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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2015
do. 26 november t/m woe. 2 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur

VOORVERKOOP VAN KAARTEN:
tijdens beursdagen maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 - 16.00 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
Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

TOEGANGSPRIJZEN:
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60+: SRD 5,- p.p.

STALLING:
bromfietsen en fietsen op het terrein van het Surinaams Padvindsters
Gilde, allernaast de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.
DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!
ALTIJD DE MOEITE WAARD!
Met meer dan 150 bedrijven
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!
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Ondernemingen zien het belang van een opleidingsbeleidsplan steeds meer in.
Opleiden is duur, dus is er de noodzaak opleiden steeds af te zetten tegen de belangen van de organisatie. Duidelijk moet zijn hoe opleidingsbeleid gekoppeld is aan
organisatiebeleid. Rol en functie van opleiden binnen de organisatie worden dan
inzichtelijk gemaakt. Het opleidingsbeleidsplan kan geformuleerd worden als het
product van een proces van zorgvuldig afwegen en plannen, waarin vastgelegd is
hoe een organisatie nu en in de nabije toekomst in de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers voorziet via het instrument opleidingen. Volgens de hedendaagse
gedachtevorming moet opleidingsbeleid zijn afgeleid van het ondernemingsbeleid
oftewel van de strategische beleidsdoelen van de organisatie. Maar hoe ontstaat
zo'n opleidingsbeleidsplan? Er is enerzijds een externe benadering met o.m. de volgende vragen: Wie zijn onze klanten? Wat zijn onze markten? Wie zijn onze concurrenten? Wat zijn de relevante ontwikkelingen? Wie zijn de leveranciers van
materiaal en arbeid? Anderzijds is er de interne situatie met o.m. de volgende vragen: Wat zijn de producten? Wat zijn de diensten? Welke technieken worden er
gebruikt ? Welke processen worden gehanteerd? Wat zijn de financiële mogelijkheden? Welke functies zijn er? Het ondernemingsbeleidsplan zal een visie moeten
bevatten om proactief te kunnen inspelen op de toekomst. Het is belangrijk langetermijnpatronen te ontdekken. Aan het opleidingsbeleid hoort een analyse vooraf te
gaan van de feitelijke en de gewenste bedrijfssituatie. Uit de analyse van de huidige situatie moet blijken welke leemten er bestaan in het functioneren van individuen en van teams. Individuele opleidingsbehoeften moeten gerelateerd worden aan
organisatiebehoeften. Er moet altijd gekeken worden naar de opleidingsnoodzaak.
Daarvan is sprake als opleiden het beste of goedkoopste alternatief is voor de
oplossing van een geconstateerd probleem in de organisatie.

Automatisering van
administratie
Leroy Samsiran, directeur IAC Suriname, sprak op onze ondernemersavond over
automatisering van de administratie. IAC staat voor Intuit Administratie & Consultancy en dit bedrijf biedt administratieve diensten en oplossingen aan. De producten zijn: QuickBook POS (pro versie en Multi store versie), QuickBooks
accounting (pro premier enterprise), Quick Time (personeelspresentie software),
Quickpay (software voor salarisverwerking) en Quickbase, een administratie software voor micro en kleine ondernemingen. Om met Quickbase om te gaan is er
geen administratieve of boekhoudkundige kennis nodig. Het is het jongste product
dat IAC met trots aanbiedt en waarmee startende ondernemers goed op weg
geholpen kunnen worden. Quickbase is een volledige en transparante administratie die in staat stelt juiste besluiten te nemen. IAC adviseert ook op financieel
en fiscaal gebied (fiscale controle en bijstand) alsook bij salarisverwerking. Intuit
Administratie & Consultancy (IAC) is gevestigd aan de Rode Kruislaan #21 en
voor meer informatie kan men terecht op www.IACsuriname.com.
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"Beleef elke dag en je actuele momenten intens en als een
verrukking! Jaag geluk niet na maar leef gewoon effectief en
het geluk valt je vanzelf ten deel. Je bent intelligent als je uit
elk moment haalt wat eruit te halen valt."
(Yor Sunitram)
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U.S. dollar
3,35
Euro
3,61
Pound sterling
5,06
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
271,26
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,04
Brazil real
0,88

