ACTS
Maandag 18 april 2011

Uitgave
Adres
Website
E-mail
Redactie

Opmaak

Missie Suriname - Dominicaanse Republiek

Reina Kolf-Telgt van "The Slight Edge" Consultancy NV ( TSECons)
ondersteunt organisaties bij de toepassing van een competentiegerichte managementstijl en verzorgt op dat gebied workshops. Samen
met Edwin van Ijzendoorn, directielid van Ehrmvision, gaf ze hierover
een presentatie op onze laatstgehouden ondernemersavond.

E-hrmvision

Focus
Mw. R. Kolf-Telgt, The Slight Edge Consultancy
en dhr. E. van Ijzendoorn, Ehrmvision
talenten; verwachtingen
duidelijk maken door functies helder te definiëren;
motiveren door concentratie op de talenten; sterke
punten van medewerkers
helpen verbeteren door de
juiste plek voor hen te vinden (wat niet altijd een
volgende stap op de ladder betekent…).

TMA

De TMA methode is in een
boek beschreven door de
ontwikkelaars. TSECons
bekwaamt managers o.m.
via workshops in het recruteren, coachen, begeleiden en beoordelen
van medewerkers. De

methodiek heeft een
meetinstrument dat bij
selectie-, beoordelingsen ontwikkelvraagstukken
van mensen ondersteunt.
De TMA methode wordt
internationaal
gebruikt
door profit en non-profit
organisaties voor doeleinden zoals; selectie, beroepskeuze, opleiding,
loopbaanontwikkeling,
beoordeling, teambuilding
en coaching. Voor meer
Informatie kan men terecht bij Reina Kolf-Telgt,
The
Slight
Edge
Consultancy, Anniestraat
16,
tel:
425665,
info@focusonhr.org
0RMD

te leggen.

tegen een goede rentepercentage. Aan de doelgroepen worden op hen
afgestemde pakketten van
nieuwe financiële diensten
aangeboden.

TO

Het Tripartietoverleg(TO)
heeft inmiddels al enkele
keren vergaderd om punten voor de agenda voor
te bereiden. Er is ook een
presentaties geweest van
de Belastingdienst over de
belastingmaatregelen die
zijn aangekondigd en de
implementatie daarvan.
Daarover wordt nog gediscussieerd en t.z.t. zal het
TO zijn bevindingen kenbaar maken. Primair wordt
gekeken naar alternatieven voor de aangekondigde maatregelen om die
dan aan de regering voor

G-take

Voor wat de government
take van 50 cent per liter
brandstof betreft wordt
gewerkt aan de teruggave
hiervan aan de productieen transportsector. Er zijn
criteria waaraan bedrijven
die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten voldoen. Een concept
hierover is doorgesproken
met de belastingdienst die
de inbreng van o.a. KKF
en ASFA zoveel mogelijk
erin heeft verwerkt. Zodra
de minister van Financiën
goedkeuring geeft aan het
concept zal het moment
van inwerkingtreding worden bepaald. Goedkeuring van aanvragen en de
controle op zaken worden
competenties van de Belastingdienst.
RMD

Stg. Scope Brabant bezoekt KKF
De stichting Scope Brabant maakt eenmaal per
jaar met een groep ondernemers een studiereis
naar een economisch interessante regio. Haar 19e
reis voerde dit jaar naar
Suriname. Op maandag
11 april j.l. werd met een
delegatie van 13 ondernemers en enige begeleiders
een bezoek gebracht aan
de KKF. Een KKF-delegatie onder leiding van voorzitter Narpath Bissumbhar
ontving de delegatie en de
Adjunct-secretaris Rachel
Perri gaf een presentatie
over de Kamer en haar ac-

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 21 april opgeven bij
het KKF-secretariaat, mw. Joan van Ommeren, tel.no. 530311.
De laatste succesvolle missie die de KKF heeft georganiseerd was de
missie Columbia - Chili in 2009.

