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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Uitdagingen anno 2012 Training in leren
Surinaamse ondernemers beheersen en
verbeteren
De wekelijkse ondernemersavond van de KKF beoogt ondernemers
bijelkaar te brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over
allerhande issue's die het bedrijfsleven raken. Dit stelt de KKF in
staat om gedegen invulling te geven aan het vertegenwoordigen en
versterken van ondernemers. Dinsdag j.l. werd i.s.m. B4Concepts
Management and Advisory een interactief programma afgewerkt.

Programma
Er werd gediscussieerd
over uitdagingen waarmee onze ondernemers
anno 2012 geconfronteerd
worden. De subtitel van
de presentatie was: 'Een
inventarisatie richting oplossingen. Het programma
werd geleid door KKF ondervoorzitter Anil Padarath en Revinh Ramnandanlall van B4Concepts
Management and Advisory. Na de inloop, registratie en ontvangst volgde
een inleiding en werd de
aanpak uitgelegd. Vervolgens ging men interactief
aan de slag m.b.t. de uitdagingen. Er werd gebrainstormd over de thema's waarna een centrale
discusie volgde met terugkoppeling naar de aanwezigen. Tot slot was er gelegenheid tot netwerken.
Aan de orde werden o.m.
zaken gesteld als het
voorbereid zijn op rukwinden, certificering, wet- en
regelgeving, het energievraagstuk, startende ondernemers, tendering, infrastructuur en transport
en milieu.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

De CBI Proces Control Training is een nieuw
trainingsprogramma dat in elk land en in alle
sectoren kan worden toegepast. Het toont
ondernemingen hoe zij hun productieprocessen kunnen optimaliseren, hun kwaliteit kunnen verbeteren en hun kosten kunnen verlagen.

Markten

A. Padarath

Onderwerpen
Het belang van kwaliteitsverbetering door certificering (ISO, GAP, HACCP
etc.) werd benadrukt alsook van een juridisch fundament voor ondernemerschap. Gesproken werd
over vermindering van
redtape en bureaucratie,
de toerisme wet, KKF als
verwijsloket naar andere
loketten waar ondernemers terechtkunnen, corruptiebestrijding (anti-corruptiewet) en milieuwetgeving. Voorts het energievraagstuk (raamwerk voor
hernieuwbare energie en
beleid m.b.t. zonne- en
windenergie). Onder het

R. Ramnandanlall
thema startende ondernemers kwamen ter sprake:
industriezones, promorek
voor starters bij de KKF,
ontsluiting bij banken en
andere fondsen voor starters. Verder werden onder
infrastructuur en transport
een aantal punten aan de
orde gesteld w.o. 'Ordening infrastructuur masterplan
Paramaribo,
bouwvoorschriften, EBS
kabels op rijhoogte en
meer. Onder het thema
milieu werd gesproken
over vuilverwerking, de
problemen m.b.t. kwikimport en gebruik, criminaliteitsbestrijding en preventie.
RMD

Markten stellen steeds
hogere eisen en kopers
verwachten dat aanbieders voldoen aan specificaties en levertijden en
wel tegen concurrerende
prijzen. Aanbieders van
goederen en diensten verwelkomen dus elk instrument dat hen kan helpen
processen te verbeteren
en te stroomlijnen, inconsistenties te elimineren en

kennis terzake vast te leggen. De CBI Proces Control Training pretendeert
zo'n instrument te zijn. Het
helpt ondernemers bij het
in overeenstemming brengen van hun 'business
practises' met de hedendaagse markteisen, door
het bevorderen van 'proces mapping' en het voortdurend verbeteren van
hun processen. De cursus
duurt zes maanden en

KKFacts

Rendezvous Brazil,
Guyane en Suriname
in Paramaribo
Datum: 4 en 5 juli 2012
Plaats:Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Vanwege dit evenement zal de ondernemersavond
van heden d.d. 3 juli 2012 geen voortgang vinden.

bestaat uit een combinatie
van theorie en praktijk.
Het benadrukt het belang
van gedetailleerde mapping & monitoring van elk
proces. Dit nauwgezet in
kaart brengen van processen creëert documenten
voor referentie in de toekomst en er ontstaat institutionele kennis waardoor
ondernemingen de kwaliteit en efficiëntie van productieprocessen kunnen
verbeteren.

Holistisch
Het trainingsprogramma

Proficiat

bekwaamt werknemers in
het holistisch benaderen
van de business en deze
benadering dragen zij
over op collega's waardoor verbeteringen in processen zich sneller voltrekken. Het CBI programma wordt succesvol uitgevoerd in India en Pakistan. In Bolivia heeft de
houtsector de training verwelkomd en in Zuid Afrika
de olie en gas sector terwijl uit vele andere landen
er belangstelling voor is
getoond. CBI is het Centrum voor de Bevordering
van Importen uit Ontwikkelingslanden. Het ressorteert onder het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse
Zaken.
(Bron: CBI magazine)
RMD

