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"Het is onze
plicht iedereen

aan te moedigen
naar zijn hoogste
ideaal te streven
en dit ideaal zo
dicht mogelijk

tot de waarheid
te doen 

naderen”. 
(Yor Sunitram)

Training 'Teamgericht 

leiding geven'

M.i.v. 29/05/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,21

Pound sterling         5,26    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        422,02   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,64  

Indian rupee (100)   6,07  

Brazil real               1,70

Douanekoersen

Training
In de training doelgericht

leiding geven wisselen

theorie en interactieve

praktijkoefeningen elkaar

af. U leert de succesfacto-

ren van uw team te beïn-

vloeden: *Prestaties ver-

hogen door helder gestel-

de doelen en taakafspra-

ken;  samenwerking ver-

betert  door het herkennen

van individuele kwaliteiten

en voorkeursgedrag bij

uzelf en uw teamleden

waardoor daarop gestuurd

kan  worden. U leert de

kracht van actief luisteren

kennen; *effectiviteit ver-

hoogt door planmatiger

werken, opbouwende

feedback en effectiever

communiceren. U leert

flexibeler omgaan met uw

rol als leidinggevende van

een team. De training is

voor personen vanaf mid-

delmanagement niveau,

afdelingmanagers, clus-

termanagers, teamleiders,

supervisors en ploeglei-

ders. Het trainingspro-

gramma wordt uitgevoerd

in 4 dagdelen van 4 uren

en zal ergens in juli aan-

vangen. De datum en

plaats worden nog be-

kendgemaakt. De kosten

voor deelneming zijn ge-

steld op 550 USD excl.

OB. Voor  meer  informa-

tie: Consortium Business

Services NV, www.consor-

tium.nu,  info@consor-

tium.nu, tel: 7112781.

Consortium
Het consortium biedt pro-

ducten en diensten ter

ondersteuning van organi-

satieontwikkeling en

groei. Het gaat om consul-

tancy inzake: manage-

ment en organisatie, pro-

cessen en producten, in-

formatie en technologie,

finance & performance en

personeel en cultuur.

Verder doet het consorti-

um aan personeelsbemid-

deling (detachering van tij-

delijk personeel en wer-

ving en selectie van vast

personeel) en verzorgt zij

workshops en trainingen

(management en commu-

nicatievaardigheden en

persoonlijke effectiviteit).

Angelique Pascaud is

mede-eigenaar van het

consortium. Haar oplei-

ding en kwalificaties zijn:

HBO Foodtechnology

HAS 's Hertogenbosch

Nederland, Post HBO

marketing, PR en Voor-

lichting, WO management

en communicatie (cursus-

sen). Laura Haitel heeft

als kwalificatie, MSc, Civil

Engineering & Manage-

ment, universiteit van

Twente. Haar functie in

het consortium is consul-

tant procesmanagement,

strategisch beleidsadvies

en trainer. Contactgege-

vens: angelique@consor-

tium.nu en laurahaitel@

gmail.com. In de presen-

tatie werd ruim ingegaan

op onderwerpen als:

teammotivatie, fasen van

teamontwikkeling, wat is

een team, waarom team-

ontwikkeling en uitdagin-

gen voor leidinggeven-

den. Verder kwamen aan

de orde: kennis of motiva-

tie, diverse motivatiefacto-

ren voor teams, be-

kwaamheid en bereid-

heid, voorbeelden van

competenties, verhogen

van de effectiviteit, situ-

ationeel leiding geven en

veel meer. Aldus een

greep uit de presentatie.    
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ROUTE:     
di. 12 juni  2012           Plaats: Zanderij                             Tijd: 08.00 - 14.00 uur

(Chinese winkel bij kruising)

do. 14 juni 2012 Plaats: Para                                   Tijd: 08.00 - 14.00 uur        

(DC-commissariaat) 

Een rijdend informatiebureau voor advies, 

begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

Om meer te halen uit de verscheidenheid van teamleden om presta-
ties te verhogen, de samenwerking te versterken en de effectiviteit te
vergroten, moeten leidinggevenden uitgerust zijn met tools op het
gebied van teamontwikkeling en de basis principes van teamgericht
leiding geven. Op onze laatstgehouden ondernemersavond gaven
Angelique Pascaud en Laura Haitel van het Consortium Business
Services NV,  hierover een presentatie.