De CBI wil de expert zijn in de bevordering van export vanuit ontwikkelingslanden naar Europa. Dat is de visie en de missie is bijdragen
aan duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden
door exportbevordering uit deze landen. Op onze ondernemersavond
presenteerden Hans Klunder, managing director en Hans Verhulst,
coördinating external expert dit thema.

In KKF-Info, het wekelijkse radiopraatje van de KKF, heeft voorzitter
Narpath Bissumbhar recentelijk gesproken over de nieuwe Southern
Commercial Bank die Suriname rijker is, het tripartietoverleg en de
government-take in de benzineprijs.
De Southern Commercial
Bank werd op vrijdag 8
april j.l. officieel geopend
en is gevestigd aan de
Tourtonnelaan 33. De
Bank is het initiatief van
twee jonge Surinamers
die zes jaar geleden begonnen aan de voorbereidingen waarbij ook drs
Narpath Bissumbhar, de
huidige voorzitter van de
KKF, betrokken is geweest. Het is een secundaire bank die zich voornamelijk richt op financiële
dienstverlening aan de
kleinschalige goudmijnbouw en ondernemers die
normaal gesproken niet
terecht kunnen bij de gevestigde banken voor financiering. Bij de bank
kan geld belegd worden

De Kamer van Koophandel en Fabrieken is voornemens een missie naar
de Dominicaanse Republiek te organiseren omstreeks eind mei 2011.
De belangrijke componenten van deze missie zijn Oriëntatie, Benchmarking, Business Forum en Matchmaking.

CBI voor exportbevordering

Suriname een bank rijker
Bank

Nr. 485

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Competentiegerichte
managementstijl TMA

TSECons werkt samen
met het bedrijf E-hrmvision dat de methodiek
'Talent
Management
Analyse (TMA)' heeft ontwikkeld. In het praktijkboek Van Talent naar
Performance geschreven
door directieleden van Ehrmvision
worden
managers ondersteund bij
het maken van eenduidige en heldere functie- en
competentieprofielen en
worden
handreikingen
gedaan om talentgerichte
en gestructureerde sollicitatie- ontwikkel en beoordelingsgesprekken
te
voeren.
Succesvolle
managers weten de talenten van medewerkers om
te zetten in performance
die leidt tot gewenste
resultaten. Ze weten dat
het verspilde tijd is om uit
mensen te willen halen
wat niet in hen zit. De
TMA methodiek bouwt
voort op wat de mensen
wél is meegegeven'.De
fundamentele taken van
de manager, aangevuld
met de TMA aanpak zijn:
Selecteren van de juiste
persoon op basis van
ervaring, competenties en

: 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

De delegatie Stg. Scope Brabant en KKF-delegatie
tiviteiten, waarna er wederzijds informatie werd

uitgewisseld.
RMD

De focus is op duurzame
versterking van het concurrentievermogen van
MKB-expoteurs en producenten in OS-landen met
de primaire focus op
Europese markten. Aan
de orde kwamen o.m. de
stakeholders, geintegreerde aanpak voor MKB,
BSO's en overheden, en
kerncompetities. Als kern
waarden van CBI werden
aangegeven: oprecht en
betrouwbaar, resultaatgericht, flexibel, respectvol,
idealistisch, samenwerkingsgericht, accountable
en omgevingssensitief.
CBI werd in 1971 opgericht door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De organisatie telt 60 medewerkers,
heeft een werelwijd netwerk van circa 250 experts en tot 2015 een
orderportefeuille van 150
miljoen euro.

Presentatie

Via beeldmateriaal/slides

Onderwerp: “Succesvol
ondernemen op Bonaire”.
Inleider: dhr. Ir. John
Morgenstond, managing
director van Product
Makers & Consultants.
Datum: 19 april 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!

