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In de maand september zullen er geen ondernemersavonden
worden gehouden. Dit i.v.m. de vakantieperiode.
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.

Debateren volgens de regels
Debatten verlopen vaak chaotisch doordat regels die een ordelijk verloop moeten garanderen worden overtreden. Soms gebeurt dat bewust en soms uit onbekendheid met die regels. Stort je nooit in een discussie als in een kwestie de
bewijslast bij je opponent ligt terwijl deze geen openingsargument naar voren
heeft gebracht.
In dit artikel vatten wij de juiste begrippen kort samen door ze op de juiste plaats te
zetten. Degene die aan het begin het betwiste standpunt inneemt is de Verdediger
(Negative). Zijn standpunt is het Uitgangspunt (Presumption). Hierop wordt een aanval gedaan door de Uitdager (Affirmative) die het debat opent door het poneren van
een Alternatieve stelling (Proposition) waarmee hij het uitgangspunt van de
Verdediger aanvalt. Als de Verdediger de alternatieve stelling van de uitdager ontkent/afwijst draagt de uitdager de bewijslast (Burden of proof). Het debat komt op
gang wanneer de Uitdager zijn alternatieve stelling ondersteunt door openingsargumenten (Prima facie arguments). De Verdediger is dan verplicht om te weerleggen om
door te kunnen gaan. Het hoofdthema waar het hele debat om draait noemt men de
kwestie. De openingsargumenten geven aanleiding tot zogeheten subkwesties, de
terzake doende vragen. Zodra de Verdediger één hiervan weet te weerleggen heeft
hij het debat gewonnen en kan hij zijn standpunt handhaven. Gedurende het debat
kan de Verdediger zelf uit maken welke terzake doende vraag (Issue) hij zal weerleggen. De Uitdager echter moet alle Issues ten gunste van hem oplossen om het debat
te kunnen winnen. Lukt het hem dan moet de Verdediger zijn uitgangspunt opgeven
ten gunste van de Uitdager. Tip: Houd in de gaten wat de kwestie is en wees bedachtzaam op overstapjes naar andere kwesties. Neem er geen genoegen mee wanneer
relevante kwesties ontweken worden. RMD

Wist u dat
Aan aanbieders van opleidingen is er tegenwoordig geen gebrek. Opleiding is een
integratief begrip, dat scholing, vorming en training omvat. Bij scholing denk je
aan functionele kennisoverdracht, bij vorming aan de overdracht van waarden en
normen en bij training ligt het accent op ‘skills’. Helaas worden weleens cursussen aangeboden zonder dat vooraf de specifieke behoeften van het bedrijf zijn
vastgesteld. Wie leerervaringen aanbiedt moet eerst de behoeften van een bedrijf
kunnen vaststellen. Pas nadat die zijn vastgesteld kunnen programma’s worden
opgesteld. Bedrijfsopleidingen worden beschouwd als ‘tool of management’ en
zijn geen doel op zich. Er moet een duidelijke relatie zijn met opleidingsnoodzaak
en
die
noodzaak
wordt
door
het
management
aangegeven.
Opleidingsmanagement houdt immers het aanvaarden in van medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit functioneren van de organisatie hoort voorop te staan en in die context wordt bekeken of
medewerkers behoefte hebben aan opleidingen in het kader van hun functieof
beroepsuitoefening. Opleiden beoogt het bewust en gericht beïnvloeden van
personeel in een arbeidsorganisatie, individueel of in groepen, waardoor kennis,
vaardigheden, visies en houdingen worden ontwikkeld, die voor het vervullen
van huidige en of toekomstige functies noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.
Het omvat scholing, vorming en training en is een ‘tool of management’ om zorg
te hebben voor het ‘human capital’ als investering voor de toekomst. De snelle
technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een golf van cursussen om
mensen bij de tijd te brengen en te houden. Kennis veroudert tegenwoordig snel
en heeft dan geen antwoorden meer op nieuwe vragen. En omdat dit geen eenmalige aangelegenheid is, is opleiden een steeds terugkerende noodzaak geworden. Vandaar het begrip ‘éducation permanente’

Citaat
“Wie mogelijkheden weet te benutten is vaak ook in staat ze te scheppen. Wat we
kunnen bereiken, hangt minder af van de hoeveelheid tijd die we hebben dan van
de manier waarop we er gebruik van maken”. (John Stuart Mill)

Het ondergeschikt Surinaams belang
Het bedrijfsleven betreurt dat 29 DNA-leden het Surinaams belang ondergeschikt hebben geacht aan dat van
Alcoa/ Suralco. Aan DNA wordt in overweging gegeven de wetten vóór de afkondiging/publicatie in het
Staatsblad in te trekken. Voorts wordt in ernstige overweging gegeven om de vigerende Brokopondo overeenkomst in de zuivere vorm te handhaven, totdat er een verantwoorder perspectief op tafel ligt. Het draagvlak voor het eindconcept is te vergroten door de herbehandeling van de toestemmingswetten te parkeren tot
na de verkiezingen.

