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Het belang van feedback
Feedback is een zeer belangrijk hulpmiddel om communicatie te doen slagen; communicatiefouten worden hiermede immers voorkomen of hersteld. In de
organisatieleer krijgt feedback heel wat aandacht als
beheersinstrument voor het signaleren van fouten en
moeilijkheden die tot wijzigingen nopen in het
management.
De toepassing van het feedbackprincipe in technische systemen
gaat heel ver terug maar met de wetenschappelijke studie van dit
principe werd pas na de 2e wereldoorlog begonnen. Dit met name in
het kader van de cybernetica en de systeemleer. Feedback is de
informatie die de zender inwint over het resultaat van het communicatieproces dat hij op gang heeft gebracht. Deze informatie kan leiden tot herstellen (negatieve feedback) of tot vergroten (positieve
feedback) van de afwijking van de doelnorm. In de studie van communicatieprocessen wordt ook een onderscheidt gemaakt tussen
direct beschikbare, geleende en anticiperende feedback. In de context van communicatiesystemen kan men voorts spreken over doelgerichte, lerende en bewustzijnsfeedback. Het feedbackconcept
past in een circulaire en communicatie-opvatting en veronderstelt
een teleologische communicatie-opvatting. Maar als feedback zelf
wordt beschouwd als een communicatieproces dan kan de teleologische opvatting niet langer aangehouden worden. Teleologie is de
filosofische term voor het betrokken zijn bij een doel van een mens,
natuur of voorwerp. Zoals eerder gesteld is feedback erg belangrijk
om succesvol te communiceren want door feedback kunnen communicatiefouten voorkomen of hersteld worden. De rol van feedback
neemt, afhankelijk van het communicatiesysteem, echter toe of af.
Zo heeft feedback in massacommunicatie een beperkt belang maar
een zeer groot belang in een speech-situatie. In de sociale pedagogie is de feedback een middel om intermenselijke relaties te verbeteren.
RMD

Winkelconcentratie t.o.v. het aantal inwoners in Paramaribo

Monetaire ruis
Het inkt over de ene monetaire argwaan bevorderende maatregel is nog
niet droog, of wij kijken tegen de volgende opmerkelijkheid aan. Een
Centrale bank waar de Governor in opspraak is, is een rijke voedingsbodem voor een monetaire bacteriële infectie. Terwijl wij aan het infuus liggen door een tekort aan deviezen, externe middelen aangereikt krijgen
van bevriende naties voor het dekken van importen van primaire producten, steeds verder isolement van vrij internationaal bancair verkeer via
Swift banken aankijken, blijkt de concentratie te liggen op het voorzien in
persoonlijke geneugten. Dat terzijde, stelt het bedrijfsleven paal en perk
aan de voortdurende financiële draaikolken waarin wij worden meegesleurd. De aankomende verkiezingen leggen reeds een ontiegelijke druk
op de economie, waarbij prioriteiten veelal wijken voor de minder essenties. Het is daarbij van belang dat alle spilposities nog stringenter op hun
handel en wandel letten om ook maar enige ruis te voorkomen. Ruis in
sleutelorganen heeft desastreuze gevolgen voor de economie en de algemeen maatschappelijke periferie. Het is daarom dat de KKF pleit tot ingrijpen door het bevoegd gezag in aangelegenheden die de economie verder
op tilt brengen. Tracht u een waardige beëindiging van dit regeertermijn
te bewerkstelligen door uw vertegenwoordigers over de hele linie het
‘lands en niet het persoonlijk of groepsbelang te laten prevaleren.

