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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Tips voor een goed eindejaarsgesprek

JAARBEURS 2016

De traditionele KKF Jaarbeurs waar het grote publiek altijd weer
belangstellend naar uitkijk, vangt op vrijdag 25 november a.s. aan en
dat is al over 10 dagen. De Beurs duurt tot en met donderdag 1
december 2016 en dan zijn we in de hectische 12e maand van het jaar
aangeland. Veel managers gaan dan met werknemers in gesprek over
hun functioneren. Hoe doen ze dat? Hier volgen enkele tips
Tip 1: ‘Toon oprechte interesse’. Als manager hoor je in goed contact te staan met de
medewerkers en hen aandacht te schenken. Stel vragen als: ‘hoe is het met je? kan ik
ergens mee van dienst zijn? wat zijn je plannen en ambities voor de komende tijd?’ en
‘hoe
ervaar
je
de
balans
tussen
werk
en
privé?’
Tip 2: ‘Geef je medewerkers de volle aandacht’. Het is beter een halfuur aandachtig
met iemand te praten dan een uur uit te trekken voor een gesprek waarin je steeds
gestoord wordt door telefoon of e-mail. Geef de werknemer gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor het gesprek i.p.v. een standaard vragenlijst af te werken.
Thema’s die voor de medewerker het belangrijkste zijn komen dan ook aan de orde.
Tip 3: ‘Denk niet meteen aan kant en klare oplossingen’. Luister vooral inlevend, dus
met empathie, zodat je duidelijk begrijpt wat de medewerker bedoelt en wil. Je hoeft
vervolgens niet meteen met een antwoord of oplossing te komen maar moedig de
medewerker aan om hierover zelf na te denken. Laat hem/haar een plan opstellen en
reageer daar later op. Tip 4: ‘Plan op tijd’. Als je al vroeg in het najaar begint met het
inplannen van de gesprekken kunt je er 1 of 2 per week voeren en hoeft je niet alle
gesprekken ‘last minute’ te houden. Zo blijven de eindejaarsgesprekken ook voor jou
als manager leuk en interessant en raak je niet tijdnood. RM

vrijdag 25 november t/m donderdag 01 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur
VOORVERKOOP VAN KAARTEN :

Vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur,
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur in het gebouw van de
KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT! ALTIJD DE MOEITE WAARD!
MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

Training in voedselverwerking
Follow us on:

Wie kan meedoen?

www.facebook.com/kkf.suriname

Een ieder die van huisvlijt naar klein

KKF Suriname

ondernemerschap wil gaan.
Tijdens de training ontwikkelt u de nodige vaardigheden om grondstoffen te
verwerken tot veilig voedsel

BEKENDMAKING

Voor vragen en / of registratie:
Stichting Business Innovation Suriname
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (in het gebouw van KKF)
Email:info@businessinnovation.sr

Telefoon: 439090

Geen ondernemersavond i.v.m.
voorbereidings werkzaamheden jaarbeurs 2016

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

35405

V. C. LELIENDAL

Adhinweg 10

I Importeur

43355

VESTING FINANCE

Salikweg 2

Incassobureau

43365

RAMKALUP PRAKASH

Jackylaan 48

Importeur

43370

ZTSV(ZAKELIJKE TOERISTISCHE EN

Welgedacht A Weg 54

Bemiddelingsbureau

STUDENTEN VERBLIJFPLAATSEN)

43376

ONE
WINDOW

TRANSPORT IDIAH

St. Jozefstraat 13

Transportbedrijf

43417

KASSIE MAHASE

Rikkenstraat 12

Importeur

43422

ALGLAS IMPORT & EXPORT

Mercuriusstraat 25

Importeur, Exporteur

43479

SOLJAH'S TAXI

Poesoegroenoestraat 46

Taxibedrijf

43488

DENNIS' CONSULTANCY

Daniel Ijveraarstraat 24

43501

THE CALL HOUSE.COM

Cocoslaan 23

43522

ALFRED M.J. LINGER

Adviesbureau, Exporteur,
Bemiddelingsbureau
Servicebureau,
Copieerinrichting, Winkelier
Taxibedrijf

