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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Citaat

Ondernemersavond

“ Het enige geneesmiddel tegen
een slechte gewoonte is het aankweken van de tegengestelde
gewoonte. Doe goed en koester
voortdurend heilige gedachten.
Karakter is een groep van herhaalde gewoonten.” (Swami
Vivekananda)

BUSINESS PROMOTION EVENT(B2B)
Datum : dinsdag 02 Oktober
Tijd

: 19.00 uur

Lokatie : KKF- Conferentiezaal
Adres

: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Aan alle nieuwe bedrijven ingeschreven in de maand juli- Augustus, wordt
de gelegenheid geboden om hun diensten en producten te promoten en te
presenteren.

Kom en netwerk ! Neem u business Kaart mee !

OPLEIDING MAKELAAR - TAXATEUR
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft advies gegeven aan
het Hof van justitie ter regulering van beroepsgroep “MAKELAARTAXATEUR”. Na Wettelijk advies vanuit de KKF, heeft het Hof toegestemd om slechts gecertificeerden toe te laten tot deze beroepsgroep.
De KKF heeft zich in deze gecommitteerd de mbo-opleidingen tot certificering
van de beroepsgroep met uitsluiting van derden te zullen doen verzorgen door
haar werkarm Stichting Suriname Business Innovation met haar uitvoeringsorgaan Suriname Innovation Academy. Het door KKF op te vragen antecedentenonderzoek door de Procureur-generaal (PG), blijft onverminderd van kracht en
zal doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke toelating tot het beroep. Het Advies
van de KKF strekt zich tot de vaststelling dat betrokkenen de opleiding tot
Makelaardij met succes heeft doorlopen en beschikt over het certificaat zoals
verstrekt door de Suriname Innovation Academy (SIA), alsmede een positief
resultaat van het antecedentenonderzoek dtkv de Procureur-Generaal. De
Implementatie van deze regulering van het beroep is gesteld tot de eerste aflevering van opgeleiden, zoals omschreven. Gedurende de overgangsperioden
zullen uitsluitend lopende aanvragen worden gehonoreerd.
Opleiding
De Opleiding zal in de 2e helft van oktober online via de LOI website (Nederland)
van start gaan. De LOI-studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd
zeer doelgericht te studeren. De Maximale duur van deze onlineopleiding is 32
maanden. Tijdens de LOI- Opleiding doet men kennis op van de 5 verschillende
disciplines nl. Vastgoed- economie, bouwkunde, economie, recht en marketing.
Het lesmateriaal komt uit Nederland, waarbij er ook een Surinaams component
zal worden gekoppeld, terwijl de examens in Suriname worden afgenomen.
Vooropleiding : Havo niveau
Lesvorm: Afgeronde modules (6 vakken)
Cursus Geld
: 32 x Euro 33,- = Euro 1065,Literatuur
: 1 x Euro 300,-= Euro 300,Inschrijfgeld (aanmelding SIA) $100,Voor vragen en of opmerkingen: info@innovationacademy.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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26091

SATRADJIA'S ROTISHOP

De Hulp km. 27 no. 9

26787

L. KARTODIKROMO

Javaweg BR. 187 perceel 67

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting, Winkelier
Uitdeuk- En Spuitinrichting

28905
34112

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Hayarieweg 15
S. KHOESIAL
RADJINDERKUMAR KANHAI Damboentong BR. 2

34220

IMBRAND W. KERTOSARI

Albina O/h Marktplein

Taxibedrijf

51663

CARI ENTERPRISES

Keizerstraat 181

Importeur, Exporteur

56835

BAKERS BEST PASTRY

Indira Gandhiweg 335

Fabrikant, Winkelier

57026

DE JESUS OLIVEIRA GILVAN

Macapastraat 43

Importeur, Exporteur

57065

A YA RESTAURANT

Importeur, Exporteur
Importeur

57195

Jodenbreestraat 15-17, Jodenbree Eet- En Drankinrichting
Mall unit 32-33
SALON TANGERINE
Methaanstraat 1
Servicebureau, Pedicure,
Manicure, Masseur
S C H O O N M A A K B E D R I J F Mopentiboweg 39
Schoonmaakbedrijf

