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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 4 februari 2013 Nr. 578

M.i.v. 22/1/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   
Euro 4,46
Pound sterling         5,32   
Ned. Ant. gld. 1,88   
Yen (10.000)        373,90   
Trin. & Tob. dollar    0,52    
Guyana dollar (100) 1,63  
Indian rupee (100)   6,23  
Brazil real               1,64

Douanekoersen

Logische stappen
voor regionale 

integratie

CITAAT

Een relatie gebaseerd

op wederzijdse

behoefte schept

alleen maar conflict.

Wij gebruiken 

elkaar voor elkaars

doelen en als wij op

een doel gericht zijn,

is er geen relatie.” 

Jiddu Krishnamurti
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HANDELSNAAM

D. BIHARIE

B. WITH

BOMA BAR

RUPIN

H.F. SOMAN

WINKEL MOEN

S. PARTODIKROMO - JASIN

HOTEL BLAUWGROND

MITZU

R. LACHMAN - MAHANGOE

SIE-A-MING TSIE-CHIN-
JONG
PROGRESSIEF

SWITIELOBIE

REINIER ERWIN WALKER

R. SAMPAT

S. POERAN

PRAJITNO PAWIROSEMITO

D. BIHARIE

PAIGAAM

A.T. GAFOE

ABIONIE PINA

A.W. KAWAI

CAFE RESTAURANT
HENDRIK
J. PINAS

S.A. DONOE

ADRES

Huwelijkszorg perceel no. 485

Brownsweg 

Welgedacht A Weg BR. 333

Piprepinweg 134

Welgedacht A-weg BR. 369

Bakkieweg 76

Lijnweg BR. 85

Josephine Samson Greenstraat 35

Jules Chin A Foengstraat BR. 43
perceel 1415
Braamshoopweg 14 BR. 66

Cotticarivier Aan De Linkeroever 
Happyland
John Plantage no. 220

Moengotapoe laikreek

Section (Apoera)

La Pazstraat 28

Tambharedjo perceel 279

Longmay 126b

Huwelijkszorg perceel 536

Papatamkondre 

Dorp Boslanti a/d rechteroever v/d
Suriname-rivier
Dorp Atemsa aan de 
Boven-Marowijne
Dorp Donderskamp

Tamarin

Brownsweg Kadjoe

ACTIVITEIT

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Aannemer

Aannemer

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,
Hotel
Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Fabrikant

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Kleermaker, Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Pelmolenaar

Autobusdienst

Veerdienst

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Bakker

Winkelier

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 onder-
staande bedrijven:

Binnen de Surinaamse regering zijn er plannen om medewerkers
actiever te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid van hun
bedrijf/organisatie. Dit kan bereikt worden door de invoering van
ondernemingsraden of de personeelsvertegenwoordiging. Henk
Herrenberg,  adviseur van de president van de Republiek Suriname,
heeft in zijn boek aandacht besteed aan dit onderwerp.

Van vakbond naar ondernemingsraad (OR)

of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

OR/PVT
OR-en en PVT's fungeren
als autoriteit en schakel
tussen de "werkvloer" en
het topmanagement en
richten zich in belangrijke
mate op bedrijfsgerela-
teerde issues. Door mid-
del van overleg en onder-
handelingen nemen de
OR/PVT na advies en
instemming met de direc-
tie en het management
belangrijke beslissingen
op alle strategische- en
bedrijfskundige elemen-
ten. In Europa heeft dit
medezeggenschap sedert
begin 1975 een actieve en
constructieve bijdrage ge-
leverd in de economische
ontwikkeling binnen en
tussen diverse Europese
landen. De KKF heeft
Farley Stüger van de
INFÁCY-Group, bereid
gevonden een praktijkge-
richte lezing te houden
over het thema: ‘mede-
werkers-medezeggen-
schap naast of in plaats
van de vakbonden voor
werknemers’. Stuger is in
1957 te Paramaribo gebo-
ren en is HR, medezeg-
g e n s c h a ps - / c h a n g e -
managementspecialist,
Mediator en CEO van de
INFÁCY-Group.

