ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 03 oktober 2016

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Uitgave
Adres

Opmaak

Nr. 766

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste
business promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111
of 112
Belang van Human Talent Management
Opleidingen houden werknemers van een bedrijf of organisatie vitaal.
Onderzoek wijst uit dat in de meeste ondernemingen veel ongebruikte
talenten van medewerkers braak liggen; talenten die indien zij werden
benut profijtelijk zouden zijn voor zowel de onderneming als de medewerkers die daardoor gemotiveerder zouden raken.
Talenten zijn er genoeg in
organisaties en sommige
werkgevers kwamen er
achter nadat zij ongeveinsde interesse toonden in de activiteiten en
hobby’s die hun werknemers privé, na werktijd
ontplooiden. Zij ontdekten
bij hen talenten en eigenschappen die indien
benut, voor hun ondernemingen winstgevend konden zijn en voor hun
medewerkers voldoeninggevend. Er is altijd vraag
naar breed inzetbaar personeel en de juiste
man/vrouw op de juiste
plaats. HTM of human
talent management, kan
echter alleen van de
grond komen indien werknemers serieus worden
genomen en hun talenten
ingezet worden t.b.v. de

organisatie.Voor
het
management zou het een
uitdaging moeten zijn om
medewerkers optimaal in
te zetten voor hun taak.
Medewerkers
moeten
beslist niet het gevoel hebben dat zij slechts een
instrument zijn in handen
van een bevoogdend en
beheersend management.
Dat frustreert en demotiveert en ondermijnt de
productiviteit. Er zijn
bedrijven, meestal grote
ondernemingen, wier uitdaging het is het ontwerpen en creëren van een
werkomgeving waarin op
zijn minst een hoog percentage van het aanwezige talent, kennis en ervaring wordt benut. Dit tot
voordeel van de organisatie, maar ook om medewerkers het genot te

geven van een zinvolle
baan. Niet het aantrekken
van talent staat bij deze
ondernemingen centraal
maar het besturen, faciliteren en ontwikkelen van
medewerkers. De factor
mens is de succesfactor in
het realiseren van strategie in het succesvol functioneren. Bij een slechte
economische situatie ligt
het accent op trainen om
medewerkers te kwalificeren hun functie op adequate wijze uit te voeren.
Hierop kan nauwelijks
bezuinigd worden wil men
zich niet uit de markt prijzen. Naarmate de economische situatie beter is
ontstaat er meer aandacht
voor educatie die zich
meer richt op toekomstige
taken en functies. RMD
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‘Unbuntu’ is het diepgeworteld mensbesef dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat mijn menselijkheid verstrengeld en verweven is met jouw menselijkheid. Unbuntu is van origine de Zuid-Afrikaanse existentiële wijsheid. In plaats
van de westerse, aan Descartes ontleende overtuiging, ‘Ik denk dus ik besta’ stelt
de Unbuntu-mens ‘Ik ben omdat wij zijn’. Het komt erop neer dat het belang van
teamspirit, onderling vertrouwen, respect, natuurlijk gedrag en gemeenschappelijk
resultaat, belangrijker is dan maximaal eigenbelang. De mens met unbuntu heeft
een sterk bewustzijn van innerlijke waardigheid en is gespeend van arrogantie.
Deze mens stijgt uit boven eigenbelang, hij vertrouwt op de kracht van dialoog en
zelfs als hij in een machtspositie verkeert zal hij deze niet laten gelden. In ZuidAfrika zegt men: ‘Umuntu Ngumntu Ngbantu’ oftewel ‘Ik ben omdat jij bent’.
Aartsbisschop Desmond Tutu zegt het zo: ‘Unbuntu embraces hospitality, caring
about others, being able to go the extra mile for the sake of others. It’s about the
essence of being human’. En van Nelson Mandela is het citaat: ‘Ik ben omdat wij
zijn’. Unbuntu is verbondenheid met anderen. Mens-zijn betekent dat je moreel verantwoordelijk bent. We hebben allemaal de capaciteit om kwaad te doen, maar ook
om zeer veel goed te doen. We hebben elkaar nodig. Zonder elkaar kunnen we niet
overleven. Unbuntu zegt dat het geen grote verdienste is om agressief de concurrentiestrijd aan te gaan en succesvol te zijn ten koste van anderen. Het uiteindelijk
doel is sociale en gemeenschappelijke eensgezindheid en welzijn. Sociale eensgezindheid is het ’summum bonum’, de grootst mogelijke verdienste, zegt Desmond
Tutu. Alles wat dit ondermijnt moet vermeden worden. De wereld moet de fundamentele les leren dat wij zijn geschapen voor eensgezindheid, voor onderlinge
afhankelijkheid en er is maar één manier om er voor te zorgen dat het ons voor de
wind gaat en dat is gezamenlijkheid.
CITAAT
“ Omdat wij voorwaarden stellen aan onze liefde voor anderen geloven we dat ook
Gods liefde voor ons voorwaardelijk is. Wij hebben God die onvoorwaardelijk liefheeft dus naar ons beeld geschapen i.p.v. onszelf te zien als naar Zijn beeld en
gelijkenis geschapen schepselen.” (Desmond Tutu)

