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Gedachten over arbeid

Creativiteit en inspiratie

Het begrip arbeid duidt die vormen van activiteit aan die niet om zichzelf
worden uitgevoerd maar om persoonlijke of maatschappelijk waardevolle
doeleinden te verwezenlijken. In de bedrijfspsychologie neemt de arbeid
een centrale plaats in doordat onder invloed van de voortschrijdende
mechanisering en technologie en specialisering arbeid vergeleken met
vroeger sterk van karakter is veranderd.
Tegenwoordig komt de vraag naar de doeleinden die via arbeid worden nagestreeft sterk naar voren. De eertijds verkondigde opvatting dat arbeid uitsluitend
werd verricht om geldelijke compensatie, is in haar absoluutheid niet houdbaar.
De hedendaagse onderneming wordt in de regel door de werknemer niet alleen
ervaren als een plaats waar men geld kan verdienen, maar evenzeer als sociaal
milieu, met erkenning van persoonlijke kwaliteiten, solidariteit met anderen en
zekerheid t.a.v. de toekomst. Onderzoekingen tonen aan dat negeren van dergelijke verlangens of ondoordacht verstoren van geaccepteerde sociale structuren
binnen een bedrijf, nadelige gevolgen heeft op de arbeidsprestaties. Nu iets over
arbeidstherapie. Dit is het systematisch toepassen van verschillende soorten
arbeid bij het geestelijkproces der genezing. Overal waar door ziekte e.d. de
mens gedurende een lange tijd aan zijn gewone sociale milieu wordt onttrokken,
is arbeid van groot therapeutisch nut gebleken. Zo is de modern strafgevangenis
zonder arbeid niet goed meer in te denken. Het werk slaat een brug naar het
gewone maatschappelijk leven. Over arbeidsvreugde kan gezegd worden dat dit
het vraagstuk betreft van hoe de mens niet slechts door arbeid maar ook in arbeid
geluk kan vinden. In de loop der tijden zijn er verschillende opvattingen in de
waardering van de arbeid geweest. Arbeid als adelbrief van de mens (psalm
104:23), als straf voor de oerzonde (het Paradijsverhaal), lichamelijke arbeid als
oneervol (Plato en Aristotele), arbeid als ethische plicht (protestantisme). Volgens
moderne wetenschappelijke onderzoekingen is mechanische arbeid noch een
bron van vreugde noch van kwelling, maar heeft zijn ritme veeleer een ontspannende, de geest vrijzettende werking. RMD

"Creatieve energie zit in ons allemaal, we moeten haar alleen opwekken door ons open te stellen voor
het gecombineerde ritme van fantasie, hart en verstand”. Dit stelt de gerenommeerde energiepsychiater dr. Judith Orloff. Ze vraagt ons geen genoegen te nemen met het ongeïnspireerde en te kiezen voor
iets waarover we enthousiast zijn. "Je vreugde en overgave aan die impuls katalyseert je energie."

