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De kracht van de stille leider
Een stille en introverte leider is vaak net zo effectief als een
dominante en extraverte leider. Het verschil tussen intro- en extraverten zit in de mate waarin iemand sociaal risico durft te nemen. Op
feestjes/bijeenkomsten plaatsen extraverten zich bijvoorbeeld op de
voorgrond en vreemden spreken ze gemakkelijk aan. Introvert zijn
klinkt mogelijk niet als het beste basismateriaal voor een manager
maar het hangt allemaal van de situatie.
Haantjes
Een leiderschapcoach vertelde eens het volgende verhaal: “Als ik een groep
managers meeneem op een zeilboot, laat ik ze eerst los. Het zijn vaak haantjes
dus werpt een aantal zich op als kapitein. Meestal neemt dan degene met de
grootste mond en het meeste zelfvertrouwen vervolgens de leiding. Maar in de
uren daarna gebeurt iets vreemds. Men luistert steeds minder naar de zelfbenoemde kapitein en uiteindelijk staat een ander op als leider. Meestal niet een
van de haantjes.” In de wetenschap staat dit verschijnsel bekend als het verschil
tussen de opkomst (leader emergence) en de acceptatie van leiderschap. De
eerste instinctieve reactie van de mens is degene te volgen die zelfvertrouwen
uitstraalt, initiatief toont en veel van zich laat horen. Maar uiteindelijk gaat het bij
leiderschap om de vraag: ‘wie kan de groep het beste verder helpen?’ Dan gaan

woensdag 29 november t/m dinsdag 05 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur
VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 10.- p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
VIP : SRD 20,-

andere zaken een rol spelen zoals: inzicht, ervaring en intelligentie. Extraverten

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!

zijn dus niet automatisch betere leiders. Ze staan alleen eerder op als leider.
Acceptatie

ALTIJD DE MOEITE WAARD!

Extraversie voorspelt wel leiderschap-emergence maar niet de acceptatie of

MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN

effectiviteit ervan. In sociale groepen zien we daarom de invloed van extraverten
met de tijd afnemen terwijl de invloed van de introvertere leden juist stijgt en

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

deze leden nemen steeds meer het voortouw naarmate ze zich veilig gaan
voelen. Dit wil niet zeggen dat extraverte mensen minder geschikt zijn als leider.
Welke leider het geschikst is hangt af van de situatie, de uitdaging waarvoor de

BEKENDMAKING

groep staat. Een onderzoek van de Wharton Business School laat zien dat in
situaties waarin de medewerkers passief zijn de extraverte leider het beter doet.
Hij zorgt dat het team in beweging komt. Maar bij proactieve medewerkers hebben extraverte leiders een negatief effect van 14% op de productiviteit. Bedenk
wat dit betekent voor moderne organisaties met hoogopgeleide, proactieve,
initiatiefrijke professionals die goed ideeën inbrengen. De keuze voor een extraverte leider kan bij deze organisatie

dus desastreus zijn. Ga dus niet af op

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
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iemands eerste indruk en kijk bij training en selectie ook niet naar wie het
initiatief neemt maar naar wie geaccepteerd wordt en resultaten neerzet. RMD

Wist

u

dat ?

Wie slim omgaat met zijn energie neemt alleen genoegen met comfortabele zelfzorg en onderbreekt regelmatig zijn berekenende geest vanuit het besef dat zijn
levenskracht bescherming nodig heeft. Er bestaan geen supermensen die nonstop door kunnen gaan zonder op te branden. Af en toe de materiële wereld ontvluchten om jezelf te redden getuigt dus van wijsheid. Als je energieveld vol aanvoelt drijf zaken dan niet op de spits. Neem kleine ‘time-outs’ of langere rustpauzes. Je moet jezelf koesteren om ‘burn-outs’ te voorkomen. Maar hoe doe je dat?
De arts Norman Cousins, grondlegger van de lachtherapie stelt dat je van humor
energie krijgt. In Suriname zegt men: “Lafu na dresi”. Mensen aan het lachen
brengen maakt hen efficiënter en effectiever en neemt energetische verlamming
weg. Het is bewezen dat lachen bevrijdend werkt, dat het de immuumrespons en
de endorfinespiegel (natuurlijke pijnstillers van het lichaam) verhoogt en stress en
depressie verlicht en hartkwalen voorkomt. De helende effecten van lachen zijn
zo evident dat de gerenommeerde psychiater Judith Orloff durfde te stellen: “Ik
beschouw het verlies van lachen als een misdaad tegen ziel en geest.” Dr. Orloff
is verbonden aan de UCLA (Universiteit van Californie in Los Angeles, VS).
“Wanneer het lachen ontbreekt leven mensen onbewust met te weinig energie”
zegt Orloff. Haar advies: ”Koester je innerlijk kind: Lach meer!” Elke volkwassene
heeft een innerlijk kind en beiden, volwassen en kind, zijn energetische aspecten
van ons leven. Je innerlijk kind koesteren herstelt sluimerende levenskracht. In de
Wellness Community in Santa Monica hebben patienten ‘Lachatons’. Ze vertellen
elkaar moppen, lachen om alles en nog wat en weten dat dit hun genezing bevordert. Maak dus plezier en lach vooral hartelijk om je eigen tekortkomingen. Dit
alles gaat uiteraard niet op voor lachen uit boosaardigheid want dat bestookt je
met negatieve vibraties en werkt eerder ziekmakend dan helend.