China
26 - 28 oktober 2012:
“CIAPE 2012: China
International Auto Parts
Expo”
Locatie: China International Exhibition Center
in Beijing
Organisator: Ministry of
Commerce P.R. China
Fax.:0086-10-6899 1422
Tel.:0086-10-6899 1903

CITAAT
"De elite heeft van de politiek een supermarkt gemaakt waarin burgers kunnen
kiezen uit voorverpakte producten. Het zou een werkplaats moeten zijn waar
mensen meebouwen aan hun eigen samenleving". (Kamerlid R.v.Raak)

Korea
Aradhana Sewradj - Toewar en Jacintha Kristono herdachten onlangs hun
15 jarig dienstverband met de KKF.
Op de foto worden zij geflankeerd door ondervoorzitter A. Padarath,
voorzitter H. Naarendorp en secretaris J. Pancham
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China

Shijiazhuang Yonglai
Cable Co. Ltd.
Amit Pal
Madhu Jayanti
International Ltd.
Johoku Trading

Importeurs van diverse typen kabels
www.ylcables.com
Importeurs
amit_pal143@yahoo.co.in
Kopers, agent van thee
ranjeeta@jaytea.com
Importeurs van 2de handse Japanse
voertuigen
jony_shira@key.ocn.ne.jp
Producenten, fabrikanten, exporteurs van
kleding en textiel
garmentofashion@yahoo.com
Bedrijven op het gebied van metal
recycling lim@authentiq-brewz-road.com
Distributeurs op het gebied van food
service disposables, sanitary and
restroom products www.lagassesweet.com
Custom brokers & freight forwarders
www.mainfreightusa.com

India
India
Japan
Nigeria

Garmento Fashion
Company

Singapore
VSA

Authentiq Brewz
Road Pte Ltd.
Lagasse Sweet Inc.

VSA

Mainfreight, Inc.
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u
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De Europese Investeringsbank (EIB) is groter dan de Wereldbank en toch veel minder bekend bij het grote publiek. De EIB zetelt in Luxemburg en onder haar clientèle telt de bank grote banken en menig mkb-ondernemer. Ze kloppen graag aan voor
financiering bij de EIB die door haar ijzersterke reputatie (Triple-A) op de kapitaalmarkt goedkoop geld kan lenen. Dat goedkope geld zet de EIB op haar beurt weer
uit bij bedrijfsleven en overheden. Sinds het uitbreken van crisis heeft o.a. het
Nederlandse midden- en kleinbedrijf de EIB snel ontdekt. Tot aan 2007 leende het
Nederlandse mkb nauwelijks bij de EIB maar in 2010 ging er 600 miljoen euro over
de toonbank en in 2011 liep dat bedrag op to 700 miljoen waarbij zo'n 1200 bedrijven betrokken waren. Het gemiddelde kredietbedrag bedroeg 1 miljoen euro. Dit
jaar verwacht de EIB een half miljard euro uit te lenen. Directeur Werner Hoyer, een
Duitser, zegt: "Het financieren van het mkb is een van onze prioriteiten want het mkb
stimuleert in veel landen de groei van werkgelegenheid. Duitsland, Italië en
Nederland zijn voorbeelden van landen met een sterke mkb-cultuur. De vraag naar
de goedkope EIB-kredieten is fors en behalve het rentevoordeel hebben de leningen bovendien een langere looptijd van 10 tot 15 jaar. Het EIB-geld wordt gedistribueerd via gerenommeerde banken. Een ondernemer klopt bij zo'n bank aan voor
een EIB-lening en de bank beoordeelt het risico. De EIB leent ook geld uit voor grote
infrastructurele projecten. Bij megaprojecten is de EIB een cofinancier. EIB beschouwt het mkb als 'het hart van de echte economie'. EIB is een bank van 27 EUlanden in wier handen de aandelen zijn. Circa 120 duizend mkb-ondernemingen
kregen een lening van de EIB, die volgens cijfers uit 2010 al 72 miljard euro heeft
uitgeleend. In 78 landen werden 450 grote projecten gefinancierd. Kredietverlening
is de zuurstof van het bedrijfsleven en zijn gezonde groei hangt daarvan af. In landen waar kredietverlening onder druk staat heeft met name het mkb het erg moeilijk.

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?
Wilt u gezien worden?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE
OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als
informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf
24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk
onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.
Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:

do. 5 juli 2012

Plaats: Moengo
(Commissariaat Lijnweg)
Plaats: Domburg
(Waterkant)

Ondernemers
Voldoet u
uw

Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

di. 3 juli 2012

6 - 9 november 2012:
“Food Week Korea 2012”
Locatie: Coex Hall A-D,
Coex, Seoul
lynn.kwak@coax.co.br

Tijd: 09.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

KKF

Jaarbijdrage
op tijd?
Dit kan geschieden
dagelijks van 08.00 16.00 uur bij de kassa
van de KKF aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37
(Beursterrein) of te
Nickerie aan de G.G.
Maynardstraat
34 of
middels storting met vermelding van het dossiernummer op bankrekeningnummer RBC SRD
120333463 ten name
van KKF.

Douanekoersen
M.i.v. 26/06/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,18
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
420,15
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,88
Brazil real
1,61

