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Dr Marc van der Erve,BSc in applied physics en Phd in
sociology, vergelijkt in zijn boek ‘Management morgen,
de evolutie in het bedrijf met een voetbalwedstrijd met
als basiselementen een goal, een voetballer die de bal
schopt en de bal zelf. De voetballer vertegenwoordigt
de veranderende omstandigheden, die de bal hopelijk in
de goede richting schopt en de bal is het bedrijf dat
door de lucht naar het doel vliegt.
De retorische vraag is: ‘wie beheerst het spel....de bal of de
voetballer?’ Voor de bal ziet de situatie er niet zo rooskleurig
uit. Maar als de bal zich zou kunnen transformeren in bijvoorbeeld een base-ball, een basketball of een volleyball, dan zou het
zelf kunnen kiezen in welk spel het mee wil doen. Vandaar dat in
sommige gevallen een bedrijf alleen maar iets doet om effectief
de uitdaging van een veranderende omgeving het hoofd te bieden wat beter is dan proberen de omgeving te veranderen.
Verandering kan alleen door mensen bewerkstelligd worden
omdat zij de dingen laten gebeuren. Systemen kunnen dat niet.
Nieuwe innovatieve visies zullen veranderingen teweegbrengen.
Maar de capaciteit om binnen de organisatie te veranderen,
steunt zwaar op de constructieve organisatorische aanvaarding
en respons van de visie en daarvan afgeleide missie. Vandaar dat
de taak van de manager zich steeds meer ontwikkeld heeft in
een tweeledige geheel van visie-ontwikkeling en het bewerklstelligen van de aanvaarding en respons vanuit de organisatie. De
sleutel tot een succesvolle transformatie is dat de mensen de
bedrijfsvisie begrijpen, in het verband met de bedrijfscultuur
en vooral met de dynamiek van de omgeving. Het gebruik van
bewustzijnspositionering blijkt de nieuwe manier te zijn van
denken en doen. Om positieve veranderingen te bewerkstelligen
moeten managers de communicatie met medewerkers over
vraagstukken, doelen en de verlangde houding van hun bedrijf
verbeteren. Communicatie is een breed veld dat loopt van traditionele communicatie naar communicatie door formele interactieve bijeenkomsten en informele gesprekken in wandelgangen
en het belangrijkste: door het geven van het goede/zichtbare
voorbeeld. Bij het personeel kan positionering van het bewustzijn verkregen worden door workshops. Laat een team brainstormen en zonder enige restrictie bedenken wat veranderd zou
kunnen worden om effectief de omgeving aan te kunnen. Het
moet zoeken zijn naar alternatieven en niet naar de uiteindelijke oplossing. Vaak blijkt dat de alternatieven heel dicht liggen
bij de uiteindelijke oplossingen. Met deze activiteit beginnen de
mensen ook te wennen aan het idee van verandering en hierop
voorbereid te zijn.
RMD
Ondernemers stellen meer efficientie voor bij de 100% controle op
containers.
Dit was het thema van de laatst gehouden ondernemersavond
waarbij de heer E. Audhoe de inleider was. De 100% controle op de
Nieuwe Haven leidt tot enige stagnatie momenteel. De inleider gaf
aan dat de stagnatie komt als gevolg van de logistieke organisatie
op de Haven en bij het strippen op de stripzone. Daarnaast is aan
de orde gesteld dat er enige onduidelijkheid bestaat omtrent de
aansprakelijkheid bij schade tijdens het strippen. Eveneens kwam
het kostenaspect aan de orde waarbij de ondernemers aangaven
deze als drukkend te ervaren op de sector. Ook werd voorgesteld
te werken met een flatrate.

