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Mens met beperking
verborgen arbeidskracht

Voordracht nieuw bestuur
Stichting Toerisme Suriname

"De mens met een beperking: de verborgen arbeidskracht' was het
thema van een presentatie op onze ondernemersavond, gegeven
door Marieke Buitenhuis van het Arbeid Test- en Adviescentrum. Aan
de orde kwamen ondermeer: mogelijkheden versus beperking,
arbeidsbelastbaarheidsonderzoek, praktijkassessment, jobcoaching,
ergonomie en meer.

KKF heeft onlangs bij de minister van TCT vier personen voorgedragen om zitting te nemen in een nieuw bestuur van de Stichting
Toerisme Suriname (STS). Dit bestuur zal uit zeven personen bestaan
van wie drie door TCT worden voorgedragen. Na goedkeuring door de
Raad van Ministers zal het nieuwe bestuur, naar verwacht wordt, heel
binnenkort worden geïnstalleerd.

Aanleiding

Project

Onder deze kop werd
aangegeven dat de integratie van de mens met
een beperking achterblijft
en werd voorts ingegaan
op zaken als maatschappelijke bewustwording,
behoefte aan verbetering
van testen en methodiek
voor arbeids(re)integratie
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Via een film werd gekeken
naar 'mogelijkheden versus beperking'. Wanneer
vaardigheden niet of niet
meer optimaal gebruikt
kunnen worden ten gevolge van een onderliggende
stoornis, is er sprake van
een beperking. De mogelijkheden betreffen speelruimte en potentie. Ingegaan werd op beperkingen zoals slechtziend,
slechthorend, mobiliteitsprobleem en laag IQ en in
welke richting gedacht
kan worden m.b.t. het
soort werk waarvoor mensen met die beperkingen
ingezet zouden kunnen
worden.

ATA

Het Arbeid Test- en Adviescentrum brengt mogelijkheden en kansen in
kaart, zorgt voor begelei-

Marieke Buitenhuis
ding en advies bij arbeids(re)integratie naar
regulier werk, de benadering is individueel en moet
leiden tot actieve participatie van de mens in de
maatschappij. Uitgebreid
werd ingegaan op het
punt van 'arbeidsbelastbaarheidsonderzoek'.
Onder meer kwamen aan
de orde: Workwell Functional Capacity Evaluation, gestandaardiseerd
onderzoek en testonderdelen (dragen, tillen, duwen, trekken etc), doelgroepen, proces en resultaat (arbeidsmogelijkheden en -productiviteit
werkaanpassingen etc).

Praktijkassessment

Dit onderdeel van de presentatie werd diepgaand
besproken waarbij ondermeer aan de orde kwamen methodiek Pantar
Amsterdam, testonderdelen en observatiepunten
en doelgroep.Voorts werd
uitgeweid
over
Jobcoaching, ergonomie, drie
casussen en ergonomisch
advies. Ergonomie is de
wetenschappelijke studie
van de mens in relatie tot
zijn omgeving.Benadrukt
werd dat mensen met een
beperking gemotiveerde
werknemers zijn. Aldus
een greep uit de presentatie.
RMD

CITAAT

" Praat niet als hen wier woorden werken als dolksteken,
maar als wijzen wier woorden opbouwen en genezing
aanbrengen".
(Yor Sunitram)

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Indonesië
Nederland

PT. Bahtera Anugerak
Bersama
M. Stokking

Taiwan

SC Grinder Co. Ltd.

UAE

Intercolor L.L.C.

geint. in imp. en exp. clearances
& trucking www.bablogistic.com
cont. die goederen importeren van
Brazilië naar Suriname
info@stokkingdiesel.com
geint. in SC Grinder machines
www.sc-grinder.com
imp. van verf
www.intercolorpaints.com

Wist

u

dat ?

