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Investeren in Suriname met Nederland was het thema van de presentatie op onze laatstgehouden ondernemersavond. Aan de orde kwamen het Private Sector Investment (PSI) Programme en ORIO:
Infrastructuur voor ontwikkeling. Verder het gezamenlijk investeren
en de rol van Nederland EVD Internationaal. De presentatie werd
gegeven door Johannes Borger - projectadviseur voor PSI Suriname
bij Agentschap Nederland.

PSI

Uitvoering

Wat de uitvoering van het
project betreft werd gesteld dat:
*dit opgebouwd moet zijn
uit maximaal 5 resultaten;
*aan het eind gerapporteerd moet worden aan de
EVD;
*betaling EVD volgt bij
goedkeuring van het resultaat;
*EVD zal monitoren en
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Private sector investment
(PSI) programme

Het PSI programma beoogt armoedebestrijding
door ondersteuning van
duurzame economische
ontwikkeling in Suriname.
Dat gebeurt door Nederlandse bedrijven te stimuleren om samen met Surinaamse bedrijven te investeren in Suriname.
Voorts door promotie van
langdurige handelsrelaties. De belangrijkste
doelstellingen van het PSI
programma zijn: armoedebestrijding, werkgelegenheid en training, inkomstenverbetering van
werknemers en versterking van de private sector
in Suriname. Johannes
Borger ging ook ruimschoots in op wat een
'typisch PSI-project' is.
Aan de orde kwamen:
investeringsproject,
samenwerking NL met SR
bedrijf, vereiste eigen
financiële
bijdrage
(50+%), niet financierbaar
wel commercieel haalbaar, aantoonbare vervolg
investeringen en resultaatverbintenis.
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Missie Suriname - Dominicaanse Republiek
De Kamer van Koophandel en Fabrieken is voornemens een missie naar
de Dominicaanse Republiek te organiseren omstreeks eind mei 2011.
De belangrijke componenten van deze missie zijn Oriëntatie, Benchmarking, Business Forum en Matchmaking.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 15 april opgeven bij het
KKF-secretariaat, mw. Joan van Ommeren, tel.no. 530311.
De laatste succesvolle missie die de KKF heeft georganiseerd was de
missie Columbia - Chili in 2009.

Ontwikkeling van visie op opleiden

'Lerende organisaties' zijn er nog niet echt in ons land en waar er al
aandacht voor is, is dat veelal nog op het niveau van een praattheorie. Maar het bewustzijn breekt door want meer dan voorheen trachten organisatiegoeroes via presentaties hierover ons bedrijfsleven
bewust te maken van de noodzaak van opleiden. Want zeggen zij:
"Varen op verouderende kennis en vaardigheden kan niet meer”.

Opleiding

Johannes Borger - projectadviseur voor PSI
Suriname bij Agentschap Nederland
controleren op locatie;
*eindbetaling volgt na afronding van het project
(100%);
*voorschotten
worden
vastgesteld aan het eind
van het project;
*2 jaar na het project verplicht gerapporteerd moet
worden over de spin-off.
Het PSI budget is vastgesteld op jaarlijks 70 miljoen euro en projecten
worden tot een maximum
van 1,5 miljoen euro gefinancierd waarvan 50%
door PSI en 50% door de
NL en SR partners tezamen.

Stappen

De inleider gaf de 9 stappen aan om te komen van
projectidee naar het project. Aanvragen voor projecten die in januari 2012
van start kunnen gaan
moeten in augustus 2011
bij de EVD worden ingediend waarna de evaluatie

in de periode augustus
t/m
november
2011
plaatsvindt en de beschikking in december afkomt.
Jaarlijks zijn er twee tenders en de volgende voor
dit jaar sluit in augustus
a.s. Er is een verplicht format voor projectaanvraag
dat gedownload moet
worden van www.evd.nl
/psi. Alleen Nederlandse
bedrijven kunnen aanvragen. De presentatie omvatte voorts: evaluatiecriteria, ervaringen van PSI
en PSOM. In Suriname
zijn al 22 projecten van
start gegaan waarvan
inmiddels 8 zijn afgerond.
Het belang van de intake
procedure werd aangegeven. Aan de orde kwamen
voorts de karakteristieken
van ORIO, evaluatiecriteria, en meer. Zie ook
www.evd.nl/orio. Aldus
een greep uit de presentatie.
RMD

UW KKF-JAARBIJDRAGE
OP TIJD VOLDOEN IS EEN
VOORTREFFELIJK VOORNEMEN
VOOR 2011

Over de driedeling opleiding, vorming en training
(OVT) het volgende. Van
den Hondel (1987) definieert opleiding in ruime
zin als: "het bewust en
gericht beïnvloeden van
medewerkers in arbeidsorganisaties, individueel
of in groepen, waardoor
kennis, vaardigheden, visies en houdingen worden
ontwikkeld, welke voor het
vervullen van huidige en/
of toekomstige functie(s)
noodzakelijk dan wel wenselijk zijn". Zo zijn er o.a.
vaktechnische, management en functiegerichte
opleidingen. Opleiden is
conform deze definitie gericht op individuen en
groepen en op functionele
kennisoverdracht. Tegenwoordig is opleiden echter
een integratief begrip geworden voor scholing,
vorming en training. Nu
zijn het niet zozeer de

behoeften van individuen
en groepen, maar de organisatiebehoeften die leiden tot opleidingen.

