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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Thema-commissie ondernemingsen industrialisatiebeleid

Op een onlangs gehouden workshop voor DNA-leden is aan hen
geadviseerd een Thema-commissie ondernemings- en industrialisatiebeleid in te stellen die een basis moet bieden aan bestuurlijke
acties die uitgevoerd moeten worden om de ease of doing business
en het investeringsklimaat in Suriname aanzienlijk te verbeteren. Het
gaat om 36 actiepunten die een geïntegreerd aanpak van diverse
ministeries vereisen.

Klinkers

In opdracht van het
Suriname Business Forum voerde de consultant
Dr. Leo E.M. Klinkers een
studie uit die resulteerde
in het onderzoeksrapport
getiteld 'Op weg naar zelfredzaamheid'. Dit rapport
werd in DNA gepresenteerd door de consultant
tijdens een workshop
waarin o.a. ook de voorzitters van de ASFA, KKF en
VSB presentaties gaven.
Klinkers noemt het een
historisch feit dat voor het
eerst in Suriname coalitiepartners in hun regeerakkoord opnemen dat zij de
positie van het bedrijfsleven willen verbeteren en
dat DNA in een workshop
haar kennis over deze
materie heeft verbreed en
verdiept. Hij formuleerde
het zo: "Na 35 jaar neemt
Suriname afscheid van 35
jaar politieke verwaarlozing van het bedrijfsleven”.

Platform

Klinkers motiveerde de
DNA-leden om de daad bij
het woord te voegen als
zij zeggen dat zij de status
van het bedrijfsleven,
haar positie, de processen en procedures willen
verbeteren. Daarvoor is
volgens de consultant wel
nodig dat een politiekplatform aan de regering
wordt geboden waarop zij
voort kan bouwen met
beleidsplannen, een witboek voor het uitvoeren
van de 36 actiepunten die
in het rapport staan. De
belangrijkste aanbeveling
van de workshop was
daarom dat DNA naast de
diverse vaste commissies
ook een 'Thema-commissie ondernemings- en
industrialisatiebeleid'
instelt. De actiepunten
vereisen namelijk een

geïntegreerde aanpak van
diverse ministeries en de
Thema-commissie moet
een politieke basis bieden
aan de bestuurlijke acties
die ondernomen moeten
worden.

Categorieën

De 36 actiepunten van het
rapport 'Op weg naar zelfredzaamheid' zijn onderverdeeld in drie categorieën:
structuursturing,
kennissturing en processturing. Instelling van de
Thema-commissie is een
vorm van structuursturing
en bij processturing valt te
denken aan wetten waarvan de allerbelangrijkste
voor het bedrijfsleven zijn:
een algemene wet bestuursrecht en een wet
ruimtelijke ordening. De
eerste is noodzakelijk om
reële wetsverhoudingen te
creëren tussen overheid
en burgers en overheid en
ondernemers. De wet
Ruimtelijke ordening stelt
in staat om op een verstandige manier lokaties
aan te wijzen en om structuurplannen,
bestemmingsplannen en ruimtelijke reserveringen te maken.

Respons

Naar verluidt was de
respons van de DNAleden op het door de verschillende sprekers gepresenteerde overweldigend waardoor het programma met drie uren uitliep. Het rapport Klinkers
is een reactie op wat zich
in steeds meer landen in
de wereld voordoet, namelijk dat overheden het
bedrijfsleven in staat stellen om zoals Klinkers het
zegt 'echte economie te
maken en geld te verdienen voor meer welvaart
en armoedebestrijding'.
De overheden gooien
ouderwetse
systemen
overboord en scheppen
nieuwe systemen waardoor het bedrijfsleven kan
doen wat het 't beste kan
namelijk geld verdienen
waardoor ook de overheid
via belastingen meer geld
in het laatje krijgt. Suriname zit nu op de 161ste
plaats van de Wereldbank
ranking van de Ease of
Doing Business en de regering wil daarom beleid
maken om het ondernemen in ons land aanzienlijk te verbeteren, te vergemakkelijken en onze
positie op de ranking vele
plaatsen in de goede richting te stuwen.
RMD

