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Openbare vergadering Kamer van Koophandel en Fabrieken
De KKF hield op dinsdag 16 mei jongstleden een openbare Kamervergadering waarbij ondermeer een overzicht werd gegeven van de verrichtingen van de KKF
sedert het huidig bestuur in 2015 aantrad tot op heden.
Wij doen een greep uit de presentatie van het Kamerlid
Paul de Baas, die dit overzicht gaf. Wat zijn de plannen
van de KKF wat wil zij realiseren?
De communicatie is geïntensiveerd en behalve programma’s via radio en
krant zijn er sinds kort ook televisieprogramma’s via Suriname
Community Choice (SCC) een werkarm van de KKF, die te volgen is op
kanaal 20.2. Voor feedback van ondernemers m.b.t. de huidige economische en monetaire situatie worden er informatie avonden gehouden. Er
zijn modellen aan de regering gepresenteerd om de koers stabiel te houden. Om de valutaveilingen toe te lichten werd de governor van de CBvS
uitgenodigd voor een presentatie. De veilingen hebben niet het gewenste effect gehad, de koers ging juist stijgen en onze munt daalde verder in
waarde. Over de energiekwestie die de ondernemers direct raakte heeft
de KKF de regering gevraagd de verhogingen gefaseerd door te voeren.
Er is protest aangetekend tegen ondernemersonvriendelijke maatregelen
van controlerende instanties. Met name de entrepotregeling verhoogde
kosten dermate dat producten haast onverkoopbaar werden. Aan de orde
kwamen voorts de problemen waarmee de houtsector kampt en de dreiging die ervaren wordt door stemmen in DNA die vervoer over de weg willen stopzetten en uitsluitend vervoer over water willen toestaan terwijl nu
80% van het transport over wegen gaat. Bovendien is er een achterstand
in de infrastructuur die transport over water zeer problematisch maakt.
Het door de regering aangekondigde herstelprogramma is aan de Kamer
gezonden die het kritisch heeft bekeken en van advies en commentaar
heeft voorzien en teruggezonden. Het wachten is nog op feedback ook
m.b.t. financiële steun die de Islamic Bank aan ondernemers zou geven.
Voorts heeft de Kamer meegewerkt aan een aantal wetswijzigingen m.b.t.
de Wet ter beschikkingstellen van arbeidskrachten, de Wet op coöperatieve verenigingen, de Wet bedrijven en beroepen, de Wet Kamer van
Koophandel en de Wet Electronische publicatie . KKF decentraliseert en
heeft filialen geopend in Brokopondo, Marowijne en Commewijne terwijl
er ook verzoeken zijn voor filialen in Paramaribo-Noord en ParamariboZuidwest. Om toegankelijker te worden is de KKF website nu ook in het
engels en bekeken wordt om de website ook in het spaans en chinees te
hebben. Met diverse ambassades wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Er zijn handelsmissies geweest naar Guyana en Brazilië.
Aan de orde kwamen voorts het opzetten van federaties om ondernemers
effectiever van dienst te kunnen zijn, opzetten van een industriepark en
meer.
Tijdens een vragenronde kwamen ondermeer aan de orde: veiligheid van
ondernemers, Caricom, benzineprijs, het waarom van doorbetalen van
ontslagen ministers, inzicht in de staatsbegroting. Voorts Stichting
Toerisme die men graag terugziet bij de KKF, het aanwenden van nieuwe
technieken om energie op te kunnen slaan zodat deze goedkoper aan
ondernemers kan worden verkocht. Tot slot zei Robert Ameerali dat de
overall vraag van de ondernemers in de zaal was: "Wat doet de KKF met
problemen die ondernemers aankaarten?". De input wordt zeker gebruikt.
Hij zei dat er statistieken via o.a. het ABS en de Douane dienst worden bijgehouden over wat er geëxporteerd en geïmporteerd wordt. Wanneer je
echter specifiek sector gerelateerde informatie wil analyseren is het al
een stuk gecompliceerder. De Kamer heeft daarom het traject van sector
federaties ingezet. Hierdoor kan per sectoronderdeel specifieke informatie

