ACTS
Maandag 8 juli 2019

Uitgave
Adres
Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Nr. 907

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
Onderwerp: “ Innovatief Ondernemen”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 9 juli 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich
te nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en
oplossen van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van
de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:
Arbowet
Ons land is in de ban van arbeidswetgeving en verbetering van arbeidsomstandigheden. De Arbowet is inmiddels in behandeling in de DNA. De KKF is voorstaander van deugdelijke arbeidsomstandigheden en neemt ook haar verantwoordelijkheid maatschappelijk en humanitair ondernemen te propageren onder
haar stakeholders. Wat de KKF daar echter als kanttekening bij plaatst is dat de
samenhang van structuren, regelgeving en omstandigheden vooralsnog. Het
bedrijfsleven heeft behoefte aan overzichtelijkheid en een duidelijk kader waarbinnen verwacht wordt dat het zich ontwikkelt en economische groei realiseert.
Het ware daarom beter dat er een gezamenlijk vertrekpunt en werkklimaat wordt
vastgesteld en het totaal arrangement van wetsproducten en daarmee gepaard
gaande uitvoeringsbesluiten, criteria en sancties integraal geformuleerd en gepresenteerd wordt. Het bedrijfsleven heeft daardoor de ruimte zich in te stellen op de
veelal ingrijpende en investering vereisende veranderingen. Daarnaast is er een
ander aspect wat onvoldoende wordt ingebed in het traject van verbetering van
arbeidsomstandigheden. Dat is de werkwilligheid, discipline en zelfontplooiing
van medewerkers. De algemene leefomstandigheden, koopkracht en overige
externe factoren hebben een terdege impact op de werknemers. De bedrijfsomstandigheden en overige motivatie acties van de werkgever zijn daardoor vaak
ontoereikend om de medewerker enthousiast te houden, de heersende maatschappelijke omstandigheden. Daarnaast is het belangrijk dat de educatie zich
niet beperkt tot cognitieve leermiddelen; competentiegericht onderwijs is een dringende noodzaak. Een stabiele economie is daarenboven onontbeerlijk voor rust
op het arbeidsfront. Daarnaast behoren criteria voor het in aanmerking komen
voor sociale steun zijdens de Staat transparant en onderdeel te zijn van een begeleidingstraject om werklozen (weer) in de arbeidsmarkt te krijgen. Het zelfredzaamheidsbeginsel verdient aanwakkering. Het bedrijfsleven mag daarom dan
ook niet ongenuanceerd verweten worden onvoldoende arbeidsplaatsen te
bewerkstelligen. De factor van werkwilligen t.o.v. werkzoekenden kan statistisch
dan ook nogal verassende elementen opleveren.

Medisch ondernemerschap
Zelfstandige beroepen hebben een hoger risico marge als bijkomstigheid. Een en
ander voor wat betreft het concurrentiebeding als ook voor wat betreft de mate
van bescherming vanuit overheidswege. Medici zijn veelal niet in dienst van de
overheid en zorginstellingen en prefereren hun werkomstandigheid naar eigen
inzichten in te richten, welke heden ten dage de reguliere kenmerken van ondernemerschap dragen. Het werven van cliënten (preventieve zorg) als patiënten
(curatieve zorg), het beheersen van overhead kosten, het managen van personeel en overige aspecten, zijn reguliere onderdelen van bedrijfsvoering en dus de
basiselementen van ondernemerschap. Een van de aspecten die dit gegeven
teweegbrengt, is dat marktwerkingen daardoor ook van toepassing zijn op de
beroepsgroep. De medezeggenschap van het aantal deelnemers en de herkomst
van de spelers binnen de sector raakt inherent ook onderhevig aan liberale economische en maatschappelijke structuren. Hoewel de KKF-voorstaander blijft van
continu overleg binnen elke sector, leert de dagelijkse realiteit dat vooraanstaande beroepen systematisch hun prioriteitsvaandel zien vervagen. De uitdaging is
dat partijen hun herpositionering op een verantwoorde wijze zien te ondervangen.

Notarieel ondernemerschap
Het toezicht op het notaris ambt wordt aangescherpt. In dit traject wordt eveneens
de beperking van het aantal beroepsbeoefenaren bijgesteld. De KKF is voorstaander van het vrijgeven van het aantal notarissen en prefereert de controle op
de naleving van de voorwaarden tot toelating tot het beroep.
Het aspect van de nietigheid van notariële akten bij het naderhand persisteren
van een der partijen dat deze niet of niet afdoende geïnformeerd is over de inhoud
van een akte en daardoor een afwijkend besluit heeft genomen, ziet de KKF
graag herzien. De randvoorwaarden voor het tot stand komen van overeenkomsten dienen in stede van voormeld wetsartikel concreter te worden geformuleerd.
Het bedrijfsleven en elke deelnemer aan het zakelijk rechtsverkeer zal anders van
rechtszekerheid zijn ontbloot.

Fablab Vakantie School
Van 19 augustus -19 september 2019 zullen er voor
de kinderen workshops worden verzorgd in de
leefdtijdklasse:

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het
Handels- en Stichtingenregister kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.
Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de
Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Belanghebbenden worden opgeroepen zich te registreren voor:
- Technische assistentie voor klein en medium ondernemerschap
- Training in voedsel verwerking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkarmen van
de KKF op de aangegeven contact nummers.

STS Vakantie in Suriname Beurs
De “STS Vakantie in Suriname Beurs” reikt aan aanbieders van toeristische producten en toerisme ondersteunende diensten de ruimte een marketing outlet. Door videoproducties van de beurs online
te plaatsen wordt uw product ook internationaal gepromoot.
De beurs biedt u voorts de ruimte te netwerken om door vereende krachten een hoger rendement te halen uit uw investering in accommodatie,
tour, heritage preservering, cultureel, culinair en overig toeristisch
product.
Wij nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan deze beurs in
de KKF-beurshal.
Opgave voor deelname kan t/m 27 juli 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de STS

INNOVATIE OPENDAG
-

Maandag : 6 + 7 jaar
Dinsdag : 8 + 9 jaar
Woensdag : 10 + 11 jaar
Donderdag : 12 + 13 jaar
Vrijdag
: 14 + 15 jaar
Bijdrage per kind is SRD100, -

9 en 10 Augustus 2019
Uitvinding, ontwerp of innovatief idee? Deel het mee!
Kom en presenteer uw unicum aan het publiek.
Registratie is kosteloos.
Business Innovation Suriname, Improvement werkarm KKF

Registratie: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.00 uur
Tel: 439090

CITAAT

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

"De kwaliteit die nu van leiders, waar ook ter wereld, wordt vereist,
is de capaciteit om een 'mindstretching' visie te ontwikkelen en een
constructieve en ondersteunende respons hiervoor in hun omgeving te genereren".
(Marc van der Erve)

VISIT OUR WEB SITE:
WWW. SURINAMECHAMBER.COM