"Van humor krijg je energie" beweert de gerenommeerde Amerikaanse psychiater
Dr. Judith Orloff. "Mensen aan het lachen brengen maakt hen efficiënter en neemt
de energetische verlamming bij hen weg. Lachen is overduidelijk een bevrijding.
Lichamelijk neemt de spierspanning af en dit ruimt de brokstukken van uitputting op.
Emotioneel vrolijkt het je op en verzwakt starre verdediging. Lachen baadt je
lichaam in positieve vibraties die alle pijntjes verlichten" zegt Orloff. Naar de
geneeskrachtige werking van lachen is veel onderzoek gedaan. Ontdekt werd dat
lachen de immuunrespons en de endorfinespiegel (de natuurlijke pijnstillers van het
lichaam) verhoogt. Het verlicht stress, angst en depressie en voorkomt hartkwalen.
In de energiepsychiatrie wordt lachen vaak voorgeschreven. De arts Norman
Cousins, grondlegger van de lachtherapie, behandelt zijn eigen pijn tengevolge van
een gewichtsaandoening met een dagelijkse dosis lachen van tien minuten. En de
Amerikaanse' Associatie voor therapeutische humor'bepleit wat genoemd wordt de
'hee-hee healing'. Het gaat om lachen vanuit de ziel als je gevoel voor humor echt
wordt geraakt en je je overgeeft aan hilariteit. Je voelt het in je borst en je lichaam
gaat ervan schudden. Uiteraard bepalen we allemaal voor onszelf wat we grappig,
grof of laconiek vinden. Sommigen krijgen een enorme kick van geestige kleine dingen zoals b.v. kinderen die het uitgieren van pret als ze bellen blazen met hun kauwgum en die met een knal uit elkaar laten klappen. Kijken naar Tom &Jerry werkt ook
heilzaam voor velen, die het kind in zich niet hebben gedood. Volgens Dr. Judith
Orloff is het verlies van lachen een misdaad tegen ziel en geest." Wie niet lacht leeft
onbewust met te weinig energie," zegt ze. Te veel werk en geen uitweg zien voor
huidige problemen maken dat het lachen ons vergaat en ons gevoel voor humor
afneemt. Om weer te kunnen lachen moeten we alle sombere meningen die wij
koesteren over de werkelijkheid identificeren en loslaten. Verkeer niet te vaak in
gezelschap van klagers of mensen die altijd over zwaarwichtige zaken willen praten;
het zijn energievampieren die energie en humor uit je zuigen. Zoek gezelschap dat
van lachen houdt. Ook in diverse wijsheidsboeken staat het e.e.a. over dit onderwerp. Zo staat in de bijbel: "Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren".

Tot eind dit jaar loopt een
toerismeproject dat met
ondersteuning van de EU
wordt uitgevoerd. Het is
dus van belang dat het
nieuwe STS bestuur zo
snel mogelijk aantreedt
opdat zaken niet stagneren. Het project is een
samenwerking van TCT,
Financiën, STS, TOURS,
VESTOR, SHA, SUFOBAS en SUHANAS. De op
24 juli j.l. gelaunchte
Nationale Toerisme website www.suriname-tourism.org is onderdeel van
het project. Verder omvat
het project de ontwikkeling binnen een 5-tal
gemeenschappen
van

kleine projecten om innovatieve producten die voldoen aan bepaalde standaarden aan te bieden
aan toeristen. Andere onderdelen zijn een sector
dialoog om te komen tot
kwaliteitsstandaarden,
een tourism awareness
campagne en trainingen
in milieu awareness en
kwaliteitsstandaarden,
e-marketing en webmanagement in augustus,
september en oktober.

Website

Wat de onlangs gelanceerde website betreft
kan gesteld worden dat
deze voorziet in een grote
behoefte van de sector,

die in grote getale aanwezig was bij de launching.
De aanwezigheid van de
Wnd-President
en de
Minister van TCT, die de
launching verrichtten, benadrukt de hoge prioriteit
die de overheid geeft aan
de ontwikkeling van de
toerisme sector. De website zal informatie bevatten over de peilers van
ons toerisme: natuur, cultuur, erfgoed en evenementen
alsook
over
steeds bijgewerkte gegevens over allerhande zaken waarover toeristen
geïnformeerd willen zijn
bij hun keuze van bestemmingen. Alles is gebaseerd op de e-marketing

KKFacts
Geen

Ondernemersavond
op dinsdag
9 augustus 2011
i.v.m.
Dag der Inheemsen
en
Javaanse Immigratie

Zwitserland
2 - 8 september 2011:
“IFA 2011”
Locatie: Booth 114 Hall
3.2.
Organisator: Blaupunkt
Global Brand Community
www.blaupunkt-wr.com
strategie die reeds is uitgewerkt. Beheerder van
de website is de STS
maar het is de sector die
de informatie zal moeten
aandragen en daarvoor
komen er trainingen over
hoe dat moet.
RMD

In december 2011 worden bij de KKF Kamerverkiezingen gehouden. De voorlopige kiezerslijsten liggen
van 1 t/m 15 augustus ter inzage bij de districtscommissariaten van alle 10 districten alsook bij de kantoren van de KKF. Op deze lijsten staan de namen van ingeschrevenen in het Handelsregister (HR) die hun
jaarbijdragen conform de wettelijke bepaling, uiterlijk op 30 juni jongstleden hebben voldaan en reeds een
jaar staan ingeschreven in desbetreffende branche. Het is belangrijk om na te gaan of de gegevens van
uw onderneming nog kloppen met die van het HR. In deze periode kunnen bezwaarschriften worden ingediend ter verbetering van de voorlopige lijsten. Na afsluiting van de periode van inzagelegging worden de
definitieve kiezerslijsten opgemaakt per 15 oktober. Een nog in te stellen verkiezingscommissie zal de verkiezingen verder voorbereiden. In de laatste week van oktober vindt de voordracht van kandidaten van de
acht branches plaats. Hierover volgen nog mededelingen.