38451

PINTO'S KITCHEN

Rositastraat 3

49666

PARVEEN BUDJAHWAN

Hamptoncourtpolder Serie E no. 41

Winkelier

49671

A1 CARS IMPORTS

Mauriciusstraat 11A

Importeur

49672

HUANG FO SONG

Dr. Sophie Redmondstraat 83

Eet- En Drankinrichting

49700
49711

MEYE TRAINING & CONSUL- Troelistraat 16
TANCY
JOHAN JANFAIR
Powisistraat perceel 1581

49720

ZENG JUAN

Mahonylaan 61

Importeur

49723

STARJOC

Jaw-jawstraat 7

Importeur

49741

UNIDREAMZ TRADING

Kristalstraat 1

Importeur, Exporteur

49786

WONASJ MASSAGE SALON Reineweg 90

Masseur

49796

G-LINE

Gansistraat 3

Servicebureau

49797

MIL' FRUITS

Kofistraat 5

Exporteur

49815

MOTION FACTORY - MF

Afi Jabastraat 49

Grafisch Ontwerpbureau

49821

MAX DINER EN CAFE

A.l. Waaldijkstraat 71

Eet- En Drankinrichting

49828

MATSE TRADING INTERNATIONAL
CYNTHIA
SCHOOLVERVOER
MARSIN IMPORT- EXPORTBEDRIJF
SHANTIPRAKASH
GUESTHOUSE

Manfowroestraat 1977

Importeur, Exporteur

Altagraciastraat 60

Autobusbedrijf

Vredenburg Serie A no. 33

Importeur, Exporteur

Rosanlaan 12

Pension

49848

Opening KKF- Filiaal te Brownsweg
Op 23 november 2017, werd de officiele opening gehouden van het KKF Filiaal te Brownsweg. gepaard met deze
opening was de opening van de ATM- Machine van de
Finabank. De officiele opening werd gedaan door de Vz.
van de KKF, dhr. A. Padarath en District Commissaris
mw. Pansa. De KKF werd warm verwelkomd door de
lokale bevolking en was vertegenwoordigd door de
Adviseur van de Kamer, dhr. R. Ameerali, enkele
Kamerleden,de Secretaris mw. Joanne Pancham en stafen personeel van de KKF. Met de opening van het filiaal,
tracht de KKF ondernemerschap ook in het achterland te
bevorderen.

49855
49859

Winkelier

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Importeur

49861

BOUW BEGELEIDING & ADVIES- Jerrystraat 19
BUREAU afgekort B.B. & A

Adviesbureau

49868

JD SEAFOODS

Exporteur

49885
49886

VIJZELMAN
ADVIES
C.S. CLUB

49888

Goninistraat 1-3
FISCAAL Sadiodam 53

Adviesbureau

Warimbostraat 28

Oppas

JOMARIO CAR RENTAL

Sabanweg 92

Verhuurbedrijf

49895

L.J. DESIGN

Ramnarain Oemrawweg 4

Ontwerpbureau

49910

CASS DAZZLING HAIR

Henri Fernandesweg hoek Kwattaweg no. 1A

Kapper

CITAAT
“In de geest herboren
worden betekent dat je
beseft dat het jouw verantwoordelijkheid is
jezelf en anderen te eerbiedigen en lief te hebben; je gaat uit van liefde en vergeving als
manier van leven.”
Een delegatie van het Ministerie van Economic and Development
(P.Ferrini)
van Curacoa bracht op 21 nov. J.l. een werkbezoek aan de KKF. Op
de foto staan v.l.n.r. mw. Kalicharan ( Curacao), mw. Ann
Hermelijn(KKF), dhr. Padarath (Vz. KKF) en mw. Kingswijk
( Curacao)

