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Organisaties van bedrijven in de productiesector hebben onlangs in
DNA een presentatie gegeven over de effecten op de sector van zowel
recentelijk getroffen als nog goed te keuren overheidsmaatregelen.
Dringend is er gevraagd om bevriezing van ambtenarensalarissen
voor twee jaar en een personeelsstop bij de overheid. ASFA-voorzitter Rahid Doekhie verschafte hierover informatie in het wekelijkse
radioprogramma van de KKF.
ASFA en KKF particpeerden als partners in deze
presentatie waarin nog
betrokken waren: de Federatie van belastingadviseurs, de Samenwerkende Agrariërs in Suriname, de Pluimvee Associatie en de Associatie van
Melkveehouders. De presentatie beoogde de effecten van de overheidsmaatregelen op de productiesector duidelijk te maken.
Sommige
maatregelen
moeten nog goedgekeurd
worden in DNA en aan de
hand van calculaties is
aangegeven wat de productiesector mag verwachten. "Meten is weten", zegt ASFA-voorzitter
Rahid Doekhie. Hij pleit
voor het nauwkeurig aan
de hand van feiten maken
van calculaties en niet afgaan op loze woorden en
kreten. "Gemeten moet
worden wat de effecten
zijn op een product en wat
dat kan betekenen voor
een fabrikant. Exact meten kan niet altijd maar bij
benadering meten kan
wel. Hierna kunnen we
bepalen wat we willen en
dat hebben we getracht te
doen", zegt Doekhie.

DNA

De presentatie in DNA is
goed ontvangen door de
aanwezige assembleeleden. In ieder geval heeft
de DNA-voorzitter, volgens Doekhie, een goed
beeld van wat er speelt en
wat de productiesector
vraagt. Hij benadrukt dat
niet alleen problemen werden aangegeven maar dat
ook oplossingen werden
aangedragen. Aan DNA is

geïllustreerd dat heel wat
maatregelen waarbij omzetbelasting in het spel is,
door de sector te verrekenen zijn voor de kostprijs,
zij het dat omzetbelasting
altijd
prijsverhogend
werkt. De verkoopprijs zal
met 2% omhoog gaan.
Wat niet betekent dat er
een multiplier effect zal
zijn in de kostprijs en in de
verkoopprijs.
Volgens
Doekhie weten niet alle fabrikanten dat zij een heleboel mogen verrekenen.
"Dit is niet nieuw, maar al
jaren zo. Alle omzetbelasting in de productiesector
is te verrekenen" zegt hij.
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personeelsstop bij
overheid geëist
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Sommigen denken er anders over maar het bedrijfsleven vindt dat FISO
een erg groot probleem
vormt. Hierdoor zijn de salarissen van ambtenaren
bijzonder verhoogd waardoor de overheid meer
betaalt dan zij verdient
wat simpel gezegd het
probleem is. Een bedrijf
dat meer uitgeeft dan het
verdient heeft een probleem en zo ook een overheid. Hiervoor hebben bedrijfslevenorganisaties
gewaarschuwd maar een
partij heeft niet willen luisteren en heeft geëist dat
de salarissen worden betaald vanwege een overeenkomst. De privatesector zit hierdoor met het levensgroot probleem van
hoe haar salarissen te
matchen, wat zij overigens niet kan. Bedrijven
raken hierdoor in problemen en hun goed kader
kan overlopen naar de
overheid. Van DNA is
daarom geëist: een loon-

bevriezing van ambtenarensalarissen voor minstens twee jaren alsook
een personeelsstop. "Dat
kan het begin van een
oplossing betekenen, anders blijven we met de
kraan open dweilen", zegt
de ASFA-voorzitter.

Productie

Het bedrijfsleven zal bijdragen aan een oplossing
door de productie te vergroten. Zij gaat haar energie niet stoppen in vragen
om het terugdraaien van
maatregelen. Met de
regering zijn al enkele
gesprekken gevoerd m.b.t
het hogerstaande en die
gesprekken worden voortgezet. Ook met de
Governor van de CBvS is
gesproken over het valutaverhaal, verder is er gesproken met de Staatsraad die advies moet uitbrengen aan de president.
Een pré is volgens
Doekhie dat we in DNA
een voorzitter hebben die
productie-minded is en
die absoluut kiest voor het
lokaal product mits die
van kwaliteit is uiteraard.
Aan ondernemers adviseert hij niet in paniek te
raken, goed doordacht
hun prijzen te bepalen,
hun kostprijzen en verkoopprijzen nauwkeurig
na te gaan. Een probleem
is wel dat verkoopprijzen
ook afhangen van wat de
concurrentie toelaat. Belangrijk vindt de ASFAvoorman voorts dat ondernemers in de productiesector hun organisaties
informeren over wat hun
problemen zijn en welke
concrete oplossingen zij
voorstellen.
RMD

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD VOLDOEN IS EEN
VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR 2011

Training voor deelname aan
Speciality Food Shows
In een samenwerking tussen het ministerie van HI, ASFA, KKF en Caribbean Export
Development Agency wordt een training georganiseerd voor bedrijven binnen de
“processed food industry”. Deze training zal u voorbereiden op de deelname aan
beurzen en de presentatie van uw product bij export naar de VS, Europa en het
Caraibisch gebied.
Datum: woensdag 23 - vrijdag 25 maart 2011
Tijd: 09.00 - 16.00 uur
Locatie: ministerie van HI, Havenlaan
Kosten: SRD 150,- p.p.
Voor info en deelname kunt u zich opgeven bij het KKF-secretariaat op tel.: 530311,
e-mail: chamber@sr.net. Deadline registratie: 28 februari 2011

Business Network International BNI

Op KKF's laatstgehouden ondernemersavond werd de presentatie
gegeven door Business Network International (BNI), een referral
organisatie waarvan de leden via mond tot mond reclame business
voor elkaar genereren. Ze zetten elkaars netwerken in om duurzame
relaties aan te gaan en te ontwikkelen. De filosofie is geven om te ontvangen ofwel 'Givers gain philosophy'.