Handelingen
Bij een steekproef gaven

bestuurders de volgende

verkeerde handelingen

toe: De snelheidslimiet

wordt vaak overschreden

met snelheden van 90-

120 km/uur; men neemt

ondanks vermoeidheid en

slaperigheid toch plaats

achter het stuur; men doet

aan multi-tasken in het

verkeer (bellen, pingen,

sms-en,  eten, drinken,

kinderen bezighouden);

muziek staat vaak harder

dan 80 decibel waardoor

waarschuwingen in het

verkeer niet worden

gehoord; seatbelts wor-

den soms vergeten en

vaak vindt de afstelling

van stoel, voorruitspiegel,

stuur en zijspiegels tijdens

het rijden plaats.

Haast
"Haast" in het verkeer kan

dodelijk zijn. Bij het bere-

kenen van de "rijtijd" naar

het werk, de school of een

activiteit, moet daarom re-

kening worden gehouden

met oponthoud door me-

deweggebruikers. Men

moet niet de tijd  hanteren

die nodig is om over een

"vrije weg" (zonder files en

ander mogelijk opont-

houd) te rijden.  Verzamel-

de data over incidenten,

laat zien dat meer dan

57% van de geregistreer-

de ongelukken veroor-

zaakt wordt door verkeerd

rijgedrag. De meeste inci-

denten worden veroor-

zaakt door personen tus-

sen de 20-40 jaar. Fatale

ongelukken zijn soms toe

te schrijven aan onbe-

kendheid met slechte

weggedeelten, onver-

wachte gebeurtenissen,

geen of slechte straatver-

lichting, geen wegmarke-

ringen en borden en fiets-

en rijwielpaden of voet-

gangerspaden langs erg

drukke wegen. Er zijn fac-

toren waarop men geen

invloed heeft zoals: weg-

condities (stoffigheid bij

zandwegen ,waterplassen

in wegverzakkingen etc);

weercondities en  gedrag

van medeweggebruikers. 

Defensive Driver
Bij defensive driving wordt

alsvolgt ingespeeld op het

vorenstaande: men ver-

mindert zijn snelheid bij

glad of "trekkend" wegdek

en doet ook overdag de

koplampen aan ingeval

van stof en haalt niet in bij

een stofwolk. Men houdt

rekening met fietsers en

bromfietsers die uitwijken

voor gaten en waterplas-

sen en men laat zich infor-

meren over het wegdek

voordat men een onbe-

kend gebied binnenrijdt.

Bij slecht zicht vermindert

de defensive driver zijn

snelheid en doet de lich-

ten aan. Hij signaleert tij-

dig  weggebruikers die uit

het niets opduiken en pas-

seert of ontwijkt ze veilig.

Overtreders worden ont-

weken om botsingen te

voorkomen en opties voor

vaker voorrang verlenen

of vaker afremmen wor-

den bekeken. Een training

in "Defensive Driving"

voor chauffeurs van be-

drijfsvoertuigen zal het

aantal verkeersongeluk-

ken beslist terugdringen.   
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Verandering van rijgedrag in het verkeer kan levens redden. Wordt een "Defensive Driver" die
actief ernaar streeft verkeersongelukken te voorkomen. Janice Reshma Bisambhar, Msc.
Occupational & Environmental Health & Safety UWI Mona Jamaica, hield hierover een pre-
sentatie bij de KKF.

uWist dat ?

Wat is plicht? Dit begrip laat zich moeilijk definiëren. Een objectieve definitie is

onmogelijk. Toch bestaat er wel een subjectieve plicht. Een wijze heeft eens gezegd:

'Iedere daad die naar God voert, is goed en onze plicht'. Daar valt veel voor te zeg-

gen. Er zijn daden die ons verheffen en veredelen en er zijn helaas ook daden die

ons neerhalen en vergroven. Er bestaat een algemeen aanvaarde opvatting van

plicht voor de gehele mensheid: 'Breng geen leed toe aan enig levend wezen. Geen

leed toebrengen is deugd'. Wat we wel moeten voorkomen is het meten van de

gewoonten van anderen met eigen maatstaven. Zie de plichten van anderen door

hun ogen. Plichten zijn zelden aangenaam. Maar wanneer liefde de wielen smeert

lopen zij zacht, anders is er onophoudelijk wrijving. Een meester in spiritualiteit stel-

de: 'De enige ware plicht is vrij te zijn van gehechtheid en te werken als vrije schep-

selen en al het werk aan God op te dragen'. Kortom: 'Doe goed niet om de vruch-

ten, maar gewoon omdat het goed is goed te doen'. Ergens in een heilig boek staat:

'Wat je ook doet, doe het goed alsof voor God en niet voor mensen'. Maar neem nu

de Griekse wijsgeer Socrates. Die vond dat onze eerste plicht is te ontdekken wie

wij in wezen, in essentie zijn. Ken uzelf! Zolang wij daarover in onwetendheid ver-

keren, zullen wij vervreemd van onszelf dingen doen of nalaten. Bij dit zoeken naar

onszelf kan een uitspraak van de compromisloze leraar Jiddu Krishnamurti (1895-

1986) worden meegenomen. Hij stelde: "De waarheid is een gebied zonder paden,

dat niet betreden kan worden via een geïnstitutionaliseerde religie, filosofie of

sekte”. Zonder zelfkennis is juist denken niet mogelijk en daarom is duiken in ons-

zelf om onze essentie te leren kennen, onze belangrijkste plicht. 

De KKF bevordert 

een cultuur van 

ondernemerschap

en daardoor 

economische groei 

in Suriname door het 

zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen 

en te versterken.

Aspecten van defensive driving

Staatsolie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) nodigen u middels deze uit voor een
informatiebijeenkomst in het kader van het Staatsolie Raffinaderij Uitbreidingsproject. Op deze bij-
eenkomst zal onder meer de omvang en status van het project worden gepresenteerd. Ook zal nader
worden ingegaan op de participatie van het Surinaamse bedrijfsleven bij de constructiewerkzaamhe-
den en wel aannemers in de constructie -, bouw-, bouwmaterialen-, en ICT sector, cateringbedrijven
en overige toeleveranciers. 

Datum : dinsdag 12 juni 2012
Tijd : 18.30 - 21.00 uur
Plaats : KKF-conferenceroom
Adres : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Titel : Introductie tot de uitvoerings- en contractstrategie van het Staatsolie Raffinaderij 

Uitbreidingsproject én de participatie van het Surinaamse bedrijfsleven daarbij.

Gaarne vestigen wij uw aandacht op het volgende:
1.Gelieve rekening mee te houden dat de uitnodiging bedrijfsgebonden is;
2.Participatie per bedrijf is gesteld op maximaal 2 vertegenwoordigers; 
3.Registratie via KKF op het tel.nr. 530313, tot en met dinsdag 12 juni 2012 om 16.00u.

Call for Proposals
De KKF roept ondernemers op om hun projectvoorstellen in te dienen voor de Direct

Assistance Grant Scheme van de Caribbean Export Development Agency (CEDA)

onder the 10th European Development Fund (EDF). 

De nieuwe ‘Call for Proposals for the Regular Procedures’ zijn gepubliceerd op 4

juni 2012. 

De deadline voor indiening van projecten bij de KKF is maandag 25 juni 2012

om 16.00 uur.

Projectdocumenten moeten hardcopy in tweevoud (2x) worden ingediend. Digitale

inzendingen worden niet geaccepteerd door CEDA.

De documenten zullen dan via de KKF worden opgestuurd naar Barbados (CEDA),

zodat deze voor de deadline van 6 juli 2012 4.30 uur Barbados tijd zijn ingediend. 

Voor meer info: Kirk Brown, Senior Grant Advisor (kbrown@carib-export.com) en

www.carib-export.com/directassistancescheme

De KKF kan adviseren bij het schrijven van projectplannen. 

Voor meer info: KKF-Secretariaat tel. 530311 / 530313, chamber@sr.net

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?

Wilt u gezien worden?

Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE

OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voorde-

len met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als

informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf

24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk

onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.

Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Laura Haitel (L) en Angelique Pascaud (R)

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:

KKF - tel. 530311

STOP
ONE

WINDOW