Medezeggenschap
Professionele medewer-
kers-medezeggenschap
bij het bedrijfsbeleid heeft

over het algemeen een
gunstig effect op; 1)de
betrokkenheid, commit-
ment en het draagvlak
voor het beleid; 2)een gro-
ter verantwoordelijkheids-
gevoel van de uitvoeren-
den; 3)vroege doorgifte
van kansen en het signa-
leren van (be)dreigingen
door medewerkers; 4)de
rol en stijl van leidingge-
venden + management en
5)mogelijke spanningen
op de werkvloer. De inlei-
der behandelde de volgen-
de punten: *hoofdprinci-
pes van medezeggen-
schap, *de  relatie tussen
de zeggenschap en mede-
zeggenschap, *verschillen
en overeenkomsten tus-
sen de vakbond en Onder-
nemingsraad of perso-
neelsvertegenwoordiging,
*medezeggenschap in de
context van Surinaamse
bedrijven/instellingen en
de sociaal-maatschappe-
lijke context, *Kansen/ri-
sico’s in de samenwerking
tussen ondernemings-
raad/personeelsvertegen-
woordiging en de direc-
teur, *medezeggenschap
met of zonder speciale
wetgeving

INFÁCY-group
De Group bestaat 12 jaar
(Founding Januari 2001)
en heeft vestigingen in
N e d e r l a n d / D i e m e n
INFÁCY B.V en Suri-

n a m e / P a r a m a r i b o
INFÁCY N.V en Batedam
NV. De specialisaties zijn:
HR, Finance, Medezeg-
genschap, Change ma-
nagement en Arbeids-
recht. Realisatie geschiedt
door middel van: Poject
manangement, Training/
coaching, Mediation en
interim management. In
Europa en de VSA zijn
haar klanten/opdrachtge-
vers o.a.: FUGRO, Ko-
ninklijke Shell, ABN AMO,
Dycore betonsystemen,
KPN, ARIZONA Chemical,
Carriër, Plymovent, BIO-
MET US, Easynet, Ge-
meentes & Waterschap-
pen, Ministerie van So-
ciale zaken en werkgele-
genheid, Stadsmobiel,
Stadstoezicht, Theodoor
Gilissen bank en Structon
Rail kabel. In Suriname
zijn dat o.a.: Telesur,
SWM, Ministerie van ATM,
SIVIS, Ministerie van
Defensie, de  Landbouw-
bank en het Diaconessen
Ziekenhuis. De hoofddi-
rectie bestaat uit  Farley
Stüger en Ingrid Nijman.
Voor meer info:  www.infa-
cy.nl en www.infacy.sr ,
info@infacy.nl en
farley.stuger@infacy.nl.
Telefonisch is de Group te
bereiken op: 00597-
8793558 en 0031-
206900207 en 0031-
653150593.

De houtsector ervaart het gemis aan noodzakelijke bedrijfsgerichte
training en het Suriname Business Forum (SBF) heeft daarom in 2012
ten behoeve van de sector een traject doorlopen onder de naam
'Verbreding en verdieping houtsector'. Er zijn trainingen gegeven,
suggesties en voorstellen gedaan om te komen tot bedrijfsgerichte
trainingen. 

Partner
Het SBF heeft in de
Meubel- en Timmervere-
niging Suriname (METIM-
SUR) een partner gevon-
den om in deze aangele-
genheid als trekker te
functioneren. Het is een
jonge vereniging met circa
20-30 leden, die erg 'wil-
ling' zijn om de schouders
onder het werk te zetten
en met name de cluste-
ringgedachte van de alge-
hele sector te promoten,
ondersteund door het
SBF. Het gaat erom waar-
de toe te voegen aan het
product hout, wat bete-
kent dat niet alleen geke-
ken moet worden naar de
export van rondhout,
maar dat ons hout ver-
werkt moet worden tot
producten die exportwaar-
dig zijn, dus voldoen aan
eisen van kwaliteit en
standaarden die markten
in het buitenland stellen.
De timmer- en meubel-
sector moet om dit doel te

bereiken getraind en equi-
ped worden. 

Meeting
Onlangs was er een suc-
cesvolle 'kick-off meeting'
met de sector en met
name met de METIMSUR,
de trekker van het traject.
Eerder was er een ques-
tionnaire gezonden naar
bedrijven in de houtsector
om te peilen wat de
behoeften en noden zijn
en op de meeting werd
hieraan de nodige aan-
dacht besteed. De gege-
vens die de questionnaire
heeft opgeleverd worden
verwerkt en in februari
worden de resultaten hier-
van bekendgemaakt. Ver-
volgens zullen er voorstel-
len worden gedaan om te
komen tot noodzakelijk
geachte bedrijfsgerichte
trainingen. Hoewel lokale
expertise niet zal worden
uitgesloten, zal vooral ge-
keken worden naar exper-
tise die noodzakelijk is om

het doel te bereiken en die
in Suriname niet altijd te
vinden is. De bedoeling is
dat de bedrijfsgerichte
trainingen later in het jaar
van start gaan. Het wor-
den op maat gesneden
trainingen. 