Verbeteren van bedrijfssystemen
Op economisch, sociaal en technisch gebied verandert er zoveel zo snel waardoor ondernemingen gedwongen worden bedrijfssystemen te verbeteren om de
veranderingen bij te benen teneinde hun voortbestaan te verzekeren.
Afzetmarkten en de behoeften van afnemers en consumenten wijzigen voortdurend; technische ontwikkelingen noodzaken tot het toepassen van nieuwe methoden en technieken om producten en diensten aan te bieden; opvattingen over leidinggeven aan mensen wijzigen; en er is behoefte aan meer en snellere informatie etcetera. Het modern management houdt zich daarom niet alleen bezig met
het huidige bedrijfssysteem maar besteedt ook aandacht aan het zoeken naar
verbetering van het lopende bedrijfssysteem. Dit vereist aanpassing van de organisatiestructuur om productinnovatie mogelijk te maken. De manager van deze
tijd houdt zich dus bezig met 'Procesmanagement' en 'Projectmanagement'. Het
eerste betreft het zo goed mogelijk laten lopen van het aanwezige bedrijfssysteem
conform de bestaande doelen en organisatie. Het tweede betreft het vernieuwen
en verbeteren en het zoeken naar en invoeren van gewenste veranderingen.
Projectmanagement impliceert: analyseren van bestaande situaties, vaststellen
van problemen die opgelost moeten worden om verbeteringen te kunnen realiseren, het plannen van vereiste activiteiten en het vaststellen van de vereiste organisatie. Enkele belangrijke vragen bij dit alles zijn: Hoe weet het management dat
iets verbeterd moet worden om de onderneming beter te laten draaien? En als zij
dit weet: Hoe is dit dan zodanig te organiseren dat het t.z.t. in de lopende organisatie wordt ingepast? Een organisatie moet natuurlijk eerst de behoefte voelen
om te zoeken naar verbeteringen. Hierna krijgen een aantal personen de
opdracht na te gaan waar verbeteringen vereist zijn, hoe deze moeten worden uitgewerkt en hoe ze kunnen worden ingevoerd. In de praktijk is het meestal zo dat
een aantal functionarissen naast hun 'gewone' werk (procesmanagement), daarmee (projectmanagement) worden belast.

Creativiteit
Creativiteit zet positieve vibraties in beweging en is volgens Orloff een vrije kracht die gaat waar ze in het
lichaam nodig is om de energie van onze chakra's en ons emotioneel centrum te herstellen. Creativiteit en
intuïtie zijn zusterenergieën die elkaar aanvullen. Creatieve energie werkt ook als een antidepressivum en zij
verandert negatieve gevoelens en concentratie. Creativiteit maakt onze capaciteiten wakker en wekt energie
op. Zij verbindt ons met vreugde, maakt stagnerende levenskracht los, verbetert onze gezondheid en stemming, doet ons problemen vergeten, gaat vermoeidheid tegen en doorbreekt de sleur. Het is belangrijk de verwondering die wij hadden over allerlei zaken in de natuur en op andere gebieden te herwinnen. Zaken die wij
nu ongeïnteresseerd voorbijlopen of voor 'granted' nemen. Dit zal creatieve energie in ons opwekken.
Inspiratie
Zonder inspiratie kan je niet creatief zijn. Bedenk een manier om mensen te fascineren; inspiratie trekt positieve energie aan. Het laat het licht rondom je veel krachtiger stralen en mensen reageren daar intuïtief op.
Zonder inspiratie wordt het licht zwak en is het alsof je onzichtbaar bent. Je bent misschien intelligent, aantrekkelijk, aardig, maar het lijkt alsof niemand je ziet. Therapeuten beschouwen gebrek aan inspiratie als een
ziekte die fataal kan zijn. Echt emotioneel, lichamelijk en spiritueel welzijn hangt af van inspiratie. We hebben
allemaal recht op een geïnspireerd leven: interessant werk, hartstochtelijke relaties en vrolijke vrije tijd om bij
te tanken. Orloff adviseert: "Doe wat je prikkelt, kleine of grote dingen en maak van elke dag een levend kunstwerk. Ga om met wie je inspireren en energie geven en vermijd zwartkijkers en energievampieren, die je subtiele energie wegzuigen met hun negativiteit”. Alles wat we hebben is het moment. Leef dus bewust in het nu
en voor starters: begin elke dag met een lach. RMD

