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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Suriname Business Ontwikkelen van
standaarden
Guide

De Suriname Business Guide is een online directory en informatie
hierover werd onlangs op onze ondernemersavond verstrekt door
Desmond Kerk, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze
zakengids. De directory zou je kunnen zien als een online telefoonboek waar Surinaamse bedrijven zich gratis kunnen registreren en/of
betaald kunnen adverteren.

Kerk somde de voordelen
op van het geregistreerd
staan in de Suriname
Business Guide (SBG). Je
bent dan niet alleen in
Suriname maar ook internationaal te bereiken;
vanuit Nederland, Curaçao, USA en de Caricom
ben je te vinden voor
mensen die op zoek zijn
naar je producten of
diensten. Verder is het
relatief veel goedkoper
dan de traditionele marketing methodes (advertentie is krant, radio, tv). Je
kan jezelf registreren en
ben op hetzelfde moment
online te bereiken. Je kan
verwijzen naar je website,
foto's plaatsen etc. Je kan
ook zien hoeveel mensen
gereageerd hebben op je
advertentie en hoe vaak
die is bekeken. Je hoeft
echter niet per se een
website te hebben om online aanwezig te zijn. De
SBG maakt het als modern marketing tool mogelijk dat zaken sneller en
efficiënter gedaan kunnen
worden. Consumenten en
bedrijven kunnen elkaar
gemakkelijk vinden.

Desmond Kerk

Paketten

Er worden verschillende
paketten - Free, Silver,
Gold en Platinum - aangeboden. Het freepaket is
wel beperkt: men mag
maar 1 categorie opgeven
en slechts naam, adres en
telefoonnummers van het
bedrijf vermelden. Bij silver mag je je logo en
emailadres erbij doen. Het
Goldpakket biedt nog
meer features zoals o.m.
het linken van de advertentie met een eventuele
website van het bedrijf en
routebeschrijving naar de
locatie van het bedrijf etc.

Het platinumpakket is het
kroonjuweel van de Suriname Business Guide. De
gebruiker heeft recht op
500 tekens voor omschrijving, 150 voor korte omschrijving (meestal een
slogan). Kerk ging voorts
ook in op mogelijkheden
zoals de 'events' en
advertentie pagina's en
advertentiebanners. Aldus
een greep uit de presentatie.
Zie voor registratie :
www.surinamebusiness
guide.com
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"De ongeoefende geest functioneert ongeveer als een oog:
hij neemt alles buiten zich waar, maar kan zichzelf niet zien”.
( Lama O.Nydahl)

Workability
Award Suriname
Challenges for (dis)abled!
Welk bedrijf wordt het meest maatschappelijk sociaalbetrokkene in 2010?
Aanmelding van bedrijven (minimaal 1 jaar ingeschreven bij de KKF en minimaal
10 werknemers) kan door middel van het invullen van het online aanmeldingsformulier op de website www.coachesatwork.org Hier vindt u ook nadere informatie.
Inzendingen moeten voor

ISO standaarden worden niet ontwikkeld door een leger van professionele standaardisatiebureaucraten die er plezier in hebben de industrie daarmee op te zadelen. Standaarden worden ontwikkeld als
sectoren en stakeholders erom vragen.

Committee's

ISO standaarden worden
ontwikkeld door technical
committee's (TC's), subcommittee's (SC's) en
projectcommittee's (PC's),
die bemand worden door
experts uit de sectoren industrie, techniek en business, die de standaard
nodig achten. Deze experts mogen vergezeld
zijn van vertegenwoordigers van overheidsagentschappen, testlaboratoria,
consumenten associaties,
ngo's en academische
kringen. Hoe wordt het
proces van standaardenontwikkeling gemanaged?

Voordelen

KKFacts
Ondernemersavond

Consensus

De voorzitter van een ISO
commissie helpt de commissie tot een overeenstemming te geraken, die
internationaal geaccep-

teerd wordt. Hij/zij moet
de commissie leiden naar
consensus en erkenning
hiervan. Dit betekent dat
de commissie overeen is
gekomen dat een bepaalde oplossing de best mogelijke is voor de internationale gemeenschap. De
voorzitter moet neutraal
zijn en werken naar het
bereiken van een resultaat dat acceptabel is voor
de internationale gemeenschap. Het ontwikkelen
van ISO standaarden
vraagt niet slechts om
technische
expertise,
maar is ook een formidabele excercisie in management door de leiders
van de technische commissie (TC), de subcommissie (SC) en de projectcommissie (PC).

