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De maanden december en januari kenmerken zich als een periode
waarin velen reflecteren en evalueren. Reflecteren en evalueren zijn
geen synoniemen. Reflecteren is terugkijken op en stilstaan bij hoe
je aan het werk bent en de achtergronden daarvan. Bij evalueren
beoordeel je het voorgenomen werkplan en vergelijk je de verwachtingen die je vooraf had met de feitelijke gang van zaken. Na reflectie
kan evaluatie plaatsvinden.
Bij reflecteren houd je
jezelf een spiegel voor en
sta je stil bij hoe je werkt,
je keuzes, de vaardigheden die je inzet en hoe jij
je daarbij voelt. Je kan
reflecteren op persoonlijk
functioneren: wie ben ik
en wat zijn mijn motivatie
en doelen? Je kan ook
reflecteren op beroepsmatig handelen: je methodisch handelen en het
effect van de methoden
die jij inzet. En je kan
reflecteren op persoonlijk
beroepsmatig handelen in
de maatschappelijke context: wat is het effect op
de omgeving, de maat-
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Weer tijd voor reflecteren
en evalueren

Reflecteren

Opmaak

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

schappij en in hoeverre
ben jij daarvoor verantwoordelijk. Reflecteren
vergroot
zelfkennis,
maakt je bewust van je
emoties en geeft inzicht in
hoe je daarnaar handelt.
Er is oog voor gedrag,
identiteit en dieper liggende drijfveren.

Evalueren
Bij evalueren gaat het
meer om het beoordelen
van de resultaten van een
voorgenomen werkplan.
Je beoordeelt je acties en
kijkt naar storende factoren die een rol hebben
gespeeld en je trekt conclusies voor werkwijzen in

soortgelijke situaties. Het
komt meestal neer op nabespreken, terugblikken,
terugkijken. Bij evaluatie
verzamel, interpreteer en
presenteer je informatie
om de waarde van een
resultaat of proces te bepalen. Evalueren wordt
ook gebruikt in de betekenis van het schatten van
het belang en de betekenis van een zaak. Behalve
evaluatie achteraf (ex
post) is evaluatie vooraf
(ex ante) ook mogelijk.
Over evaluatie en reflectie
valt nog veel meer te zeggen dan waarvoor wij in
dit artikel de ruimte hebben.
RMD

Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert in
2015 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG
Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in

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

ACTIVITEIT

26148

Marienburg

Standhouder

26163

T. WONGSODIHARDJO TAMIN
WINKEL SATTIANAND

Langatabikistraat 10

Winkelier

26171

I.R. DANIELS

W.c. Kennedystraat 9

Importeur

26212

S. AMATDANOERI

Djamoestraat 53

Grossier

26218

NEW FA FUNG

Victoriapark perceel 80

Eet- En Drankinrichting

26260

J.D. KONING

Residastraat 1

Winkelier

26264

Schoonmaakbedrijf

26268

SCHOONMAAKBEDRIJF A.M. Scheuermanstraat 23
MIJNALS
WINKEL E. NAANA
Semoisi

26285

M.I. VLIJTER

Sidodadiweg 22

Standhouder

26294

R.S. KARIJOSEMITO

Paramaribo En Omgeving

Taxibedrijf

26302

S.E. RAMHITDOEBE

Slangenhoutstraat 77

Leverancier

26308

L.H.S. BISERTA

Patakkastraat 26

Winkelier

26323

S. JAGOE

Badrieweg 18

Winkelier

26329

E.E. STARKE

Groningen

Standhouder

26330

S. BANARSI

Kapasikelestraat 7A

Autobusdienst

26361

W.W. HERKUL

Tithoniastraat 16

Exporteur

26391

TRANSATLANTIC TRADING

Moengostraat 5

Importeur, Exporteur

26432

D.J. KEMPES

Gouverneurstraat 12

Venter

26440

Adviesbureau

26455

H.G. -INTERNATIONAL AGRI- Vanillelaan 9
CULTURAL CONSULTANTS
M.A. AMABO
Bakkieweg 5e Zijstraat 42