Agro
Om de export van onze
groenten en fruit te bevor-
deren wordt er sinds vorig
jaar een Agro(mentoren)
food programma  uitge-
voerd door het SBF i.s.m.
CBI en LVV. Inmiddels
hebben de agromentoren
in spé, al twee modules
van deze opleiding ge-
volgd en begin februari
vertrekken 20 trainees
naar Berlijn, Duitsland om
daar op de Fruit Logis-
ticabeurs, opdrachten die
zij meekrijgen uit te voe-
ren. Zij zullen begeleid
worden door een team
van CBI en functionaris-
sen van LVV.    

RMD

Ondernemersavond
Onderwerp:“Onderne-
merschap en Etiek”
Thema netwerkweek:
“Networking is all about
building relationships”      
I n l e i d e r : R o n a l d
Emmanuels - Educational
Coordinator BNI-Surina-
me
Datum: di. 5 febr. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.   

KKFactsVerbreding en verdieping houtsector

uWist dat ?

In de wereld van vandaag is één ding zeker: 'verandering is constant'. En in manage-
ment literatuur lees je steeds vaker dat  de natuurlijke toestand van de onderneming
hierdoor instabiel is. De invloed van verandering op bedrijfscultuur en management-
visie is evident. Er is een groeiend besef van processen van verandering in het
bedrijfsleven.  De mate van verandering wordt ook groter door de snelle voortschrij-
ding van de techniek en veranderingen in de samenleving, aangemoedigd door
intensieve communicatie via tv, mobiel,  computernetwerken, internet etc. We zijn
van de postindustriële economie beland in de informatie economie. Informatie wordt
tegenwoordig beschouwd als een product. Door deze ontwikkeling is ook de con-
currentie sterker geworden. De internationalisering van de handel heeft niet alleen
de multinationals maar ook het midden en kleinbedrijf onderworpen aan de druk van
de zakelijke wereld. Er gaat een golf van vernieuwing en innovatie door bedrijven en
wie niet meegaat, zwemt tegen de stroom in, wat op den duur niet is vol te houden.
Hoe moeten managers en individuen reageren en hoe moeten zij hun bedrijven en
zichzelf opstellen om doorlopend succes te hebben in een veranderende wereld?
Volgens Marc van der Erve, auteur van "Management morgen' volgt de betrokken-
heid van management in het beheersen van de transformatie een cyclisch patroon.
Fase 1 is het ontwikkelen van een richting of visie voor het bedrijf. De oriëntatie in
deze fase is min of meer op de buitenwereld gericht omdat de marktsituatie, con-
currentie en leveranciers afgewogen moeten worden tegen de sterkte van het
bedrijf. Het resultaat is een visie of richting die door de gehele organisatie gevolgd
moet worden, als men een realisatie wil doen plaatsvinden. Het begin van de 2e fase
is het verkopen en communiceren van de visie aan de eigen omgeving. Deze fase
is erg belangrijk omdat het moet resulteren in een constructieve respons. De
manager moet nu gangmaker worden i.p.v. ontwerper van de visie. Het management
moet een manier of strategie vinden die de nadruk legt op het stimuleren van de con-
structieve respons van de gehele onderneming/organisatie. In de zakenwereld is de
rol van het management complexer geworden door het moeten aanpassen aan ver-
anderingen en het verbinden van zakelijke doelen aan de samenleving in het geheel.
'Bedrijfsbewustzijn is het begrijpen van de bedrijfstoekomst, identiteit en cultuur door
het management en alle andere medewerkers in de organisatie' stelt Van der Erve.

ROUTE:     

di. 5 febr. 2013    Plaats: Domburg (Waterkant)                        Tijd: 08.00 - 14.00u 

do. 7 febr. 2013   Plaats: Jarikaba     Tijd: 08.00 - 14.00u

(SL Mall bij de rotonde 5de rijweg)     (Wijzigingen voorbehouden)

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

26 - 30 april
Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Doe mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!


