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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Lerende organisaties anticiperen op ontwikkelingen

Made in Suriname Beurs 2017

De term ‘lerende organisatie’ betreft organisaties die zich, in deze
tijd van snelle technologische vernieuwingen en sociale veranderingen, flexibeler en opener maken om beter te kunnen reageren
en te anticiperen op externe ontwikkelingen. Een lerende organisatie wil bekwaam zijn en blijven en in staat zijn zich permanent te
verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen.

De lerende organisatie weet waar zij
staat en kent haar
sterke en zwakke
punten. Zij heeft
zicht op gewenste
veranderingen en de
weg die bewandeld
wordt beschouwt zij
als een leerweg die
vraagt om tussentijdse evaluatie en
zonodig bijstelling.
Het bewustzijn van
de richting waarin
gewerkt wordt voorkomt zwalken en
onduidelijkheden.
De lerende organisatie werkt terug vanuit
de toekomst en
bouwt voort op het
goede uit het verleden. Het leren van
de medewerkers is
onderdeel van de
bedrijfsvoering en is
gericht
op
de
gewenste ontwikkelingen. Er wordt op
gelet dat er veelzijdig
geleerd wordt wat te
maken heeft met de
verschillende
niveaus
waarop
geleerd kan worden.
Ten eerste wordt
geleerd wat moet en
mag in de organisatie. Daarachter liggen principes en
inzichten die respectievelijk betrekking
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hebben op de identiteit van betrokkenen
en de organisatie en
op het weten en
begrijpen van de
regels van de organisatie.
M e n s b e e l d
De lerende organisatie is een netwerkorganisatie, een sociale constructie waarin
iedereen de mogelijkheid heeft invloed
uit te oefenen. Zij is
gebouwd op een
mensbeeld waarbij
de leden zichzelf en
elkaar beschouwen
als volwassen individuen; als mensen
die verantwoordelijkheid willen en durven
nemen voor eigen
functioneren en het
functioneren in relatie tot anderen en die
van de anderen hetzelfde veronderstellen. Van organisatiebreed leren is pas
sprake als gedragsverandering van het
ene individu effect
heeft op het gedrag
en het beter gaan
functioneren
van
andere individuen.
Om een bouwsteen
voor de lerende
organisatie te zijn
moet het individuele
leren op één lijn wor-

den gebracht met
het leren van de
organisatie
als
geheel. Een lerende
organisatie communiceert helder en
open. Dit geldt voor
zowel interne als
externe communicatie en heeft betrekking op alle lagen
van de organisatie.
Externe communicatie is van belang
voor een organisatie
om te weten wat er
van
buiten
af
gevraagd
en
gewenst wordt. Voor
het bepalen van de
gewenste ontwikkelingsrichting kan dit
een belangrijke rol
spelen. Een goede
interne communicatie is de basis voor
het bepalen van
zwakke en sterke
punten van een
organisatie. Willen
regels en achterliggende inzichten en
principes leiden tot
collectief
gedrag,
dan zullen de betrokkenen
onderling
moeten uitwisselen
welke betekenis zij
eraan geven en zullen zij het eens moeten worden over een
gedeelde betekenis.
RMD

Protestakties in Frans Guyana
In buurland Frans-Guyana wordt er al langer dan twee weken
door duizenden demonstranten geprotesteerd tegen de zware
criminaliteit, de ongelijke economische situatie en het gebrek aan
goede gezondheidszorg. De aktiviteiten van raketbasis Ariane
zijn stilgelegd en daarmee wordt de schade alsgevolg van de
protestakties geschat op 500 duizend euro per dag.
Tot op vrijdag jongstleden bedroeg de schade al ongeveer 7 miljoen euro. Inmiddels zijn al drie raketlanceringen on hold gezet wat
gepaard gaat met grote verliezen, risico’s voor lanceringen en
gevaar voor de belangen van de opdrachtgevers/cliӫnten. De
aktievoerenden benadrukken niet voor onafhankelijkheid te strijden maar voor gelijke behandeling als in andere overzeese gebieden van Frankrijk. Frans Guyana zou in haar ontwikkeling qua
leefomstandigheden, circa 27 jaar achter lopen. Aanleiding voor de
protestakties zouden de leefbaarheid, de economische achterstand en slechte basis voorzieningen zijn. De Franse premier
Bernard Cazeneuve heeft inmiddels besloten een ministeriӫle
delegatie naar Frans Guyana te sturen. Van deze delegatie zal ook
Erica Bareigts, Minister van Overzeese gebieden, deel uitmaken.
Vrijdag jl. werden enkele barricades opgeheven om de bevolking
in de gelegenheid te stellen voedsel en watervoorraden alsook
brandstof, binnen te halen. Het Surinaams Bedrijfsleven houdt de
ontwikkeling in de gaten, m.n. de transporteurs die de route
Suriname - Frans Guyana onderhouden. Aan de lokale ondernemers wordt gevraagd hun veiligheid in acht te nemen en een
bezoek aan Frans- Guyana te vermijden.

