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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond
“Bedrijfssperspectief uit de jaarrede?”

De jaarlijkse contributie dient voor 1 april voldaan te worden bij de kassa van de KKF of via overmaking op
rekening 120.333.463 bij de Republic Bank (Suriname) N.V. en wel onder vermelding van het dossiernummer.
Desalniettemin kunt u bij alle KKF kantoren terecht voor de aanzuivering van uw bijdrage.
Nieuwe inschrijvingen en wijzigingen worden slechts geaccepteerd als er geen achterstallige jaarbijdragen
verschuldigd zijn. Nieuwe inschrijvingen geschieden volgens afspraak. Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor inschrijving. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt
u telefonisch contact met ons opnemen.

Datum : Dinsdag 1 oktober 2019
Tijd
: 19.00 uur - 20.00 uur
Plaats : KKF- Conferentiezaal
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.

Belang van KKF registratie:
• Kredietaanvragen voor het bedrijf

•
•
•
•

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

: 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

Inschrijving geschiedt in het Handelsregister van de Kamer, waarbij de bedrijfsleider of zijn/haar gemachtigde de volgende stukken overlegt:
- recent uittreksel uit het bevolkingsregister of paspoort
- pasfoto en ID-kaart
- vergunning (als het een vergunningsplichtig bedrijf betreft)
- nummerbewijs (bij alle soorten van transportbedrijven).

Inventief vindingrijk en proactief zijn

Uitvoeren van overheidsprojecten
Import en export
Invoerrechtenvrij importeren van machines en/of voertuigen voor het bedrijf
Zakendoen met buitenlandse bedrijven

Verkennend leren
Door de snelheid van veranderingen en de noodzaak te blijven innoveren is
verkennend leren een trend geworden. Weerstanden er tegen hebben veelal
te
maken
met
persoonlijke
leerstijl
en
organisatieontwerp. Niet iedereen is toe aan verkennend leren; sommigen hebben nog
leiding en sturing nodig. Verkennend leren sluit sturing echter niet uit mits
het sturen betreft van processen en minder van inhoud.
Leertheorieën
Er is geen allesomvattende leertheorie. Twee stromingen zijn te onderscheiden.
De ene richt zich op het ontvangend leren' en de andere op 'verkennend leren'.
De lerenden worden bij laatstgenoemde stroming gestimuleerd om zelf informatie
te ontdekken en daartoe worden condities gecreëerd. Beide stromingen zijn
belangrijk en kunnen elkaar aanvullen. De situatie bepaalt welke de voorkeur
krijgt. 'Human capital' vraagt om steeds meer aandacht waardoor doelgroepen
duidelijker worden onderscheiden. Zo moet aandacht voor laaggeschoolden voorkomen dat mensen van deze categorie te gemakkelijk afgeschreven worden voor
functies in de maatschappij. Kennis van leertheorieën kan helpen bij het beter
plaatsen van organisatietheorieën. De discussie over individueel leren, organisatie- ontwerpen en organisatie-ontwikkeling wordt tegenwoordig in een integratief
kader gevoerd.
Opstelling
Het zelf verkennen van de werkelijkheid oftewel 'verkennend leren', vraagt om
een actieve opstelling. In de humanistische leerpsychologie gelooft men dat mensen het zelf kunnen als maar gezorgd wordt voor goede condities. De intrinsieke
motivatie, die van binnenuit komt, is de motor in het leerproces. Eigen ervaringen
zijn uitgangspunt voor leren. Bij mensen zijn verschillende leerstijlen aanwezig die
elkaar in groepen aanvullen.
Transformatie leren gaat dieper en zoekt naar zingeving en creativiteit. Leren
houdt gedragsverandering in en mensen kunnen en moeten op alle leeftijden blijven leren. Uitstoot van ouderen, drop-outs en laaggeschoolden zal leiden tot kapitaalverlies. Alle groepen hebben namelijk hun specifieke inbreng in onze multiculturele samenlevin. RMD

