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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
“Ondernemers praten met elkaar”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 2 juli 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich
te nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en
oplossen van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van
de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

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

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:
Opleiden een tool of management
In het bedrijfsleven wordt erkend dat opleiden en om- en bijscholing noodzakelijk zijn om het menselijk potentieel op te waarderen teneinde bij de tijd
te blijven en productiviteit te garanderen. Opleiden is geen kostenpost meer
maar een investering en een ‘tool of management’.
Een opleidingsplan moet echter afgeleid zijn van het strategisch beleid van de
onderneming of organisatie en er moet aandacht zijn voor effectiviteit en efficiëntie. En uiteraard moet er meer gelet worden op opleidingsnoodzaak dan op vage
individuele opleidingsbehoeften. Het is van belang dat organisaties een leercultuur ontwikkelen om te anticiperen op toekomstige veranderingen. De omgeving
en het maatschappelijk krachtenveld waarin zij opereren wordt immers steeds
complexer en dynamischer. Blijven varen op verouderde kennis en vaardigheden
zal op den duur funest uitpakken. Opleiden is een integratief begrip voor schooling (kennis en inzicht), vorming (persoonsontwikkeling) en training (vaardigheden). Het beoogt medewerkers, individueel of in groepen, bewust te beinvloeden
om kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor het
vervullen van huidige en toekomstige functies. De mens is het meest strategische
en essentiële ‘bedrijfsmiddel’ en erkend wordt dat een onderneming concurrentiekracht verliest als zij haar medewerkers niet kan motiveren. Opleiden wordt
tegenwoordig beschouwd als een ‘tool of management’ voor het onderhoud van
het ‘human capital’ als investering voor de toekomst en om de organisatie bij de
tijd te houden. Dit alles vanuit het besef dat het personeel de kritische succesfactor in de onderneming is. RMD

Begin altijd met je visie in gedachte
‘Begin with the end in mind’ is een behartenswaardig advies van Stephen R.
Covey, auteur van de bestseller ‘The seven habits of highly effective people’. Met het hierna beschreven experiment illustreert Covey het belang van
beginnen met een duidelijke visie. Het experiment raakt diepe en fundamentele waarden.
Experiment
Voor het altaar in een kerk staat een doodskist en rouwende mensen eromheen.
Benieuwd naar wie in de kist ligt stap je de kerk binnen en neemt een kijkje in de
doodskist. Ontstelt zie je dat jij het bent die daarin de kist ligt. Het is jouw begrafenis en de mensen die daar staan om afscheid te nemen en je eer te bewijzen
voor wat je tijdens je leven hebt betekent, zijn allemaal bekenden. Er zijn 4 sprekers: één namens de familie, de tweede is een vriend, de derde is een college en
de vierde van je kerk of van een gemeenschapsorganisatie waarin je betrokken
was in dienstverlening. Wat zou je willen dat elk van deze sprekers vertelt over
jou en je leven? Hoe was je als echtgenoot, echtgenote, vader of moeder? Wat
zou je graag zien dat hun woorden reflecteren? Hoe was je als zoon of dochter,
neef of nicht, vriend en als college? Welk karakter zou je graag willen dat zij in jou
gezien hebben? Welke van je bijdragen en prestaties zou je graag willen dat zij
zich die blijven herinneren? En kijkend naar al die mensen op je begrafenis, welk
verschil zou je nog graag in hun leven willen maken als het kon? Dit experiment,
indien serieus uitgevoerd vergroot je zelfkennis en verschaft volgens Stephen R.
Covey een visie voor je leven. RMD

Moet rol dollar worden herzien?
Tijdens het onlangs gehouden St. Petersburg Economic Forum werd door
diverse participanten gesteld dat de rol van de dollar herzien moet worden
omdat de wereldreservemunt een pressiemiddel is geworden waarmee de
VSA druk uitoefent op de rest van de wereld.
Gesteld werd dat internationale financiele-organisaties zich moeten aanpassen
aan een wereld waarin nieuwe economische centra zijn ontstaan en dat een
steeds grotere rol is weggelegd voor regionale valuta. Volgens de participanten
onder wie de russische president Poetin kan het huidig financieel systeem
belangrijke problemen, zoals het balanceren van valuta en de international handel, niet aanpakken. Gehekeld werden de economische sancties en restricties die
de VSA aan verschillende landen, bedrijven en personen heeft opgelegd waardoor het vertrouwen in de dollar zou zijn ondermijnd. Enkele participanten in het
forum merkten op dat landen die voorheen principes van vrijhandel en eerlijke en
open concurrentie predikten nu steeds vaker terugvallen op sancties en handelsoorlogen. Gewaarschuwd werd voor een scenario waarin de wereldeconomie
door wat genoemd werd ‘onbeperkt economisch egoisme en geforceerde uitsplitsing’ uitelkaar valt. Dit zou een weg zijn naar eindeloze conflicten en handelsoorlogen die zouden kunnen escaleren in niet-handels- oorlogen. RMD

Vakantie Training School
Doe mee aan de Vakantie Fablab School en maakt
kennis met 3 D-Print.
Gedurende de vakantie zullen er voor de kinderen
trainingen verzorgd worden in de leeftijdklasse van:
-

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1:
2:
3:
4:
5:

5 - 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 11 jaar
12 - 14 jaar
15 - 16 jaar
Prijs per kind is SRD100, - voor 10 uren

U kunt zich hiervoor opgeven van maandag t/m vrijdag van
8.00 - 16.00 uur bij het Fablab aan de Prof. W.J.A.

Kernkampweg # 37 op het tel. no. 439090

-

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

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

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

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.

Belanghebbenden worden opgeroepen zich te registreren voor:
- Technische assistentie voor klein en medium ondernemerschap
- Training in voedsel verwerking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstverleningen
van de KKF op de aangegeven contact nummers.

STS Vakantie in Suriname Beurs
De “STS Vakantie in Suriname Beurs” reikt aan aanbieders van toeristische
producten en toerisme ondersteunende diensten de ruimte een marketing outlet. Door videoproducties van de beurs online te plaatsen wordt uw product
ook internationaal gepromoot.
De beurs biedt u voorts de ruimte te netwerken om door vereende krachten een
hoger rendement te halen uit uw investering in accommodatie, tour, heritage preservering, cultureel, culinair en overig toeristisch product.
Wij nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan deze beurs in de KKFbeurshal.
Opgave voor deelname kan t/m 27 juli 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstverleningen
van de KKF op de aangegeven contact nummers.

INNOVATIE OPENDAG
De Stichting Business Innovation Suriname (B-INNO), één van de werkarmen van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, organiseert op vrijdag 9 en zaterdag 10
augustus 2019 de Innovatie Opendag. De essentie van de opendag is om ontwikkeling opgang te brengen voor en door de Surinaamse gemeenschap.
Heeft u:
- Ooit iets uitgevonden?
- Een creatief idee?
- Zelf iets nieuws bedacht?
- Een ontwerp dat de wereld nog niet kent?
- Uit oude of onbruikbare spullen iets gemaakt dat uniek of nuttigs is?
Eigenlijk alles dat u zelf hebt geproduceerd, bedacht of nagemaakt?
Dan is dit uw kans om het te delen met de buitenwereld!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstverleningen
van de KKF op de aangegeven contact nummers.
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

VISIT OUR WEB SITE:
WWW. SURINAMECHAMBER.COM