over statistieken, de belemmeringen, de oplossingen en de potentie worden
aangedragen. Dit zal leiden tot een betere samenwerking tussen sectoren onderling en de overheid. De KKF zal met behulp van de werkarmen beter kunnen inspelen op de behoefte van alle ondernemers.
Aldus een greep uit de openbare Kamervergadering van dinsdag 16
mei 2017. RMD
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Om een goed gebruik van bepaalde begrippen te bevorderen bespreken
we in dit ‘Wistudatje’ de begrippen paradigma, transformatie, metanoia
en holisme. Een paradigma is een denkmodel, een kader voor het begrijpen en verklaren van bepaalde aspecten van de werelijkheid. Het is een
Grieks woord dat ‘patroon’ betekent. Een nieuw paradigma gaat terug op
een principe dat altijd al aanwezig was. Er is geen sprake van meer kennis, maar van een nieuw kennen waarvan wij ons niet bewust waren. De
moeilijkheid schuilt erin dat je een nieuw paradigma niet kunt aanvaarden zonder van het oude afstand te doen. Je kunt het niet beetje bij beetje overnemen, De acceptatiegraad is moeilijk. Vaak wordt op een nieuw
paradigma spottend gereageerd omdat het haaks staat op onze werkelijkheid van nu. Zo werden de ontdekkingen van Copernicus, Galilei en
Pasteur geattaqueerd op grond van hun toen als ketters ervaren karakter. Transformatie betekent herschepping, omvorming; er ontstaat een
omwenteling die niet meer terug te draaien valt, een omwenteling van
waarden. Het begrip sluit ook in: op een hoger plan brengen. Een rups
verandert
in
een
vlinder,
een
onomkeerbaar
proces.
Organisatietransformatie en transformatiemanagement houden zich met
deze omvorming bezig. Omdat omvorming ingrijpend is spreekt men van
‘metanoïsche organisatie’. Metanoia (Grieks) is een fundamentele geestesverschuiving. Meta betekent overstijgend en noia betekent geest. In
de bijbel roept de profeet op tot metanoia: ‘bekeert u!’ Vijf essentiële elementen van metanoïsche organisaties zijn: doelgerichtheid en visie,
gelijkgerichtheid, persoonlijke bekwaamheid en vaardigheid, aandacht
voor organisatieontwerp, in het bijzonder wat betreft de wijze van functionereen als systeem en reïntegratie van intuïtie en ratio. Holistisch denken is eigen aan organisatietransformatie. Het geheel is meer dan de
som der delen. Het of/of-denken moet overstegen worden er is meer
sprake van en/en-denken. Rationeel en irrationeel denken zijn beide
belangrijk en vullen elkaar aan. Het is belangrijk en nodig de samenhang, de totaliteit, de heelheid te zien in de verschijnselen die op ons
afkomen. We moeten de werkelijkheid niet fragmentarisch benaderen.Organisatietransformatie gaat meer uit van ‘Path finding’ oftewel het
zoeken naar nieuwe ongebaande wegen.” Combineren van intuïtieve en
rationaliteit is eigen aan excellerende managers” zegt professor Henry
Mintzberg van de McGill universiteit.