Downgraded Economic ranking
Suriname is qua economische status teruggebracht op de ranking list van
de Fitch. Triple C.
Deze bijkomstigheid is voor de reeds fragiele economie een ingrijpende wereld
brandmerk. Het heeft namelijk niet slechts invloed op het internationaal zakendoen door de overheid, maar eveneens voor het bedrijfsleven en de samenleving
in totaliteit. Parameters voor het vaststellen van de monetaire stabiliteit, inflatoire omstandigheden, economische groei en alle andere indicatoren voor een competitieve economische status, zijn niet afhankelijk van een toevallige regering
maar van mondiale economische graadmeters die geen willekeur verdragen.
Rankings hebben daarnaast een rapportage grondslag die al dan niet aan het
ranking instituut, nationale of mondiale instituties worden doorgeleid. Het ontwikkelings strategisch rapportage niveau van de betreffende economie, welke
typerend is voor de rapportage kwaliteit van de lokale rapporteurs, is van terdege invloed op de ranking. Veel landen investeren in professionele rapportage
kunde van de vaak anonieme rapporteurs. Door intelligence worden deze in
kaart gebracht en politiek economische tools aangereikt om hun rapportage ten
gunste van het land te formuleren zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeboet. Enquêteringen met ja nee en vaste keuze opties worden daarbij van terdege memories van toelichtingen voorzien waardoor nuanceringen en contextkaders belangrijke bijstellingen bewerkstelligen. Suriname ontbeert dergelijke
mechanismen.
Tegelijkertijd zijn rankings vergelijkingen tussen omstandigheden. De inspanningen in een bepaald opzicht van een land, kan tot drastische verbeteringen in processen, procedures en outcomes voor dat land leiden maar zijn in vergelijking
met inspanningen in hetzelfde opzicht van een ander land marginaal. De positionering op de ranking list is een resultante van die vergelijking zijn en daarmede
vaak disproportioneel ervaren.
De financiële sources van ranking instituten hebben ook geopolitieke data interpretatie consequenties. “Although rankings are an economical instrument they
have a political layer”.
Toch hebben rankings heldere keyaspects. Beleid en bestuur zijn daarbij een
kern beoordelingscriteria. Elke handeling wordt tegen die kern gespiegeld. Heeft
het regiem een teneur van lenen voor ontwikkeling of lenen voor window dressing, dan maakt dat uit. Is er politieke transparantie, is er balans tussen coalitie
en oppositie en maatschappelijke groeperingen, it makes real sence. Our governance footprint is the compas for our outlook.

ONDERNERMERSAVOND

Handelsmissie uit Finland
Handelsmissie Finland brengt op 10 februari
b e z o e k a a n d e K K F. O n d e r n e m e r s w o r d e n i n d e
gelegenheid gesteld om netwerk meetings (B2B)
en matchmaking sessies te hebben met de delegatie. Indien u nadere informatie wenst, kunt u
c o n ta c t o p n e m e n m e t d e St i c h t i n g G l o b a l Tr a d e
S e r v i c e s S u r i n a m e ( G l o t ts ) , U k u n t b e l l e n o p
het nummer : 439779 of mailen naar
info@glotss.sr
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Onderwerp :

Gravenberchstraat 33
(597) 530311 / (597) 530313
J.B.S. Rebostraat 74
(597) 530311 # 143
Kwattaweg Br. 664
(597) 530311 # 146 / 149
Vierkinderenweg #2/ Hk. Indira Ghandiweg (597) 530311 # 145
Oost-westverbinding # 251
(597) 530311 # 144
Granpasieweg 1
(597) 530311 # 148
Groningen (DC gebouw)
(597) 530311 # 147
Klaaskreekweg 30
(597) 530311 # 127
Brownsweg, Wakibasoe I
(597) 530311 # 128
G.G. Maynardstraat 34
(597) 0210485 # 140
Atjoni
(597) 8806760

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.

Downgraded Economic ranking

Datum : dinsdag 21 Januari 2020
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Lokatie : KKF- Conferentiezaal
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: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Aan alle nieuwe bedrijven ingeschreven in de maand
S e p t e m b e r - D e c e m b e r, w o r dt d e g e l e g e n h e i d g e b o d e n o m h u n
diensten en producten te promoten en te presenteren op de
Business Promotion Event (B2B), gekoppeld aan de
ondernemersavond.

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

Nr. 934

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Dienstverlening van de KKF:
-

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

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

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

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

