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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
“Oorkonde uitreiking aan jubilerende ondernemers”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 16 juli 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich
te nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en
oplossen van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van
de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:
Innoveren en investeren
Succesvolle ondernemingen zijn de meest inspirerende verandering voortrekkers want om constant succes te hebben moet je als onderneming wel
innoveren en investeren. Processen en technologie moeten bijtijds veranderen en soms ook business partners.
Voorts zal je strategieën, attitudes, bedrijfscultuurprestaties en je medewerkers
moeten veranderen. Veranderingen moeten echter met wijsheid gelijkmatig en
goed doordacht worden doorgevoerd. Meedogenloos doorgevoerde veranderingen kunnen immers een terugslag veroorzaken door lijdelijk verzet, rebellie etc.
Medewerkers moeten daarom tijdig en correct worden betrokken bij een proces
van verandering dat impact op hen kan of zal hebben. Het beschikken over gemotiveerde mensen is een voorwaarde om als organisatie succesvol te zijn en te blijven bij de toegenomen concurrentie, snelle veranderingen in technologie en het
ICT-tijdperk. Een kader voor het beheersen van geaccepteerde verandering is
derhalve onvermijdelijk. Verandering is een fundamenteel onderdeel voor succes
van een bedrijfsentiteit op lange termijn en moet daarom aantrekkelijk worden
gemaakt. Visie en cultuurprestatie moeten op alle niveaus van de organisatie worden beheerst en niet alleen door het topmanagement. Succesvolle ondernemingen zijn niet alleen succesvol in taken maar ook in verandering, Om beide aan te
kunnen zijn ze vaak gesplitst in twee management disciplines. Eén met de aandacht op kennis en vaardigheden en één die de taken beheerst. Kennis en vaardighedenmanagers letten op groei en allocatie van individuele mensen in een
omgeving van verandering. De taakmanagers zijn verantwoordelijk voor het dagelijks managen van de menselijke netwerken (functie, kennis en niveau teams). Bij
dit alles spelen bedrijfsculturen een belangrijke rol als de kracht achter de kwaliteit van de bedrijfsperformance. Een bedrijfscultuur zou je kunnen definiëren als
een conglomeraat van fenomenen die de manier bepalen waarop een bedrijf
werkt of opereert. De ware cultuur in een onderneming reflecteert zich in de
bedrijfsvisie en in de strategieën en activiteiten. Cultuur omvat dus niet slechts
waarden, houding en gedrag maar ook actie georiënteerde belangen zoals visie,
strategie en acties. RMD

BACK to the basics
Soms moet je als bedrijf uit welgemeend eigen belang ‘Back to the basics’
als blijkt dat bedrijfsprocessen afwijken van gezonde grondslagen zoals bijvoor- beeld planning. Planning kan je definiëren als een in de tijd coördineren van handelingen en middelen gericht op het bereiken van gestelde doelen.
Er hoort tussen de planningstermijnen (LTP, MTP en KTP) een duidelijke relatie
te bestaan waarbij de Lange Termijn Planning (LTP) het uitgangspunt is. Hier worden de doelstellingen geformuleerd en het algemeen beleid daarvan afgeleid. Van
een gedegen ondernemingsplanning is sprake wanneer LTP beslissingen betrekking hebben op de toekomstige ontwikkeling van de gehele organisatie waarbij te
denken valt aan nieuwe markten, nieuwe activiteiten, nieuwe samenwerkingsvormen. De Middellange Termijn Planning (MTP) heeft meestal betrekking op het
globaal afstemmen op de behoefte van de markt waarbij deelplannen voor
bepaalde bedrijfsafdelingen worden opgesteld. Bijvoorbeeld verkoopplannen,
inkoopplannen, productieplannen, plannen m.b.t. personeelsbezetting etc. De
Korte Termijn Planning betreft het onderling afstemmen van de bedrijfsfuncties op
korte termijn. Bijvoorbeeld de afstemming tussen verkoop-productie-inkoop.
Doelmatigheid en efficiency zijn hierbij van groot belang. Kortom: LTP is het uitgangspunt waaruit MTP wordt afgeleid en hieruit vloeit dan logisch de KTP voort.
Bij de KTP onderscheidt men twee planningsmethodieken: de netwerkplanning
die uitgaat van de tijd die ter beschikking is voor het uitvoeren van een project en
de productieplanning die uitgaat van de meest effectieve en efficiënte bezetting
van de productiemiddelen. Het gaat allemaal om het beheersen van uitvoerende
processen met nadruk op acties die in de toekomst plaatsvinden en waarbij LTP,
MTP en KTP in één totaal planningssysteem zijn geïncorporeerd. RMD

Fablab STEAM Workshops
19 augustus - 19 september 2019

STEAM: Science Technology Engineering Art Math
Maandagen : 6 + 7 jr
Dinsdagen : 8 + 9 jr
Woensdagen : 10 + 11 jr
Donderdagen: 12 + 13 jr
Vrijdagen
: 14 + 15 jr
Tijd: 09:00 – 15:00 uur
De Industrie kijkt uit naar Beta ingestelde medewerkers, wij
stimuleren STEAM daarom zo jong mogelijk.
Registratie:
Fablab, Fabrication Technology Unit at KKF

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere
ondernemingen zijn zeer welkom. Beleggen, een zinnige vorm
van sparen!
Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het
Handels- en Stichtingenregister kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.
Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de
Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

STS Vakantie in Suriname Beurs
9 en 10 Augustus 2019
De beurs reikt aan aanbieders van toeristische producten en toerisme
ondersteunende diensten een marketing outlet.
De videoproducties van de beurs worden internationaal gepromoot.
Netwerk voor maximaal rendement uit uw investering in accommodatie,
tour, heritage preservering, cultureel, culinair en overig toeristisch
product.
Registratie kan t/m 27 juli 2019.
STS, Tourism Knowledge Center at KKF

INNOVATIE OPENDAG
9 en 10 Augustus 2019

Uitvinding, ontwerp of innovatief idee? Deel het mee!
Kom en presenteer uw unicum aan het publiek.
Deelname is kosteloos.
Business Innovation Suriname, Improvement werkarm at KKF

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de
mogelijkheid een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.
Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en
werkmateriaal.
De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er
een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende
diensten.
Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

SIA Food Processing Workshops

Administreer, begroot, evalueer en Beheers uw
Kosten
Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de
jaarrekeningen. Kleine ondernemers kunnen voor assistentie in
financiële aangelegenheden bij ons terecht.

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

27 augustus - 12 september 2019
Dinsdagen
Donderdagen
Tijd

: 8 -12 jr
: 13 -15 jr
: 09:00 – 12:00 uur

Ter stimulering van de agrarische productie en de verwerking van agrarische
producten, worden jongeren geënthousiasmeerd zelf hun lekkernijtjes te
maken.
Suriname Innovation Academy, Business Education Unit