Benutting van hulpbronnen
De KKF bepleit het benutten van onze natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren. Bij het exploreren van met
name edele metalen, beoogt de Kamer een ruimere inventarisatie van de aanwezige flora, fauna en geologie.
Voor de return on investment en profit increasement is de beperking tot exploitatie van slechts het edelmetaal
bv. goud niet ideaal. Vrijwel alle te ontginnen vegetatie en bodemlagen zouden, voor uiteenlopende doeleinden, in eigen beheer of in partnerschappen kunnen worden benut. De KKF Nature & Environment Unit,
CROFT, biedt gaarne assistentie aangaande deze bij te stellen werkwijze.

Belastingen
In een recent en constructief onderhoud met de belastingdienst heeft de KKF benadrukt dat dit instituut toe is
aan een gedegen modernisering, wat voor belastingplichtigen moet leiden tot vlottere afhandeling van zaken.
Voorts zou die modernisering moeten resulteren in minder ambtshalve aanslagen op oneigenlijke gronden,
sneller afwikkelen van bezwaren en overige frequent voorkomende obstakels. Hoewel de belastingdienst een
werkarm is van het Ministerie van Financiën, wordt zij geacht gedegen analyses te maken voor en voorstellen te doen aan de eindverantwoordelijken. De KKF benadrukt daarom het belang van voorcalculatie en overige anticiperende aspecten voor een integrale rationalisering van het belastingstelsel. Gaarne ziet de Kamer
ook de implementatie van een goed voorbereid BTW stelsel, verlaging van de inkomsten belasting van 3640% naar maximaal 20% en kwijtschelding van niet te verifiëren belastingschulden. Belangrijk is ook het
opschonen en complementeren van het bestand met nadruk op het incorporeren van de informele sector. Er
is verder van gedachten gewisseld over het implementeren van de Isic code. De belastingdeskundigen hebben toegezegd eerder gemaakte afspraken betreffende directe voorlichting van het bedrijfsleven te zullen
bespoedigen.

Versterken interne organisatie
Uitdagingen en kansen die het bedrijfsleven lokaal en internationaal ervaart, hebben de behoefte aan kwalitatieve ondersteuning op verschillende vlakken doen toenemen. De interne organisatie van de KKF moet daarop afgestemd zijn. De Kamer evalueert daarom voortdurend haar dienstverlening om effectief te kunnen
inspelen op feedback, het (her)positioneren van de juiste medewerkers en het implementeren van programma’s en procedures. Sessies die met verschillende sectoren zijn gehouden hebben erin geresulteerd dat de
input vanuit de belanghebbenden is toegenomen. Dit biedt de KKF handvatten om gericht en buiten de
scene, oorzaak en aanleiding van belemmeringen in het handelsverkeer aan te pakken. Onze integratie in het
netwerk van regionale en mondiale Kamers van Koophandel leidt langzaam maar systematisch tot indringender overleg omtrent cruciale aangelegenheden waaronder milieu, sector standaarden, tarifaire en non tarifaire barrières.

Belang van transport verbindingen
Het wegvallen van de Canawaima veerverbinding heeft pijnlijk blootgelegd, dat het onderhouden van verbindingen met onze buurlanden, cruciaal is voor de continuïteit van het personen en goederenverkeer. Het inventariseren van geleden inkomstenderving van diverse sectoren, is nog gaande. De KKF heeft haar invloed aangewend om voor zeer dringende transporten een tussenoplossing te bewerkstelligen. Prominent is en blijft
echter de noodzaak van stabiele verbindingen. Het aangekondigde opstarten van de veerverbinding is positief en wij ondersteunen een structuur waarbij zowel het onderhouden van de infrastructuur als van het vaartuig verbeterd wordt.

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.
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.

Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO
VISIT OUR WEBSITE:
WWW.SURINAMECHAMBER.COM

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

Administreer, begroot,
evalueer en Beheers uw Kosten

JAARBEURS 2019
27 November - 3 December

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!

DOE MEE AAN SURINAME’S GROOTSTE BUSINESS PROMOTION EVENT

Nivesh
Administration & Finance Unit at KKF

Registratie tot uiterlijk 15 november

BUFES

Health & Wellness Fair 2019

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

11 Oktober - 13 Oktober
Registratie tot uiterlijk 14 september

KKF Vestigingen

Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Nr. 915

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica

: 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

Gravenberchstraat 3
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

Dienstverlening van de KKF:
(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

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.

-

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