Succes

Sandra Watson - Ambassador van BNI Suriname
gaf aan dat BNI sedert
2005 actief is in ons land
(Chapter United). In juni
2009 kwam er een nieuw
management en in februari 2010 was er een uitbreiding met Chapter Progress. De behaalde omzet
sinds 2005 is US$ 1.8 miljoen. Medio januari sloot
BNI-Suriname zich aan op
het nieuwe BNI Global
Netwerk Systeem. De internationale organisatie
BNI bestaat dit jaar 27
jaar en cijfers van eind
2010 geven, aan dat zij
opereert in 55 landen met
meer dan 5900 Chapters.
Het ledental is 133.000 en
in totaal werden 6.5 miljoen referrals en een

Sandra Watson Ambassador van BNI
Suriname
omzet van US$ 2.6 miljard
gerealiseerd. BNI zegt
haar succes te danken
aan het feit dat de leden
zelf het systeem perfectioneren en aan het bewezen concept. Verder aan
kennisoverdracht (trainingen (lokaal/online), gerichte workshops, en lite-

ratuur) en een Global
Connect Systeem waardoor de leden internationaal met elkaar kunnen
netwerken. De trainingen
betreffen: een member
success program, vaardigheden in presentatie
en onderhandelen, verkooptechnieken en personal branding.

2011

Dit jaar wil BNI op een
hoger niveau actief zijn
door in deze tijd van recessie, gericht, beter en
gestructureerd te netwerken en meer exposure te
geven aan BNI via PR
campagne. Verder gaat zij
het aantal trainingen opvoeren, een positieve attitude en meer committment bij de leden stimule-

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Productiviteit
op de werkvloer”
Inleider: Erwin Sadhoe
Datum: 15 februari 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!

ren en het ledental uitbreiden voor meer omzet. De
inleiders schetsten het
profiel van de BNI-kandidaat alsvolgt: Proactief,
Committment, juiste attitude, walk the talk, gedisciplineerd, representatief,
open voor constructieve
kritiek en een 'echte ondernemer'. Voor meer
informatie:
www.bnisuriname.com
RMD

woe. 4 - zo. 8 mei 2011
Deelnemerscategorieën AGRO 2011:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Deelnemerscategorieën MADE IN SURINAME 2011:
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking),
mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen
(machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Deelnemerscategorieën ICT 2011:
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"Alle zwakke en onvoldoende ontwikkelde geesten in elke godsdienst neigen naar
fanatisme; ze hebben uitsluitend het eigen ideaal lief en worden brullende fanatici
zodra enig ander ideaal zich aan hen voordoet”. (Swami Vivekananda)

Productiviteit van ICT

Paul Strassmann, drukte in 2000 in The information economics Press de waarde van ICT uit
in een zelf ontwikkelde maatstaf genaamd ROM (Return on Management). Uitgangspunt is dat
de toegevoegde waarde die ICT beoogt te leveren niet direct daarvan afkomstig is, maar het
resultaat is van de activiteiten van het management. Er zou geen samenhang zijn tussen de
hoogte van ICT-uitgaven en bedrijfsprestaties.

ROM

De ROM heeft als doel de
productiviteit van ICTinvesteringen te bepalen
door te kijken naar de toegevoegde waarde van het
management. Bij de waardebepaling van projecten
wordt de ROM-methode
veel gebruikt. Nadeel van
de methode is dat de berekening van de door het
management geleverde
toegevoegde waarde niet
waterdicht is aangezien de
berekende toegevoegde
waarde niet geheel op het
conto van het management is te schrijven. De
toegevoegdewaarde van
het management wordt
vastgesteld door van de
financiële resultaten van
de onderneming de kosten
af te trekken die niet door

het management te beïnvloeden zijn. ROM =
opbrengst -/- inkopen en
belastingen -/- toegevoegde waarde aandeelhouders -/- management kosten -/- operationele kosten.

Indicatoren

Strassmann ontwikkelde
ook een 5-tal indicatoren
om de toegevoegde waarde van ICT te meten.
Deze zijn:
* Productivity of information resources (geeft aandeel ICT weer in operationele kosten ter vervaardiging van een product)
* Information intensity
(geeft aan hoe informatieintensief een organisatie
is. Dit betreft ook de productiviteit per werknemer).

Een lage waarde betekent
dat een onderneming met
minder ICT-kosten per
medewerker efficiënter en
effectiever met haar ICT
omgaat, mits zij daarbij
een hoger resultaat boekt)
* Informatiemanagementkosten/omzet (onderzoekt
het relatieve belang van
IT door te kijken hoeveel
info nodig is om een verkregen omzet te realiseren. Dit kengetal moet niet
teveel nadruk krijgen
omdat ook andere factoren de omzet beinvloeden)
* Informatiemanagementkosten/winst (de ratio tussen de kosten van informatiemanagement
en
winst is een betere indicator dan de hiervoor genoemde om de toege-

voegde waarde te achterhalen)
* Information productivity(IP). Hieronder verstaat
men de productiviteit van
de totale ICT binnen de
onderneming.
RMD
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