Training in Voedselverwerking

Buy Local, Brand Global
voor de volgende sectoren:
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.Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst,
huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

28 april - 1 mei 2017
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, tst. 110, 111, 112
Fax: 437971, E-mail: info@busos.sr

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:
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40793

RONALD S. RAMJIAWAN

Rozenhoutstraat 14

Taxibedrijf

40796

TAPPIE'S GOLDEN WINGS NICKERIE

40802

S.J. BOUMAN

Cornelis Blijdstraat 23

Eet- En Drankinrichting

40805

FRITES KUIP

Taman Redjo Serie D no. 15

Standhouder

40843

DESHAR ENTERPRISES

Anniestraat 67

Importeur, Exporteur

40854

WARUNG TJOKROWIDJOJO

Tidjanstraat 9

Winkelier

40882

SOO NAM FISHERIES

Dijkveld 1 (Terrein Sujafi N.V.)

Leverancier

40897

AGOSSOE POINA

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

40946

ADAYNA THUISZORG

Oost-westverbinding km. 65

Thuiszorg

40950

MEUBELBEDRIJF M.S. JOGHI

Livorno 4e Dwarsweg 47

Fabrikant

40955

GEORGE W. TAMKA

Juarezstraat 10

Importeur, Exporteur

41000

VISHAAN R. GOBIND

Katwijkweg 56

Leverancier

41006

41015

KLARA'S COPY CENTER & SUPPLIES
ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU BISMARCK
JAN. S. ATMO

41064

VICTORY MOTORS

Indira Gandhiweg BR. 869 (Lely Winkelier, Copieerinrichting
Mall unit 5)
Nieuw Weergevondenweg 359
Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Nieuw Weergevondenweg hoek Taxibedrijf
Magentakanaal
Nieuw Weergevondenweg BR. 6
Importeur, Winkelier

41091

NGAWIKROMO HENRI

41099

41114

SHEORATAN
CONSULTANCY
S.C. GIRDHARI - TROENODJOJO- Ruysdaelstraat 10
TO
HOOGIE' S IMPORT
Osembolaan 23

41147

MARLON DARIUS

Koffiekampstraat 2

Autobusdienst

45947

LEVERANCIERSBEDRIJF KEMPA

Dr. Samuel Kafiluddistraat 17

Leverancier

45972

MEDIA CYBER CAFE

Aidastraat 9B

Servicebureau

45988

RAYEN J.V. TOEKOEN

Tjong Akietweg 3

Verhuurbedrijf

45995

MAZY TRANSIT

Costerstraat 12

41010

41112

* Richtlijnen voedselverwerkingsindustrie

* Eieren

*Groenteverwerking

* Kippenvlees

*Fruitverwerking

* Rundvlees

*Conserven

* Varkensvlees

*Konfijten

Marktterrein naast de Openb. Markt Eet- En Drankinrichting

HkJohannesMungrastraat/koloniste Standhouder
nweg (Vooruit Supermarket)
BUSINESS & ICT A.g. Ellislaan 4
Adviesbureau, Computerbedrijf
Importeur
Importeur

* Vis

Finabank Studiefinanciering
Stichting Business Innovation Suriname
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Tel.: +(597)439090
E-mail: info@businessinnovation.sr

KKF INFO
Bekijkt u onze programma, KKF Info,
elke dag op SCC - TV channel 20-2
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

Transitohandel, Importeur,
Exporteur

CITAAT
“ When written in Chinese the word ‘crisis’ is
composed of two characters. One represents danger and the other represents
opportunity.” (John F. Kennedy))