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
wenst aan de ganse Surinaamse gemeenschap
en in het bijzonder ons bedrijfsleven en het
Suriname Business Forum (SBF) een goede
jaarwisseling en een
voorspoedig nieuwjaar toe.
Moge Suriname reeds in 2011
zijn positie op de "Ease of
Doing Business" ranking van
de Wereldbank aanzienlijk
verbeterd

zien

door

in

wijsheid en in gemeen
overleg genomen besluiten die
voortvarend zijn uitgevoerd.

KKF KLANTEN
LET OP!

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend dat in verband
met de jaarwisseling de openingstijden van het kantoor als volgt zijn vastgesteld:

* donderdag 30 december: open van 08.00 tot 12.00 uur
* vrijdag 31 december
: gesloten

CITAAT

"Mensen maken als regel allerlei domme denkfouten en de benaming
'homo sapiens' wat verstandinge, rationele mens betekent, is een grove
vorm van zelfoverschatting”. ( Nico Frijda)

SPOEDCURSUS
ZWAAR-MATERIEEL-OPERATORS
Het Platform Houtsector Suriname biedt in februari 2011 aan houtexploitatiebedrijven een spoedcursus aan om hun operators die zwaar materieel bedienen een
gedegen training te geven. De cursus wordt gegeven door een internationaal
erkend en gecertificeerd bedrijf en duurt 18 dagen plus een stageperiode van 40
machine-uren.
Opgave voor de training kan dagelijks tot en met 30 december 2010 tijdens kantooruren op het Secretariaat van de KKF. Er kunnen slechts 25 personen toegelaten worden tot de cursus dus is het ‘first come first served’.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

ONE
STOP
WINDOW

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Wie gul is met geschenken, is vaak in alle opzichten royaal en geeft ook heel makkelijk aandacht en complimenten. De gierigaard daarentegen zit niet alleen op zijn
centen, maar is in alle opzichten krenterig en isoleert zich van zijn medemensen.
Sociaal-psycholoog Aafke komter stelt dat geschenken het cement van sociale relatie vormen. Maar naast de kunst van het geven is ook de kunst van het ontvangen
belangrijk. Het hangt samen met het vermogen je kwetsbaar op te stellen en bij
anderen in het krijt te staan. Geschenken zijn zowel concreet als theoretisch interessant en zijn volgens Komter op een dubbele manier identiteitsonthullend. Ze onthullen iets over de identiteit, smaak, voorkeur en persoonlijkheid van de gever alsook over de voorstelling die de gever heeft van de identiteit van de ander. Onze
geschenken kaatsen als een spiegel onszelf terug in het beeld dat wij van de ander
gevormd hebben. Een geschenk is niet altijd een mooi en onbaatzuchtig gebaar,
want achter een vrolijke cadeauverpakking kan enorme achteloosheid en desinteresse in de ander schuilgaan. Anderen domineren kan ook het motief zijn voor een
geschenk. Wie te genereus is met dure geschenken en zelf nooit iets wil aannemen,
zorgt ervoor dat de anderen altijd bij hem in het krijt staan en dat is een heel ongemakkelijke positie. Je bent dan als gever te opdringerig en toont niet het vereiste
respect voor de ontvanger. Materiële en immateriële geschenken bevorderen slechts
dan de sociale relaties als beide partijen om de beurt geven en ontvangen. Hierbij
telt niet zozeer de economische waarde van de gift, maar de waardering die spreekt
uit de persoonlijke aandacht en het gebaar. De sfeer van het geschenk is essentieel
en daarom is het belangrijk dat een gift op waarde wordt geschat. Een goede sociale relatie zonder geschenken is ondenkbaar.

VISIT OUR WEB SITE:

www.surinamechamber.com

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
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,69
Pound sterling
4,37
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
330,63
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,37
Indian rupee (100) 6,16
Brazil real
1,63