BEKENDMAKING
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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

35384

HENKI'S STAND

Roraimastraat 15

42025
42027

GSA (GENERAL SUPPLIES Van Roosmalenstraat 50
AMERICA'S)
WINKEL H. PIERRE
Tapoe Hoekoe

42039

RAJPATTY RAM

Zoelen 60

Winkelier

42078

RALPH TAXI SERVICE

Brokopondolaan 32

Taxibedrijf

42085

ISRI PATOE

M. Paujaliweg 168

Exporteur

42086

JEMIE F. SCHALWIJK

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

42089

CENTRUM SINA

Newtonstraat 4

Servicebureau

42124

ALBERTO'S IMPORT - EXPORT Tabbetjestraat 10

42134

BEATRICE EXPORTS

Leeuwensteinstraat 33A

Exporteur

42138

YVONNE ABDOELRAHMAN

Ozirweg 16

Importeur, Exporteur

42140

NIGHTLESS CITY

Jozef Israelstraat 27

42160

E.M.C.H.

Indira Gandhiweg 830

42171

SCOTT IMPORT

Rosalinastraat 27

Importeur, Exporteur

42183

A. MAGNEE

Wongsoredjostraat 27

Bemiddelingsbureau

42189

A. ABAUNA

Industrieweg Zuid 4

Exporteur

42192

DE HEUVEL DISTRIBUTIE

Klaaskreek

Distributeur

42193

TJONNA'S EXOTIC ARTIST Gerbrandstraat 17
PROMOTION afgekort TEAP
BAR OVERTOOM
Kennedyweg 302

Promotion Bureau

Standhouder

42205

D. SINGH NEW YORK FAS- Markt Zuid stand no. 645-650
HION
PS VASTGOED
Oost-westverbinding BR. 17

42228

LOGYTECH PRO SOLUTION

Dr. Sophie Redmondstraat 211

42244

STANLEY M. LAGENHORST

Fredericistraat 38A

Importeur

42251

HAROLD R. POLLACK

Cocobiacoweg 82

Makelaar, Taxateur

42254

SHI QIN MEI

Kwattaweg 42

Importeur

42201
42202

ACTIVITEIT
Winkelier
Leverancier, Importeur,
Exporteur, Transitohandel
Winkelier

Importeur, Exporteur

Eet- En Drankinrichting,
Amusementsbedrijf
Verhuurbedrijf, Importeur

Eet- En Drankinrichting

Bemiddelingsbureau,
Projektontwikkelaar
Computerbedrijf

Ondernemersavond

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

KKFacts

Onderwerp: Ondernemers praten met elkaar
Inleider: Dhr. A. Padarath
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.
Kernkampweg 37.
Datum:dinsdag 04 oktober 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
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