26486

UNISALES

O'ferralstraat 7

Importeur

26489

SURPRESS

Dr. Axwijkstraat 73

Persbureau

26494

WARUNG ALCHIGAIL

Miricoweg BR. 1

Winkelier

26501

R.W. MUNTSLAG

Paramaribo En Omgeving

Taxibedrijf

26508

A.J. HARDEVELD

Winkelier

Winkelier

Taxibedrijf

CITAAT

"Iedere idioot kan kritiek geven en de meesten doen dat ook”. (Gaston Burssens)
"De kwaliteit van de journalistiek zal stijgen indien journalisten de taal niet alleen
gebruiken, maar de taal ook beheersen”. (Markus M. Ronner)

UNIEKE UITVINDINGEN?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op
de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!
Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer 530311 of per e-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

Hoe leest u de krant? Hoe kritisch volgt u praatprogramma's op radio en tv ? Staat
u er bij stil dat nieuws gemaakt wordt door subjecten en dus altijd subjectief is? Uit
de dagelijks beschikbare informatie selecteren mediawerkers wat zij u willen voorschotelen en wat niet. U wordt dus altijd slechts een deel van de werkelijkheid voorgehouden en wel gezien door de meer of minder gekleurde bril van de mediawerker. Met objectief wordt in de journalistiek bedoeld dat het subjectief geselecteerde
nieuws zo eerlijk en onpartijdig mogelijk moet worden gepresenteerd, wat vaak te
wensen overlaat. Nog veel werk aan de winkel dus in medialand. Meestal wordt aan
incidenten journalistiek gedaan en worden, al dan niet bewust, de dieperliggende
oorzaken buiten beschouwing gelaten. Lezers en luisteraars worden dus regelmatig op het verkeerde been gezet. Althans zij die er niet bij stilstaan dat de journalist
geen object is maar een subject met eigen politieke en andere voorkeuren. De
bewuste consument van het nieuws neemt artikelen en commentaren in de media
met de nodige scepsis tot zich en laat zich niet in de luren leggen. Hij/zij weet en is
ervan doordrongen, dat nieuws in hoge mate subjectief is. Reporters selecteren
vaak wat past binnen hun referentiekader en bij hun politieke en andere voorkeuren
en wat consistent is met hun impressie van een gebeurtenis. Gepaste scepsis moet
u beschermen tegen ongezonde beïnvloeding en onjuiste interpretaties van de werkelijkheid. Sommigen pleiten voor 'Development Journalism' wat te maken heeft met
nationale bewustwording en eenheid. Deze vorm van journalistiek beïnvloedt het
publiek op een wijze waardoor het enthousiast, coöperatief en participerend wordt
in verschillende ontwikkelingsgebieden. Nieuwsorganisaties verstrekken dan informatie die de gemeenschap nodig heeft en kan gebruiken in haar dagelijks leven.
Natuurlijk past in dit concept 'interpreterende verslaggeving' die contextuele informatie geeft waardoor het significante van gebeurtenissen begrepen kan worden.
De journalisten zijn dan vakkundig opgeleide mediawerkers die 'committed' zijn om
het publiek een zo representatief mogelijk beeld van de werkelijkheid te presenteren. Hierdoor zullen zij nooit tot habituele oppervlakkigheid vervallen, zoals helaas
nog te vaak voorkomt.

Tripp Lite Integrated Solutions
Op onze laatstgehouden ondernemersavond presenteerden Arturo Gonzales en Tito
Chamorro hun organisatie 'Tripp Lite Power Protection' als een onderneming die u
kan helpen bij het maximaliseren van de beschikbaarheid van uw kritisch netwerk
systeem. Zij biedt flexibele en betaalbare infrastructurele oplossingen vanuit een
betrouwbare bron. Tripp Lite heeft een ervaring van meer dan 25 jaar in het beschermen van IT equipment en in IT infrastructurele oplossingen. Zij is zo gepositioneerd
dat voorzien kan worden in een betrouwbare fundering voor uw netwerk. En dan
maakt het niet uit of u pas begint of dat u wilt up-graden of uitbreiden. De oplossingen die worden aangeboden zijn kosteneffectief en komen tegemoet aan uw technische vereisten. Het productenportfolio van Tripp Lite omvat meer dan 2000 producten waaronder UPS systemen, Power management software, PDUs, Rack systemen, Cooling en KVM switches en connectivity.
Voor meer informatie: www.tripplite.com
RMD

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

ONE
STOP
WINDOW

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van de
vergunning.
Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 09/12/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,11
Pound sterling
5,23
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
276,62
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,41
Brazil real
1,29