43529

VIBERT BAIJNATH

Dr. Sophie Redmondstraat 35

Exporteur

43535

RUIMEI GAO

Mahonylaan 37

Importeur

43538

WIN WORLDWIDE SURINAME

Hoogestraat 37

Bemiddelingsbureau

43540

M.L. GONCALVES DE SOUZA

Jacob Marisstraat 7

Importeur, Exporteur

43545

WISITA H. AMOEFERIE

Jozefweg 65

Exporteur

43553

TAXIBEDRIJF SABAKOE

Prins Hendrikstraat 46

Taxibedrijf

43555

HESDY A. KING

Rampiarestraat 28

Importeur

43558

ECO PROFESSIONAL

Rembrandtstraat 55

Uitzendbureau, Distributeur

43560

INDERDEW GHISAIDOOBE

Industrieweg Noord 35

Verhuurbedrijf, Leverancier

43561

RANDHIER RAMGATIE

Industrieweg Noord 35

Verhuurbedrijf, Leverancier

43818

BALLY'S TAXI

Indira Gandhiweg 283

Taxibedrijf

49038

YONGAN TRADING

Dr. Sophie Redmondstraat 33

Importeur

43382
43403

- Kerkplein 1

STOP

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: OSW
KKF - tel. 530311 # 119

Wist

Riekelaan 37

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Importeur, Exporteur

VAN
HEMMEN
ADVIES afgekort V H - A
MUSTAPHA A. SWIDIQ

u

dat ?

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) opgericht in 1995, is een van de meest
omstreden internationale instituten. Wat aan haar vergadertafels wordt beslist
raakt wereldwijd miljarden mensenlevens. Anno 2010 telde de WTO 152 lidlanden waarvan de meeste ontwikkelingslanden. De lidlanden hebben afspraken
gemaakt over de handel in goederen, diensten en ideeën (Intellectuele eigendom). In handelsgeschillen tussen landen doet de WTO bindende uitspraken. Zij
is een verdragsorganisatie waarin de lidlanden afspraken maken over het verwijderen van handels barrières. Vrijhandel is internationale handel zonder overheidsbemoeienis. De lidstaten willen echter juist het tegenovergestelde: ze willen de wereldhandel reguleren. De WTO is de kern van alle mondiale afspraken
voor de wereldhandel. Maar er zijn ook tal van bilaterale verdragen tussen landen die buiten de WTO omgaan en dat aantal neemt toe. De WTO ziet dit met
lede ogen toe omdat zij juist één mondiaal handelsregime wil. De WTO is geen
onderdeel van de Verenigde Naties zoals bijvoorbeeld de Wereldbank en het
IMF. Een voorloper van de WTO was de General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) die in 1948 in werking trad. In 1995 ging de GATT over in de
WTO. Twee andere pilaren van de WTO zijn GATS oftewel General Agreement
on Trade in Services en TRIPS die afspraken over intellectuele eigendom onder
zich heeft. Voor de drie WTO pilaren: GATT, GATS en TRIPS geldt dat wie lagere invoerheffingen hanteert voor een land dat ook moet doen voor alle andere
WTO lidlanden. Toch mogen handelsblokken zoals de EU andere regels hanteren voor hun eigen lidstaten. En onder bepaalde voorwaarden mogen rijke landen ontwikkelingslanden voortrekken t.o.v. andere landen. Uiteraard omvat de
WTO veel meer dan hier in het kort is aangegeven.

Citaat
“Haat schaadt de hater en niet het gehate. Haat en wrok zijn als een
boemerang die naar jezelf terugslaat. Koesteren van slachtofferschap geeft de dader macht over je leven en je gevoelens.”
(Inayat Khan)

Para

KKF INFO

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Bekijkt u onze programma, KKF Info,

Suriname door het zakenleven de dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20.2

vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