UW KKF-JAARBIJDRAGE
OP TIJD VOLDOEN
IS EEN VOORTREFFELIJK
De heren H. Klunder, managing director en H.
Verhulst, coördinating external expert CBI
werd o.m. uitgeweid over
het organigram, de positieve effecten van de CBI
operaties in de verschillende ontwikkelingslanden, de doelgroepen. Verder werden de principes
van kennismanagement
en de strategie & Planning
aangegeven alsook de
export value chain. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen kwam ook
aan de orde (milieu, consumentenbelangen,
arbeidsrechten, good governance, corruptie en

community development).
Voorts werden diverse
modules besproken m.b.t.
ondermeer export coaching, BSOD's (Business
Support Organisation Development), MI (Market
intelligence) en HRD. Aldus een greep uit de presentatie. Voor meer informatie: cbi@cbi.eu en
www.cbi.eu. CBI is gevestigd in WTC-beursbuilding, Beursplein 37, 3011
AA Rotterdam. Het postadres is postbus 30009,
3001 DA Rotterdam. RMD
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"De eerbiedige mens ziet en eert goddelijkheid in alle vormen
van leven en kan zich niet superieur achten aan welke vorm
van leven dan ook." (Gary Zukav)

Teach-in
AGRO-MIS-ICT
beurs 2011
Op dinsdag 12 april j.l.
vond de teach-in plaats
voor de AGRO-MIS-ICT
beurs 2011 die gehouden
wordt van woensdag 4
t/m zondag 8 mei op het
KKF-Beursterrein. De foto
hiernaast geeft een indruk
van deze activiteit.

Wist

KKFacts
Ondernemersavond

VOORNEMEN VOOR
2011

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

u

dat ?

Wijzen maken onderscheid tussen eerbied en respect. 'Respect is een oordeel' zeggen ze 'dat wordt gevoeld wanneer wij kwaliteiten zien die wij bewonderen'. Je kunt
de ene mens respecteren en de andere niet. Eerbied daarentegen stelt het leven
boven alles en is een perceptie van de ziel. De eerbiedige mens is in contact met de
essentie, het diepste wezen, van ieder ding, mens, plant en dier. Gebrek aan eerbied in zaken, politiek, onderwijs, seks, gezin, relaties, leidt tot mensen die anderen
slechts als instrumenten zien en gebruiken voor hun doelbereiking. Onze soort is
arrogant geworden. Wij doen met de aarde waar we zin in hebben. Wij vervuilen
haar land, oceanen en atmosfeer om onze behoeften te bevredigen en de behoeften van de andere levensvormen op aarde of van de aarde zelf zal ons een zorg zijn.
" Het is niet natuurlijk voor de mens om zonder eerbied te leven omdat dat ons
scheidt van de fundamentele energie van de ziel, het hogere zelf. Eerbied schept
voorwaarden voor rechtvaardigheid die geen kritiek in zich herbergt, want de ziel
oordeelt niet. Met eerbied krijgen onze ervaringen een liefdevol karakter" schrijft
Gary Zukav in zijn boek De zetel van de ziel'. Daarin stelt hij ons zoeken naar uiterlijke macht tegenover 'authentieke macht' die niet oordeelt en die in de kleinste dingen zin en doel ziet. "Authentieke macht is het doel van ons evolutionair proces; zij
heeft haar wortels in de diepste bron van ons wezen" zegt Zukav. De mens met
authentieke macht kan niemand tot slachtoffer maken en geweld gebruiken komt
nimmer in zijn bewustzijn op. De strijd om uiterlijke macht daarentegen vormt de kern
van alle geweld, want het zien van macht als iets buiten jezelf fragmenteert de psyche. Essentieel voor uiterlijke macht is dat zij de omgeving en degenen die erin leven
wil beheersen. Fysiek overleven, survival of the fittest is hierbij het fundamenteel criterium omdat het grootste deel van de mensheid, die slechts 5-zintuigelijk is georiënteerd, geen ander soort evolutie kan zien. Multi-zintuigelijke mensen hebben een
ruimere perceptie van het evolutionaire proces, namelijk authentieke macht. Het
denken, voelen en doen vanuit het hogere zelf, de ziel.

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. 05/04/2011
Geldigheidsduur 18/04/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,77
Pound sterling
5,42
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
399,00
Trin. & Tob. dollar
0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,51
Brazil real
2,07

