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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

PTI voor kansenjongeren

BEKENDMAKING

'Model Praktijk Trainings Instituut (PTI): combinatie van technologie
impuls en leerwerktrajecten voor kansenjongeren' was het thema,
gepresenteerd door Ir. Gracilio C. Pigot op onze ondernemersavond.
Het betrof: 'Het MKB als bedrijfsschool voor MKB bedrijven, die nieuwe technologie willen toepassen en versneld vakkrachten nodig hebben'.

DOSSIER

HANDELSNAAM

Visie

den, dupliceren pilot sportzaken voor landbouw,
tuinbouw en visserij, houtsector, mijnbouw, infrastructuur, onderhoud en
toerisme. Voorts werd
informatie verschaftt over
EU en NL financiering
t.b.v. MKB ACP. En toegang tot ACP - NL - EU
(www.acp-leaf.com)
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JIAWAN MAHADEO

Stellingen

De inleider gaf het kenmerk van vakkrachten
aan en sprak over doelgroepen die het regulier
onderwijs niet kunnen volgen vanwege de thuissituatie, het praktisch ingesteld zijn en niet graag in
de schoolbanken zitten.
Andere oorzaken: geen
vertrouwen vanuit werknemers, onderwijs heeft
geen passende modules,
jongeren met gedragstoornis of een beperking.
Onder visie PTI kwamen
aan de orde: *MKB ontwerpt leerplan; werkgever
bepaalt eindproduct/eindkwaliteit, *MKB leidt op en
financiert dus mee in
sociale begeleiding toekomstige
werknemer
(leerling), *Grote bedrijven, instellingen en over-

heid nemen hun verantwoordelijkheid en scheppen werk voor groepen die
aan de kant staan, *Potentieel aan werk = innovatie.

PTI
De inleider ging ruim in op
de wijze waarop een PTI
werkt. De opdrachten komen van grote bedrijven,
instellingen, overheden
met een sociale paragraaf.
PTI ontwerpt het leerplan
op basis van een beschrijving van werkprocessen
en stemt dit af binnen de
kaders van het regulier
vakonderwijs. PTI werkt
met een team (Gezinscoach, socialcoach, technisch leermeester). Aan
de orde kwam voorts:
Toepassing pilot Sportzaken 'Hoe fit zijn onze
bouwers', randvoorwaar-

Wist

for the full implementation
of art. 51 of the Cotonou
agreement on consumer
policy and protection and
consumer health protection’.

Missie
Het Ministerie van Handel
en Industrie (HI) heeft in
zijn missieverklaring het
volgende staan: 'Een omgeving te creëren die ontvankelijk is om handel volgens de hoogste standaarden te drijven, waarbij
primair het Surinaams bedrijfsleven versterkt zal
worden om marktgericht
op regionale en internationale markten te kunnen
concurreren, en tevens
middels instituten, standaarden en informatieverstrekking de Surinaamse
consument te beschermen
en door betere keuzes te
kunnen maken'. De HI

u
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President Da Costalaan 9
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visie is een professionele
organisatie te zijn die
d.m.v. continue verbetering van condities om te
ondernemen, de handelsen deviezenstroom verruimt via moderne en
goed geïnformeerde ondernemers.
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RAMBADAL CHANDERWATIE Kwattaweg 450
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Transportbedrijf
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Transportbedrijf
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TRANSPORTBEDRIJF
RAMOEDIET
V.V.V. TRADING

Herman D. Benjaminstraat 7

Importeur

Pigot ging in op een 5 tal
stellingen: 1) MKB is motor van de economie; 2)
zonder innovatie geen
ontwikkeling; 3) er is een
tekort aan vakkrachten in
de techniek; 4) hangjongeren zijn kansenjongeren
en dus de vakkrachten
van de toekomst; 5) de
investeringssector voor de
toekomst is 'Jeugdzorg'.
RMD

Consumentenbescherming in Suriname was het thema dat Daniëlla
Sumter MPA, op onze laatstgehouden ondernemersavond presenteerde. Sumter is voorzitter van de werkgroep consumentenbescherming en terzake ook de 'national focal point' van Suriname.
Suriname moet als lid van
de Caricom een consumentenbeschermingsbeleid implementeren. Enkele lidlanden zijn al zover
en ontwikkelen i.s.m. internationale consumentenorganisaties projecten
voor
consumentenbescherming. De UN heeft
hiervoor richtlijnen vastgesteld waarmee overheden rekening moeten houden bij het ontwikkelen
van beleid. Bevorderen
van consumentenbelangen binnen de Caricom
door passende maatregelen, is vastgelegd in art
184 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas.
Voorts is op de 23ste bijeenkomst van de EPA in
Brussel, in de 'Final
Declaration nr. 27' het volgende opgenomen: 'The
delegates stress the need
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Van Drimmelenpolder Serie B
perceel 53
WONG MARINE-INDUSTRIAL President Da Costalaan 3
SUPPLY AND SERVICE
J.S. SARJADI
Koningstraat 24

Implementeren van beleid
Consumentenbescherming
Beleid

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:

Sumter besprak de taken
van HI m.b.t. consumentenbescherming en de
wetgeving terzake. Ingegaan werd op zorgtpunten
m.b.t de huidige wetgeving, die achterhaald zou
zijn en consumenten niet
voldoende
beschermt.
Aangegeven werd waarom extra aandacht moet
zijn voor restitutie/schadevergoeding en de noodzaak van ingrijpen van de
regering. Aan de orde
kwamen o.m. zaken als:
knelpunten m.b.t. wetge-

13367

ving, doel consumentenbescherming, afstemming
op beleid HI/regering, te
ondernemen
acties.
Voorts de instelling van
een commissie wetgeving
consumentenbescherming en de Caricom modelwet als leidraad voor
Surinaamse wetgeving.
Aangegeven werd wat de
nieuwe wet zal regelen en
de uitdagingen. Aldus een
summiere greep uit de
presentatie.
RMD

KKFacts

dat ?

Ondernemersavond
In Brussel wordt druk gesleuteld aan nieuwe Europese regels voor gegevensbescherming. Dat betekent nieuwe verplichtingen voor elk bedrijf in de EU dat met persoonsgegevens werkt. De oude richtlijn dateert van 1995 maar de wereld, zo stelt
men, ziet er tegenwoordig behoorlijk anders uit. Denk maar aan de opkomst van
internet, het combineren van persoonsgegevens door 'profiling' en alles wat je daarmee kunt doen. De richtlijn van 1995 moet daarop aangepast worden. Waaraan er
nu gewerkt wordt is geen richtlijn maar een verordening, een wet, voor alle lidstaten. Deze moet bestaan uit redelijke algemene regels zodat bedrijven de ruimte hebben om zelf hun risico's in te schatten en daar zelf maatregelen op te treffen.
Daartegenover zullen stevige sancties staan als een bedrijf dat niet doet. In de
afgelopen jaren is soms heel onzorgvuldig omgesprongen met klantengegevens.
Met de privacy van klanten wordt niet altijd goed omgegaan wat impact kan hebben
en dat vaak ook heeft op het privéleven van mensen. Slimme bedrijven zullen de
regels niet zien als een obstakel, maar als een verkoopargument. Zo in de zin van:
'Wij gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens'. Bedrijven die kunnen aantonen dat
ze aan de Europese normen voldoen, hebben straks bijna een soort certificaat.
Naar schatting staat er zo'n 500.000 vierkante meter (duizend voetbalvelden) aan
datacentra in Nederland met miljoenen servers. "Hier wordt internet gemaakt" hoor
je wel eens zeggen. Zonder dat veel mensen het weten, is Nederland zo ongeveer
de ruggengraat van internet. Belangrijke internetverbindingen worden in dat land
gemaakt. In de virtuele wereld van internet staat Nederland en vooral Amsterdam
met een dikke stip op de kaart. Nederland trekt nog steeds belangrijke bedrijven die
cruciale rollen spelen op het www. Zo staat op het Amsterdamse Science Park het
pand van datacentrum Equinix, de Europese 'hub' van het wereldwijde bedrijf dat
zijn herkomst in de VSA heeft. In Groningen heeft Google een aantal serverparken.
Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is een globale internetrotonde dat internetaanbieders bijelkaar brengt zodat die hun netwerken op elkaar kunnen afstemmen.
Het is de grootste ter wereld met meer dan 500 netwerken waaronder 'carriers' als
UPC en Ziggo en bedrijven als Facebook en Google.

Onderwerp: “KMO Fonds”
Inleider:
Mw.
Wendy
Castillion BEc., VCB Bank
Datum: di. 21 mei 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Molenpad 58A

Importeur, Handelsagent,
Exporteur
Taxibedrijf

Incassobureau

CITAAT

"Om iets voor elkaar te krijgen moet een commissie uit
niet meer dan drie personen bestaan, van wie er twee
afwezig zijn”. (Yor sunitram)

Certificaatuitreiking Business Start-Up & Business Planning
De Business Start-Up en
Business Planning training
werd gehouden van 10
april t/m 14 mei. De certificaatuitreiking vond plaats
op de laatste dag van de
training. Deze 5 weken
durende training waaraan
14 personen deelnamen
werd georganiseerd door
de KKF. De trainers
waren: Wilma Dandel en
Joan van Ommeren.
Op de voorgrond de trainers en daarachter de participanten

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Italië

Ferrero SRL

samenwerkingsverbanden met
Surinaamse bedrijven binnen de voedselindustrie
www.ferreromachines.com

Pakistan

Verenigd
Koninkrijk

Shamsi Pakistan
(Pvt.) Ltd.

imp. dekzeilen, tarpaulins, tenten etc.
www.shamsipakistan.com

Anglo Caribbean
Exports

distributeurs en groothandelaren
www.aceexports.co.uk

Het Micro Ondernemers Express busje zal van de week niet uitrijden.
Gelieve hiermede rekening te houden.

Douanekoersen
M.i.v. 14/5/2013 en tot nader
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,35
Pound sterling
5,15
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
329,21
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 6,12
Brazil real
1,66