Vaak moeten de voorzitters van de committee's
teams leiden van experts
uit 20 tot 60 landen. Dat
vereist o.m. skills in communicatie- en netwerkstrategie. Karen Higginbottom, voorzitter van
ISO/IEC JTC 1, Information technology, zegt
dat 'time management' de
grootste uitdaging is. Elk
uur van een meeting vereist drie uren van voorbereiding. Haar geheim: "Je
moet voor de beraadslagingen beginnen al een
gevoel hebben van wat de
uitkomst moet zijn. Dit
uiteraard gebaseerd op
onderzoek en analyse. En
natuurlijk zijn flexibiliteit
en het injecteren van wat
humor altijd waardevolle
veiligheidskleppen”.

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het
bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks
wordt geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

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!

De KKF
bevordert
een cultuur van

Skills
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ondernemerschap

TEACH-IN

en daardoor

JAARBEURS 2010

economische

De Teach-In van de
Jaarbeurs 2010 werd
gehouden op 20 oktober j.l. Op deze bijeenkomst werd aan participanten van de beurs de
beursrichtlijnen en instructies voorgehouden. Degenen die deze
bijeenkomst hebben
gemist kunnen alsnog
contact maken met het
beurssecretariaat voor Een deel van de aanwezigen op de Teach-In van de
het ophalen van het
Jaarbeurs 2010
beursinstructieboekje
en bestelfomulieren voor badges en bijkomende voorzieningen daar er deadlines
aan verbonden zijn.
De beursorganisatie wenst alle deelnemers aan de beurs veel succes toe met de
voorbereidingen.

Staat u nog ingeschreven in het Handelsregister van
de KKF terwijl uw bedrijf niet meer operationeel is?
Zo ja, schrijft u zich onmiddellijk uit om mogelijk ongerief te voorkomen. Doet u dat
niet dan kan de Dienst der Belastingen b.v. aannemen dat uw bedrijf nog actief is
waardoor u eventuele aanslagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan en schrijf u uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U
helpt daarmee ook het Handelsregister op te schonen. Wij roepen ook op tot het
doorgeven van relevante wijzigingen bij nog actieve ondernemingen opdat hun dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden.

1 november 2010 bij de organisatie binnen zijn.

OPROEP

Onderwerp: “Hoe werkt
ICT Media voor uw organisatie?”
Inleider: Spang Makandra
Team
Datum: 26 oktober 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Wist

u

dat ?

Kofi Anan, voormalig Secretaris-Generaal van de VN richtte in 2000 'Global Impact'
op om het bedrijfsleven te interesseren een aantal principes van de VN vooruit te
helpen. Het gaat om: algemene mensenrechten, milieu, arbeidsrechten, het tegengaan van corruptie. Global Impact is inmiddels uitgegroeid tot een beweging met
zo'n 6000 aangesloten ondernemingen in 130 landen. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. Bedrijven moeten jaarlijks publiceren wat ze hebben gedaan om die VNprincipes in de praktijk te brengen. Ondernemingen die te weinig voortgang laten
zien worden eruit gegooid. De Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en
Global Impact Nederland hebben onlangs een handleiding uitgegeven waarin de
vraag: 'Hoe ga je als bedrijf om met mensenrechten?' centraal staat. De handleiding
is wereldwijd een van de eerste uitwerkingen van het nieuwe beleid van de
Verenigde Naties op het terrein van bedrijfsleven en mensenrechten. Zij staat in het
licht van de aanbevelingen van de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie, speciaal
adviseur van de VN. De aanbevelingen van Ruggie betreffen een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: overheden moeten de regels maken, bedrijven moeten ze
respecteren. Ruggie geeft ook heel concrete stappen aan hoe je dat moet doen. Hij
noemt het 'Due diligence'. Allereerst moet een bedrijf een beleid hebben en analyseren waar er voor de specifieke activiteiten de gevoeligheden liggen. De hele
onderneming moet er bewust mee bezig zijn. Vervolgens moet het gedrag gevolgd
worden in de hele keten. Tot slot moeten ondernemingen ervoor zorgen dat er een
klachtenprocedure bestaat voor degenen die vinden dat de mensenrechten worden
aangetast. MKB-ondernemingen kunnen natuurlijk niet zo'n breed scala bestrijken
als grote ondernemers en moeten dus keuzes maken door bijvoorbeeld een bepaald
aspect van de mensenrechten op te pakken. Er sluiten zich steeds meer mkb-bedrijven aan bij Global Impact. De internationale presentatie van de handleiding die
geheel Engelstalig is, vond in juni j.l. plaats in New York.

groei in Suriname
door het
zakenleven
te dienen, te
vertegenwoordigen
en te versterken.

26 nov.
t/m 3 dec.
2010
Voor meer info:
Beurssecretariaat
telno. 530311

ONE
STOP
WINDOW
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. 19/10/2010
Geldigheidsduur 01/11/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,86
Pound sterling
4,42
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
341,87
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,26
Brazil real
1,66