Ondernemers staan erom bekend meer dan in gemiddelde mate inventieve, vindingrijke, creatieve en
proactieve mensen te zijn. Problemen zijn voor hen uitdagingen die zelfverzekerd worden aangegaan.
Hun ‘basic nature is to act and not to be acted upon’. Zij erkennen hun verantwoordelijkheid ‘to make
things happen’.
Gezegend de onderneming waarvan managers en werknemers ‘abilities’ demonstreren om problemen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt op te lossen. ‘Solution sellers’ zijn het die business success kunnen
garanderen. Velen wachten echter af op iets dat moet gebeuren of iemand die voor hen moet zorgen. Maar
zij die het maken en succesvol zijn, zijn echt wel de proactieven die ‘solutions to the problems’ zijn. Het zijn
mensen die bereid zijn alles te doen wat nodig is ‘to get the job done’. De uit het goede hout gesneden ondernemer weet dat onverantwoordelijk zijn en passief wachten op betere tijden funest zijn en geen juiste attitude
bij de carrier optie, het ondernemen, waarvoor gekozen is. Intuïtief activeert hij steeds weer zijn vindingrijkheid en creativiteit en gehoorzaamt uit gewoonte altijd die innerrlijk stem die hem toeroept: ‘Use your R and I’
oftewel gebruik je ‘resourcefulness en initiative’. Eigenlijk is de mens van nature proactief maar door omstandigheden en verkeerd denken is de proactiviteit bij velen in slaap geraakt en in enkele ernstige gevallen zelfs
omgeslagen naar een reactieve attitude. En we weten maar al te goed wat een wereld van verschil het uitmaakt of je nou proactief in het leven staat of dat je reactief bent. De succesvolste ondernemingen zijn erin
geslaagd de creativiteit en vindingrijkheid van hun proactieve mensen te combineren om een proactieve cultuur binnen de organisatie te creëren. RMD

Missie / Visie voor je bedrijf
Als je een visie of een missie voor je bedrijf in gedachten hebt, gaat die verloren als je hem niet op effectieve wijze op anderen kunt overbrengen. Het idee achter een missieverklaring is dat als je niet weet wat je
doelstelling is, je ook niet weet wanneer je die hebt bereikt. Belangrijk is dat iedereen in de organisatie zich
betrokken voelt bij de missie want wie zich er niet bij betrokken voelt zal er ook niet aan toegewijd zijn. Een
ware missie moet de reden van het bestaan van het bedrijf tot uitdrukking brengen.Zij is de essentie van
waarom het bedrijf doet wat het doet. Zij is de leidende, onzichtbare kracht die iedereen die erbij betrokken
is, verenigt en voortdrijft. Missieverklaringen die regelmatig aan een onderzoek worden onderworpen worden effectiever. Doelen en actieplannen komen het best tot ontwikkeling binnen een kader van een missie
die tot leidraad dient. Een missie is een gids, een krachtbron, iets wat een bestaansreden geeft. Daarom is
de ontwikkeling van een missieverklaring geen kostenpost maar een investering. De bedrijfsmissie is een
belangrijk iets waarin de behoeften van iedereen die ermee te maken heeft samenkomen en weerspiegeld
worden. Een verklaring moet zinvol, inspirerend en motiverend zijn. Zij moet echter ook doelen en middelen
bieden, waarden en een visie en leidende principes waaraan de organisatie zich houdt. De missieverklaring
is de grondwet van het bedrijf.

Visit our Website:

Toerisme Suriname

www.surinamechamber.com

Bedrijven in de toersisme branche hebben de ruimte hun beeld en fotomateriaal
kosteloos te doen opnemem in www. surinametourism.sr

Health & Wellness Fair 2019

STS, Tourism Knowledge Center at KKF

11 Oktober - 13 Oktober
Duurzaam ondernemen

Registratie tot uiterlijk 14 september

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen
• Optimale benutting van natuurlijkehulpbronnen
• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten

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

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

JAARBEURS 2019

Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.

27 November - 3 December

Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.
Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

BUSINESS PROMOTION EVENT

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF

Registratie tot uiterlijk 15 november

Evenementsfaciliteiten

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven

Voor het huren van zalen en evenementenhallen, alsook voor het organiseren van
uw events.
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a.
in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is derhalve niet
aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder dat met haar
daartoe formele arrangementen zijn gemaakt.

Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een expert uit
Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.

Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten.

BUFES, Fair & Events Unit at KKF

Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

KKF Vestigingen

Dienstverlening van de KKF:

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

Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en werkmateriaal. De expert begeleid u
gedurende gemiddeld 3 maanden.

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 / 149
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(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.

-

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

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

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