3e China-Caribbean Economic & Trade Co-operation Forum

Om de economische- en handelssamenwerking tussen de Volksrepubliek China en de
Caribische regio, inclusief Suriname, te versterken wordt van 12 t/m 13 september a.s. op
Trinidad & Tobago, het 3e China-Caribbean Economic and Trade Co-operation Forum gehouden. De ambassadeur van Volksrepubliek China heeft de KKF gevraagd een delegatie van
Surinaamse ondernemers te organiseren voor participatie in de meeting en andere activiteiten van het Forum.

Forum

De China-Caribbean Economic and Trade Co-operation Forum werd eerder
succesvol gehouden in
Kingston Jamaica en Xiamen in China. Het forum
wordt bezocht door regeringsleiders en ministers
die verantwoordelijk zijn
voor de buitenlandse handel en economische zaken. De landen van het
Forum zijn: Antigua &
Barbuda, de Bahamas,
Barbados, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana,

Trinidad & Tobago, Jamaica, Saint Lucia, Suriname en uiteraard de
Volksrepubliek China.

Resultaten

Het Forum boekte in zowel bilaterale als multilaterale relaties al successen waarbij ook te denken
valt aan de technische en
economische overeenkomsten en de MOU tussen Suriname en China
over toeristische bestemming. Het komende 3e
Forum op Trinidad & To-

bago beoogt o.m. de
China-Caribbean relatie
op economisch en handelsgebied verder uit te
bouwen. China heeft 300 400 vertegenwoordigers
van Caribische landen en
van relevante internationale organisaties uitgenodigd om in de meeting van
het Forum te pariciperen.
Voor deelname kan men
het Secretariaat van KKF
contacten op:
Tel.: 530311
e-mail: chamber@sr.net

Modulair leersysteem in Supply
Chain Management

Het programma is speciaal ontwikkeld voor stafleden die belast zijn met de
verantwoordelijkheid van
het managen van aankopen en supply chain operaties in ondernemingen.
MLS-SCM omvat series
van 18 updated trainingspakketten van hoge kwaliteit over alle aspecten
van supply chain management. Beoogd wordt ondernemingen te helpen
hun concurrentievermogen te verhogen. Er wordt
ook een 'global certification programme' aange-

boden met examens die
door ITC worden gemanaged. Dit programma
werd in 2000 gelaunched
en inmiddels hebben al
meer dan 25 duizend professionals in meer dan 61
landen ervan geprofiteerd.

Certificering

Er is een netwerk van
meer dan 1500 trainers
van 120 instituten die het
programma aanbieden.
Het MLS-SCM programma staat model voor de
ontwikkeling van duurzame capaciteit's training.

HOUT
TRANSPORTEURS

Het Platform Houtsector
Suriname (PHS) roept
hierbij alle houttransporteurs op i.v.m. een op te
zetten training: “eisen
voor het transporteren
van hout”.
Datum: 23 aug. 2011
Tijd : 19.30 uur
Plaats: conferentiezaal
KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

In de hedendaagse markt met klanten die bewuster en dus veeleisender worden is het een enorme uitdaging voor ondernemers in de
'supply chain' om excellent te zijn en te blijven. Het International
Trade Center van de UN (ITC) heeft daarom een zogeheten 'Modular
Learning System in Supply Chain Management ontwikkeld (MLSSCM).

MLS-SCM

OPROEP

Wat het biedt is een interessant business model
voor lokale instituten die
toegang krijgen tot internationaal gewaardeerd
materiaal voor trainers die
getraind zijn in moderne
trainingstechnieken.
Voorts toegang tot een
internationaal erkend professioneel certificeringsprogramma dat deze instituten aan hun lokale
markten kunnen aanbieden. Voor meer informatie: www.ipscm-learningnet.net
RMD

ROUTE
Woensdag 10 augustus en zondag 14 augustus
Locatie: Coöperatieve Markt aan de Indira
Gandhiweg

Voor meer info:
Tel. 530311, 530313

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

Douanekoersen
M.i.v. 26/07/2011
Geldigheidsduur 08/08/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,82
Pound sterling
5,46
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
428,36
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,54
Brazil real
2,16