Cradle to cradle afval=voedsel
De chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough, auteurs van de best seller ‘Cradle
to cradle’ kaarten daarin het milieuvraagstuk aan en propageren een paradigmashift m.b.t. het denken
over het milieu. Zij leggen o.m. uit hoe dingen van meet af aan ontworpen kunnen worden en putten
uit hun ervaringen met het (her)ontwerpen van producten voor grote opdrachtgevers als Ford,
Unilever, Nike e.a.
Volgens Braungart en McDonough spoort het huidige milieudenken aan tot beperken, hergebruik en recyclen
ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, naar zij zeggen, alleen maar tot het
instandhouden van het productiemodel van ‘Cradl to grave’ dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: “We moeten niet minder consumeren,
maar juist meer.” Zij stellen dat dat mogelijk is als we ophouden met het maken van ‘minder slechte’ producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen
teruggeven aan technische en biologhische kringlopen. Hun concept van eco-effectiviteit betekent werken aan
de juiste dingen, de juiste producten, diensten en systemen i.p.v. de verkeerde dingen minder slecht te maken.
Afval is voedsel! De natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat. Mensen en dieren ademen kooldioxide uit wat planten opnemen om voor hun eigen groei te gebruiken. Stikstof uit afval wordt
door micro-organismen, dieren en planten omgezet in proteïne. Paarden eten gras en produceren mest, die
als meststof dient en als voeding voor de larven van vliegen. De belangrijkste voedingsstoffen van de aarde
– koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof - worden in omloop gebracht en gerecycled. Afval is voedsel! Dit cyclische, biologische system van cradle to cradle heeft miljoenen Jaren een goed gedijende planeet van een
gevarieerde overvloed aan voedsel voorzien. Nu kunnen materiaalstromen in twee categorieen worden ingedeeld: biologische massa en technische, d.w.z. industriële massa. De auteurs beschouwen vanuit hun
gezichtspunt deze twee materiaalstromen als biologische en technische voedingsstoffen. Eerstgenoemde
voedingsstof is nuttig voor de biosfeer en de andere voor de technosfeer. Het idee is om producten van materialen te maken die na gebruik gewoon kunnen worden weggegooid omdat ze zich veilig biologisch laten
afbreken en de aarde ze kan consumeren. Een technische voedingsstof is een materiaal of product dat is ontworpen om weer in de technische kringloop te worden opgenomen; in het industriële metabolisme waar het
vandaan kwam. Door de technische voedingsstoffen te isoleren van de biologische, kunnen ze worden geüpcycled in plaats van gerecycled. Daarmee behouden ze hun hoge kwaliteit in een gesloten industriële kringloop. RMD

Ondernemersavond
“De impact van milieubescherming”

Renewable
Alternatieven voor vervanging of verbetering van nutsvoorzieningen.

SVS, Utility Solutions Unit at KKF
Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de
mogelijkheid een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.

Datum : Dinsdag 19 november 2019
Tijd
: 19.00 uur - 20.00 uur
Plaats : KKF- Conferentiezaal
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. Tegelijkertijd hebben recent in het Handelsregister (HR) ingeschreven bedrijven de gelegenheid
om hun producten en diensten te introduceren. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

Administreer, begroot,
evalueer en beheers uw kosten

Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en werkmateriaal. De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden.
Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere
ondersteunende diensten.

B-Inno, Improvement Unit at KKF

Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine ondernemers kunnen voor
assistentie in financiële aangelegenheden bij ons terecht.
Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom. Beleggen, een
zinnige vorm van sparen!

Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF
Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname
door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.
Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF

JAARBEURS 2019
Duurzaam ondernemen
27 November - 3 December

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen
• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen
• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten

BUSINESS PROMOTION EVENT

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

Openingstijden :17.00 uur - 23.00 uur

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

Gravenberchstraat 33
(597) 530311 / (597) 530313
J.B.S. Rebostraat 74
(597) 530311 # 143
Kwattaweg Br. 664
(597) 530311 # 146 / 149
Vierkinderenweg #2/ Hk. Indira Ghandiweg (597) 530311 # 145
Oost-westverbinding # 251
(597) 530311 # 144
Granpasieweg 1
(597) 530311 # 148
Groningen (DC gebouw)
(597) 530311 # 147
Klaaskreekweg 30
(597) 530311 # 127
Brownsweg, Wakibasoe I
(597) 530311 # 128
G.G. Maynardstraat 34
(597) 0210485 # 140
Atjoni
(597) 8806760

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.

Dienstverlening van de KKF:
-

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

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