Met betrekking tot de export is aangegeven, dat het lang duurt alvorens de douane arriveert voor de visitatie voor het stuffen van de
container. Vanuit de ondernemers kwam er een gezamenlijk voorstel voor een gesprek met de Minister van Financien. De KKF voorzitter de heer J. Padarath, verzekerde dat spoedig met de Minister
in contact zal worden getreden omtrent de naar voren gebrachte
pijnpunten.Inmiddels heeft het gesprek reeds plaatsgevonden waarbij de Minister werd vertegenwoordigd door de douane leiding en
zijn liason officer. In een vruchtbaar gesprek gaf de douane leiding
aan dat m.b.t. de logistieke gang van zaken op de haven is belast
N.V. Havenbeheer, waarbij de leiding wel onderkent dat er mogelijkheden zijn voor verbetering. Zij zou het een en ander reeds
bespreekbaar kunnen maken met N.V. Havenbeheer maar vraagt
aan de KKF om ook een gesprek aan te vragen met N.V.
Havenbeheer. Volgens de douane leiding hebben eigenaren van
koelcontainers de keuze tussen huisvisitatie en strippen op de
Haven. De douane leiding onderkent evenwel dat bij huisvisitatie
het langer kan duren alvorens de ambtenaar op locatie kan zijn.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij schade tijdens het strippen, is de douane leiding van mening dat deze verantwoordelijkheid
in principe gedragen zou moeten worden door de bedrijven die
belast zijn met de strippingswerkzaamheden. Echter vraagt zij aan
de KKF om dit aspect eveneens met N.V. Havenbeheer te willen
bespreken. Andere voorstellen zoals uitbreiding van de werktijden
van de douane, beperking van de kosten en de toepassing van een
“flat rate” is door de douane leiding toegezegd met de Minister te
zullen bespreken.Tenslotte is er afgesproken dat er regelmatig
overleg gevoerd zal worden tussen de KKF en de douane

omtrent deze materie.
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“ Wilskracht is de capaciteit om te handelen, de sterkte en potentie om iets te bereiken en om ingesleten verkeerde gewoonten te overwinnen en te vervangen door
hogere en effectievere gewoonten.” ( Stephen R, Covey)

BEKENDMAKING
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

46550

MARK R. REGER

Melkenstraat 7

Importeur

46575

LIN MINGHUI

Mahonylaan 48

Importeur

46602

QUAN MUSIC

Kryptonstraat 4

46616

WINKEL LIN XIN

Leeuwensteinstraat 53

46619

KUMAR DILIP

Bierdjoeweg 6

Exporteur

46626

PROFIT PLUS

Del Pradostraat 7

Adviesbureau

46638

CORNELIA LAMSBERG

Gouverneurstraat 2

Importeur

46645

IRMAO DA NAVETE TRANSPORT

Platostraat 1

Transportbedrijf

46657

WANG JIAO RESTAURANT

Dr. Sophie Redmondstraat 95

Eet- En Drankinrichting

46660

JOHNSONS CIGARS

Mahonylaan 71

Winkelier

46670

R. NIRANDJAN - AUTAR

Varanasiweg 5

Transportbedrijf

46672

JOHN J.J. MOELJOREDJO

Arnoldstraat 28

Taxibedrijf

46675

ENJOY SRANAN TOURS & SERVI- Jozef Leliestraat 4
CES
MAHINDER DEBIPERSAD IMPORT Wayamboweg 28
EN EXPORT
MAC DONALD TAXIBEDRIJF
Hanna'slustweg 100

Touroperator

CONFIDENCE INTERNATIONAL Chandradebiweg BR. 15
LTD.
ENJOY RESTAURANT
Kwattaweg 196A

Importeur, Exporteur

ALA BRAFU SOEPBAR EN EET- Van Idsingastraat 112
HUIS
R.R. VISION CONSULTANCY
Baronstraat 37

Eet- En Drankinrichting

46677
46681
46695
46698
46700
46713
46728

ACTIVITEIT

Uitgeverij, Importeur, Servicebureau,
Ontwerpbureau, Managementbureau
Winkelier, Importeur

Importeur, Exporteur
Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting

Adviesbureau, Opleidingsinstituut

46729

BAR - RESTAURANT MARWINA Hk LuitenaWeyneweg/struikenstraat Eet- En Drankinrichting
KUKRU
ALMA WAKINEM AMATROEJANI
Nieuw Amsterdam op het erf van de Standhouder

46736

CHANDERDAT RIGPAL

46740

ROSE BEAUTY WORLD

46746

MAHANGI RADJINDERKOEMAR

Steenbakkerijstraat 27 (unit 41 van Winkelier
de Kersten Mall)
Leiding 16a no. 38
Leverancier

47357

LING YAN FASHION

Kwattaweg 853

E.B.G. School
Vuurtorenweg 20

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te
vertegenwoordigen en te versterken.

Servicestation

Winkelier

KKF INFO
Dagelijks op SCC TV,
Channel 20-2 rond 17.30 uur.