Ontwikkelen van een persoonlijke Mission Statement
Steeds meer mensen erkennen het belang van het hebben van een‘Personal
MissionStatement’ (PMS). Een PMS focust op: a) wat je wilt zijn qua karakter, b) wat je wilt doen in eigen belang en dat van je leefmilieu en op principes waarop a en b gebaseerd zijn. “A PMS provides clarity and gives you a
sense of purpose in life. It defines who you are and how you will live” zegt
S.R. Covey.
Elk individu is uniek en daarom zal een PMS dat uniek zijn reflecteren in zowel inhoud als vorm.
De auteur van de ‘Seven Habits of Highly Effective People’ Stephen R. Covey, noemt een PMS
een persoonlijke constitutie of grondwet waaraan wij ons doen en laten kunnen toetsen en evalueren. De PMS is een standaard voor ons leven die fundamenteel ‘Changeless’ hoort te zijn.
Een PMS die gebaseerd is op universele principes bepaalt onze keuzes en beslissingen te midden van zelfs turbulente omstandigheden en emoties die opwellen en ons leven beïnvloeden. Het
is een bekend gegeven dat een mens in een veranderend milieu niet effectief kan zijn als hij
niet een stabiele en onveranderlijke innerlijke kern heeft. “The key to the ability to change is
a changeless sense of who we are, what we are about and what we value” zegt Covey. Een PMS
stelt ons in staat ‘ to flow and cope with changes in our environnement’ en succesvol te zijn. Je
beschikt met een PMS over een ‘basic direction, van waaruit je lange en korte termijn doelen
kan vaststellen. Een gedegen op principes gebaseerde PMS schrijf je niet ‘over night’. Het
vergt zelfonderzoek. Je moet ontdekken welke je unieke talenten zijn en de gebieden waarop
je bijdragen wilt en kan leveren. Ontdek wat centraal staat in je leven want dat is, bewust of
onbewust, jouw bron van zekerheid, leiding, wijsheid en kracht. Zekerheid betreft jouw gevoel
van waarde, je identiteit, je emotionaliteit, je zelfrespekt, je ‘basic’ persoonlijke sterkte of
gebrek daaraan. Leiding betreft je bron van richting in het leven: je referentiekader dat voor
jou interpreteert what ‘out there’ plaatsvindt. Wijsheid betreft jouw perspectief, gevoel van
evenwicht in het leven, je begrip van hoe principes onze werkelijkheid bepalen en geïntegreerd
zijn in de heelheid van het bestaan. Power of kracht is de capaciteit om te handelen, de sterkte en potentie om iets te bereiken en om ingesleten en zelfondermijnende gewoonten te transformeren tot effectieve ’habits’. RMD

CITAAT
“Refuse to engage in meaningless debates with people who wanted not
to learn but to argue. Our basic nature is to act and not to be acted upon.
We have the responsibility to make things happen.” (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

43859

WARUNG ANNE-MARIE

Hare Ramaweg 2

Standhouder

45083

ROWENA N. VERDIES

De Boerbuitenweg 74

Exporteur

45087

SCHOTTIE

Johan Adolf Pengelstraat 181

Standhouder

45093

BROKI'S TAXI

Saramaccadoorsteek 20

Taxibedrijf

45102

SONNY E. SLEUR

Baas Adrianstraat BR. 126

Inklaarder

45103

UNIVERSAL TRADING CORPORA- Industrieweg Zuid 20
TION

45106

MATHOERA RESHMA

Nagesar Narsingweg 77

45116

S W W TRADING

Samuel Venoaksstraat 47

Importeur, Exporteur

45128

JACK'S NAILCREATION

Wanawirostraat 13

Servicebureau

45141

X. ZHANG BAR

Saramaccastraat 32

Drankinrichting

45142

G. ZHANG STORE

Saramaccastraat 32

Winkelier

45152

ZHOU XIAOJIN

L'hermitageweg 110

Importeur

45153

DENG XIAOWAN

L'hermitageweg 110

Importeur

45162

B. ALGOE

Molhoopweg 18

Leverancier

45164
45166

L.C.D. LAS CONSTRUCTIE EN Noordwijkweg 48B
DRAAIERIJ
HOEKSTRA GLASCLEEN
Hoekstrastraat 36

45168

IRENE VAN TROON

Noorderkerkstraat 3 boven

Servicebureau

45171

XU MING IMPORTS

Indira Gandhiweg 477

Importeur

45172

BURO VOOR DESKUNDIGHEIDSBE-

Koffiemamalaan 2

VORDERING afgekort BURO DBV

ACTIVITEIT

Importeur, Adviesbureau,
Exporteur, Bemiddelingsbureau
Leverancier

Fabrikant
Schoonmaakbedrijf

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Importeur

45178

E.M. KENT

Costerstraat 53

45179

CONBA SURINAME

Havenlaan Nieuwe Haven Complex Importeur

45182

CARWASH HERNHUTTER

Hernhutterstraat 136

Wasserij, Taxibedrijf

45241

C.J. ORASSIE-MAKOSI

Winkelier

45261

AMERICAN CONCEPTS

Schotelweg BR. 13 (op het erf van
de O.S. Schotelweg)
Orionstraat 21

45270

KLINKER'S IMPORT & EXPORT

Wanicaweg perceel 3

Importeur, Exporteur

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

Importeur, Exporteur