57234

JEETA
DE KROON COPIE CENTER

57071

57373

Mijnzorgweg 70A

Copieerbedrijf

57466

S C H O O N M A A K B E D R I J F Soekhanstraat 30
CHAKA
NORTH SHOPPING CENTER Jozef Israelstraat 29

57569

RADJESH SECURITYBEDRIJF Anton De Komstraat 74

57653

STOFFEERDERIJ ATRONG

van mensen aan. Zij die de ‘echte’ regels kennen en er effectief mee

57752

weten om te gaan; zij die denken te weten welke de ‘correcte’ regels

57832

DRON EN KAWINAFORMATIE Dhoolstraat 11
AMBA
ZAMPIE'S TAXI
Santoweg 3

58003

CENTRIDGE

Frederikastraat 2

58042

WINKEL JORMIES

Neanderthals at work.

58062

M. RAMCHARAN'S IMPORT

Rambalweg 8 (zijstraat van de Winkelier
Welgedacht A-weg)
Jozef Israelstraat 51
Importeur

Typen

58070

ONDISAHA'S NAIL SALON

Indira Gandhiweg 541

58088

DEBBIE'S WORST

hun overtuiging van wat de beste werkattitude is te verdedigen tegen aanvallen

58453

van de anderen. Deze drie typen beschouwen elkaar als primitief en naief, kort-

58984

MUZIEKFORMATIE
"THE Mathoeralaan 18
RISING STARZ"
DRON EN KAWINAFORMATIE Dhoolstraat 11
KWASIBA KRIORO

Basis typen van mensen in
ondernemingen
In elke onderneming tref je volgens onderzoekers drie basis typen

zijn en zij die weigeren zich te conformeren aan de regels van ande-

Schoonmaakbedrijf
Winkelier, Importeur
Bewakings- En
Beveiligingsdienst
Stoffeerderij

Goede Hoopweg perceel 379

Servicebureau
Taxibedrijf
Grafisch Ontwerpbureau

ren. Albert J Bernstein Ph.D. en Sydney Craft Rozen duiden deze
typen aan als, Rebels, Believers en Competitors, in hun best seller

Servicebureau, Pedicure,
Manicure
Venter

Elk van de drie typen wil en verwacht verschillende beloningen van de job. Ze
worden elk gemotiveerd door een bij hun type behorende mythe. En ze zijn bereid

om: als Neanderthals. De Rebels hebben een goed ontwikkelde voorstellingsver-

Servicebureau
Servicebureau

mogen, ze zijn creatief en gevat waardoor de meeste bedrijven hen graag willen
hebben/houden. Hun minachting voor alles wat riekt naar autoriteit irriteert echter
hun meerderen. Omgekeerd raken Rebels geirriteerd door de ‘office politics’ en
stijve boorden mentaliteit van hun bazen. Believers worden omschreven als de
‘original corporate innocents’. Naievelingen die geloven dat hard werken en regels
respecteren loont. Ze raken daarom zwaar teleurgesteld als de belonging uitblijft.
Hun naieviteit en obsessive m.b.t. regels irriteert hun meerderen die evenwel heel
goed beseffen dat zonder believers de zakenwereld in elkaar zou storten. Dan
heb je nog de Competitors. Dit type speelt om te winnen. Het zijn de ‘warriors’ in
de bedrijven die de deals sluiten, de meetings leiden en hun ogen gericht houden
op de ‘bottom line’. Competitors hebben niet veel op met mensen die niet net

zoals zij het system begrijpen. Omgekeerd zien Rebels en Believers competitors als brute, ongevoelige en meedogenloze strebers/carrier klimmers.
Waardevol
Deze drie typen gaan meestal moeizaam met elkaar om waardoor vaak misverstanden ontstaan met als gevolg te veel
conflicten en te weinig cooperatie in een onderneming. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden maar ook de ondergeschikten bewust worden gemaakt van de onderliggende oorzaken. Erkend moet worden dat we allemaal trekken hebben van de Rebels, de Believers en de Competitors maar dat we geneigd zijn ons te identificeren met het typ dat zich het
dominants in ons doen en laten manifesteert. Iedereen in het bedrijf heeft waarde! Onze vooroordelen kunnen echter verhinderen
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