestaan. Vrouwen zouden hierdoor vaak niet de
waardering krijgen die zij verdienen. Valian hekelt dit aspect van onrechtvaardigheid want ‘gelijkheid hoort het uitgangspunt te zijn’ zegt ze. In de
USA werden in 1978 slechts twee van de 1000 grootste bedrijven door
vrouwen geleid. Tot 1994 kwam hierin geen wijziging en in 1996 waren het
er 4 van de duizend waarin vrouwen het voor het zeggen hadden. Van de vijf
hoogste posities in deze bedrijven met meer dan 5000 banen wordt
nauwelijks meer dan 1% door vrouwen bekleed. Ook in wetenschappelijke
kring is de positie van vrouwen niet gelijk. In de USA bijvoorbeeld verdienen
vrouwelijke wetenschappers gemiddeld 78% van het salaris van hun mannelijke collegas. Bovendien hebben ze minder vaak een vaste aanstelling en
worden ze vaker gepasseerd voor promotie. Hun kwalificaties leggen minder
gewicht in de schaal en ze ervaren extra problemen bij het opklimmen
binnen de hierarchie van de meest prestigieuze universiteiten.
Genderschema’s
Valian stelt dat dit verschil in positie niet verklaard kan worden door te wijzen op verschillen in aanleg want de overeenkomsten tussen de geslachten
blijkt veel groter te zijn dan de verschillen. Wat verklaart het verschil dan
wel? Valian verwijt genderschema’s waardoor men mannen minder goed
vindt passen in bijvoorbeeld de kindercreche en vrouwen minder goed in
leidinggevende posities. Deze vooringenomenheid zorgt er voor dat maar al
te vaak vrouwen met uitstekende kwalificaties het niet beter doen bij het solliciteren dan mannen met gemiddelde kwalificaties. Helaas weten we ook,
zegt Valian, dat moeders andere verwachtingen hebben van hun dochters
dan van hun zonen en dat zij daardoor de aspiraties van de meisjes minder
stimuleren. Genderschema’s zijn voor zowel mannen als vrouwen schadelijk
omdat zij de mogelijkheden van beide geslachten beperken. Het is voor
mannen nog moeilijker om thuis een plaats te claimen dan het voor vrouwen
is om een plaats op de werkvloer te vinden. Deze asymmetrie ontstaat doordat men mannen op hun werk meer waardeert dan thuis en vrouwen er
moeite mee hebben hun centrale rol in het huishouden op te geven. De rol
van vaders wordt hierdoor systematisch onderschat hoewel er geen redenen
zijn om aan te nemen dat mannen minder tot zorgen in staat zijn dan
vrouwen. RMD
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sectoren:
- Primaire Sector (grondstoffen :landbouw, veeteelt,
visserij en bosbouw)
- Secundaire Sector ( Productie- en verwerkingsindustrie)
- Quartiare sector ( niet- commercieel), Onderwijs
, Cultuur
29 april - 3 mei 2020
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Datum : dinsdag 11 februari 2020
Tijd

: 19.00 uur

EEN

Lokatie : KKF- Conferentiezaal
Adres

: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

VOORTREFFELIJK

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.
Aan alle nieuwe bedrijven, ingeschreven tussen September 2019 t/m Januari 2020, wordt
de gelegenheid geboden om hun diensten en
producten te promoten en te presenteren op
de Business Promotion Event (B2B),als
onderdeel v a n d e o n d e r n e m e r s n e t w e r k avond

Kernkampweg 37
Voor meer info: Stichting BUFES
Tel.: 532300 / 438945 /(App) 8769895 , Email: info@busos.sr

BUFES, Fairs & Events Unit at
KKF
Evenementsfaciliteiten

KKF Vestigingen
Gravenberchstraat 33
(597) 530311 / (597) 530313
J.B.S. Rebostraat 74
(597) 530311 # 143
Kwattaweg Br. 664
(597) 530311 # 146 / 149
Vierkinderenweg #2/ Hk. Indira Ghandiweg (597) 530311 # 145
Oost-westverbinding # 251
(597) 530311 # 144
Granpasieweg 1
(597) 530311 # 148
Groningen (DC gebouw)
(597) 530311 # 147
Klaaskreekweg 30
(597) 530311 # 127
Brownsweg, Wakibasoe I
(597) 530311 # 128
G.G. Maynardstraat 34
(597) 0210485 # 140
Atjoni
(597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister
kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt
u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

VOOR 2020 !!

Chamber Annual Events 2020:

Trade Missions
2020:

- FEB 27,28,29
- MRT 27,28,29
- APR 29/04-3/05
Voor het huren van zalen en evenementshallen, alsook
voor het organiseren van uw events en het huren van onze
- MEI 2021
Reclameborden (rondom het KKFBeursterrein). -FEB Finland Trade Mission
- JUN 2021
- JUL 5
Noot:
-JUNE Turkey Trade Mission
- AUG 2
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe
- SEP 12
een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan
en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeen- -SEPT IndonesiaTrade Mission - OKT 31
- NOV 26/11- 2/12
stemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is
- DEC 19
derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake
-OKT Japan Trade Mission
evenementen, zonder dat met haar daartoe formele
arrangementen zijn gemaakt.

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

VOORNEMEN

Carichamb & Brics+ Summit
-Host : GLOTSS
Tourism Event
- Host : STS
Made in Suriname & Agro Fair
- Host : Secfesur
Utility Event
- Host : SVS
Industrial Event
- Host : I- PARK
Health & Wellness Event
- Host : Secfesur
Cake & Bake/Fashion & Design Event - Host : BUFES
Kids Business Event
- Host : BINNO
Wood & Woodworks
- Host : Croft
November Trade Fair
- Host : BUFES
Tourism Event
- Host : STS
Informatie en registratie BUFES !!
Dienstverlening van de KKF:

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
B-Inno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