Vorming/training

Bij vorming vindt overdracht plaats van waarden
en normen die moeten leiden tot bewustwording.
Centraal staat het zijn van
de mens, zijn houding en
attitude. Waarden en normen geven richting aan
zijn handelen. Vorming
sec komt niet meer voor
want persoonsontwikkeling maakt plaats voor
organisatie-ontwikkeling.
Bij training ligt het accent
op het kunnen. In het begin ging het om technische vaardigheden maar
later gingen sociale vaardigheden ook een belangrijke rol spelen. Bij training
moet het oefenen geaccentueerd worden en niet,
zoals vaak gebeurt, de
kennisoverdracht. Tegenwoordig worden door de

aandacht voor cultuur
kennen (opleiden), kunnen (training) en zijn (vorming) integratief benaderd.

Deelnemerscategorieën AGRO 2011:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport,
onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Deelnemerscategorieën MADE IN SURINAME 2011:
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen,
etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Deelnemerscategorieën ICT 2011:
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voor meer info:
KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Onderwerp: “Charismatisch Leiderschap”
Inleider: dhr. Eros Mungra
- management consultant
/ trainer van SMART Bedrijfstrainingen
Datum: 5 april 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Opleidingsmarkt

Er is een complementaire
relatie tussen het regulier
onderwijs en bedrijfsopleidingen. Het regulier onderwijs is breed en algemeen georiënteerd. Het
moet een vormend element bevatten en in brede
zin het belang van het
individu dienen. Bedrijfsopleidingen zijn bedrijfsgericht. Opleidingsplannen worden afgeleid van
ondernemingsplannen;
bedrijfsdoelen en strategische doelen zijn het uitgangspunt. Evaluatie en
effectmeting zijn instrumenten om kosten en baten in evenwicht te houden. Bedrijfsopleidingen
en particuliere opleidingsinstituten nemen toe als-

CITAAT

"Niemand kan woede of stress in jouw binnenste oproepen.
Jij bent de enige die daartoe in staat is door de manier
waarop je denkt". (Dr. Wayne Dyer)

ook opleidingen voor het
personeel onder invloed
van de HRM gedachte.
Het zou handig en gezond
zijn over een instituut te
beschikken dat kwaliteitseisen stelt aan trainingen adviesbureaus en die
hun aanbod en de vraag
van ondernemingen op
elkaar afstemt. Opleidingsinstituten moeten
minstens voldoen aan de
criteria kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
Zoiets als het Nederlandse Cedeo dat o.m. over
opleidingsinstituten een
marktoordeel geeft waarop bedrijven kunnen
afgaan.
RMD

De KKF bevordert een
cultuur van
ondernemerschap

CAO-onderhandelingen succesvol afgerond

Wist

en daardoor
economische groei in

Bij de KKF is op donderdag 31 maart j.l. een
gewijzigde CAO ondertekend. Wat de primaire
voorwaarden betreft geldt
de overeenkomst voor 1
jaar. De secundaire voorwaarden zijn niet aan de
orde gekomen, omdat die
nog voor 1 jaar geldig zijn.
De
onderhandelingen
werden gevoerd door een
team van de KKF en van
de KKF Werknemersorganisatie.

Suriname door het
zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

ONE
STOP
WINDOW
Wederzijdse felicitaties en overhandiging van de
getekende CAO aan KKFWO-vz A. Koornaar en
KKF-vz. N. Bissumbhar.

woe. 4 - zo. 8 mei 2011

KKFacts
Ondernemersavond

u

dat ?

Denken is iets wat je doet, maar ook iets wat je bent. Je verlangen je leven te verbeteren is in feite je gedachte dat je je leven moet verbeteren. Je wil om te leven is
in feite je gedachte dat je wilt leven. Je houdingen t.a.v. je gehele leven zijn in feite
je gedachten daarover. Je totale verleden tot dit moment is in feite niets anders dan
een gedachte. Je totale toekomst vanaf dit moment is in feite een gedachte. Het idee
van succes is in feite de gedachte aan succes. Wij verhouden ons tot alles en iedereen op deze planeet door het mechanisme van het denken. In 'Eerst geloven dan
zien' van dr. Wayne Dyer, stelt hij: "Niet wat er op deze wereld is bepaalt de kwaliteit van je leven, maar wel de manier waarop je die wereld in je gedachten verwerkt”.
Het denken, de geest, bepaalt hoe ons leven zal verlopen. Albert Ellis, geestelijke
vader van de rationele emotieve therapie zegt: "Mensen en dingen maken ons niet
van streek, wij maken onszelf eerder van streek door te denken dat ze ons van
streek kunnen maken”. En Ralph Waldo Emerson zegt: "We worden waar we de hele
dag over denken”. Norman Vincent Peale stelt: "Verander je gedachten en daardoor
de wereld”. In de bijbel staat: "Wordt hervormd door het vernieuwen van uw denken”.
Onze toekomst wordt gevormd door de gedachten die we het vaakst hebben. We
hebben dus allemaal het vermogen onze eigen geschiedenis te schrijven. "Er leidt
geen weg naar geluk, geluk is de weg" zegt Wayne Dyer. "Onze gedachten scheppen onze wereld. Wanneer wij begrijpen dat wij gedachten zijn en gedachten ons zijn
moeten wij ons nieuw perspectief gebruiken om van dit leven een glorieuze, harmonieuze en liefdevolle ervaring te maken”. We zijn geneigd onszelf te definiëren aan
de hand van ons lichaam, de verpakking, omdat wij onze innerlijke kwaliteiten niet
met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. In de wereld van onze gedachten zijn wij
zelf voor alles verantwoordelijk. We denken zoals we verkiezen te denken en we zijn
wat we denken.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 22/03/2011
Geldigheidsduur 04/04/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,75
Pound sterling
5,45
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
413,33
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,44
Brazil real
2,02

