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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

MADE IN SURINAME BEURS 2016
BUY LOCAL, BRAND GLOBAL

27 april - 1 mei
van 17.00 - 22.00 uur
KKF-beursterrein, Ingang: Borretstraat
Entree:
Volwassenen - SRD 6,- p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,- p.p.
Activiteiten:
Diverse demonstraties z.a. oculeren van citrusplantjes, vis- en vleeskeuringen etc.
IT-demonstraties en andere educatieve presentaties
Mini mode shows van Surinaamse mode-ontwerpers en designers
Kinderboerderij
Slangendemonstraties
Gratis paardrijden

www.facebook.com/kkf.suriname
KOM, GENIET EN ONDERSTEUN HET LOKAAL PRODUCT
Voor info: KKF-Beurssecretariaat Tel.: 530311 Fax: 437971 E-mail: chamber@sr.net Website : www.surinamechamber.com

CAO-onderhandelingen afgerond

Reddingsplan Economie van Suriname

Bij de KKF is op donderdag j.l. een gewijzigde
CAO ondertekend. De
overeengekomen primaire voorwaarden gelden voor 1 jaar en de
secundaire voorwaarden voor 2 jaar. De
CAO-gesprekken werden gevoerd door de
onderhandelingsteams
van de KKF en de KKF
Werknemersorganisatie.

Mehrour Mansoer Badloe lanceerde op 27 december 2015 een reddingsplan om Suriname
onmiddellijk uit de financieel-economische problemen te halen. Dit plan is te bezichtigen op
youtube onder: Reddingsplan 2016 economie van Suriname. Badloe is voorzitter van de
STOS (Stichting Technologische Ontwikkeling Suriname) en heeft in Suriname tal van industrieën opgericht waarbij techniek en toegevoegde waarde een belangrijke rol spelen!

J.A. Padarath (KKF-vz.) en H. Pultoo (KKFWO-vz.) feliciteren elkaar
met de overeengekomen CAO.

Wist

u

dat ?

In bedrijfsvoering en in ons persoonlijk leven kunnen wij volgens Stephen R. Covey, de auteur
van The Seven Habits of Highly Effective People, slechts effectief zijn als wat wij produceren en
de 'assets' of productiemiddelen die deze productie mogelijk moeten maken, in evenwicht zijn.
Hij spreekt van een P/PC Balans; P staat voor Production en PC voor Production Capability.
Covey licht dit toe via het bekende sprookje van de boer die een gouden ei vindt in het ganzenhok. In plaats van de gans (PC) of asset te koesteren, te voeden en te onderhouden, slacht
hij het arm dier omdat hij denkt dat het vol zit met gouden eieren wat uiteraard niet het geval
bleek te zijn. De focus op de gouden eieren (P) ten koste van de gans, de asset of (PC) kan
funest uitpakken. Om effectief te zijn en gewenste resultaten te blijven produceren is investeren
in de assets noodzakelijk; er moet goed mee worden omgegaan om productie te garanderen.
Vaak respecteren bedrijven de P/PC Balance niet of onvoldoende met als gevolg een terugval
in de effectiviteit van de organisatie. Door de overdreven focus op de gouden eieren(P) en ernstige veronachtzaming van de assets (PC) draaien machines soms veels te lang door bij te weinig onderhoud en downtime. Op den duur gaat de asset mankementen vertonen; de gans is
ziek. De P/PC Balance is ook belangrijk m.b.t. de human asset (Klanten en werknemers). In dit
geval is het PC principe dat je werknemers op dezelfde wijze moet behandelen als waarop je
wilt dat zij jouw beste klanten behandelen. De loyaliteit van klanten die vertrouwen hebben in je
bedrijf is een asset, die ook onderhoud vergt. Effectiviteit heeft dus alles te maken met evenwicht tussen het geproduceerde resultaat en de assets die daarvoor moeten zorgen. Wij zijn ook
een asset waarvan alle drie aspecten (lichaam, ziel en geest) zorg verdienen willen wij effectief
en succesvol zijn.

Mansoer Badloe wijdde
onlangs op onze ondernemersavond uit over zijn
plan waarmee beoogd
wordt te geraken tot een
ideaal draaiboek voor onze economische ontwikkeling. Het zou gaan om
het leggen van een fundament voor onze kinderen,
zodat zij de nationale ontwikkeling en welvaart
goed voorbereid kunnen
voortzetten. Het reddingsplan omvat 3 delen. Deel
1 stelt o.m. dat bestuurders in Suriname steeds
hebben gedacht dat met
het bereiken van een stabiele munt hun taak was
voltooid. Het vervolgproces, de kwalitatieve diversificatie om de verdiencapaciteit van de Surinaamse economie in U.S.
dollars te verhogen, werd
niet ingezet. Diversificatie
heeft meer effect op het
BNP en werkgelegenheid
maar komt moeilijk op
gang vanwege de kleine
bevolking en het ontbre-

ken van demografische
ontwikkeling in de districten. Voorts vanwege het
maximum aan bedrijven in
relatie tot de bedrijfsgrootte en spreiding. Deel 2
van het plan betreft de
integratie Staatsolie met
aluinaarde plant waarbij al
in 2016 met de bestaande
faciliteiten, gegarandeerd
de dollar-flow in onze economie, ter ondersteuning
van de Surinaamse munt,
zich herstelt in de orde
van circa 1 miljard U.S.
dollar per jaar (verdeeld
over 12 maanden), waardoor de CBvS maandelijks op deviezen kan
rekenen. Badloe zegt dat
onze economie acuut harde valuta nodig heeft en
niet alleen bezuinigingsplannen en een nieuw
monetair beleid. Hij hoopt
op "een welverdiende
overname van de complete aluinaardefabriek en de
stuwdam zonder kosten of
tegen heel lage kosten
door zakelijk, slim-kundig-

bedreven-principieel en
sterk te onderhandelen”.
Deel 3: Betreft een visie
met een follow-up fase
geprojecteerd over 25 jaren. Voorts ook de diversificatie van de economie
naar potentiële sectoren
in de districten gepaard
gaande met de demografische ontwikkeling c.q.
toename van inwoners in
de districten. Badloe
vreest dat indien de aluinaarde fabriek wordt ontmanteld en de bauxietsector verloren gaat, de
ontwikkeling van ons land
en zijn 550.000 zielen,
voorgoed verkeken zal
zijn. Onze bauxiet voorraad maakt nog ca 100
jaar aluminium industrie
mogelijk. Badloe: "Het is
de enige industriële basis
in Suriname met 100 jaren
opgedane expertise, die
de financiering en benodigde technologie zal kunnen leveren voor diversificatie van de economie”.
De Afobakka stuwdam

CITAAT
"Citeer nooit om je via een groot theoreticus van rugdekking te voorzien. Citeer om economische redenen, dus omdat de geciteerde het zo helder heeft gezegd dat je het niet korter en
duidelijker kan”. (Leonardo Da Vinci)

moet volgens Badloe gekwalificeerd worden als
een duurzame natuurlijke
hulpbron voor onze industriële ontwikkeling. De
stuwdam moet daarom
altijd staatsbezit blijven.
Aldus een bescheiden
greep uit de presentatie.
Voor meer informatie:
email: mehrour.badloe@
gmail.com en
www.uniesurinaamsepatriotten.blogspot.com
RMD
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