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ONDERNERMERSAVOND

Onderwerp: KritiekeDeviezen Maatregelen

Datum : dinsdag 14 Januari 2019

Tijd : 19.00 uur

Lokatie : KKF- Conferentiezaal

Adres : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Aan a l le  n ieuwe  bedr i j ven  ingeschreven  in  de  maand
September-  December,  wordt  de gelegenheid geboden om hun
diensten en producten te promoten en te presenteren.De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei  in

Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKF Vestigingen

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33 (597) 530311 / (597) 530313

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74          (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 / 149

Wanica Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 145 

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251    (597) 530311 # 144 

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini 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.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20.2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@verbruikersraad.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8770787 info@innovationacademy.sr 

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

De OMEGA managementstijl

Er is een practische methode om effectief te communiceren en mede-

werkers te motiveren. Het is een op oude wijsheid berustende metho-

de inzake visionair leiderschap waarbij zelfkennis, zelfbeheersing,

daadkracht en vaardigheid in de relationele sfeer essentieel zijn. Een

leiderschap die toepasbaar is in alle situaties waarbij meerdere men-

sen zich moeten inzetten ‘to accomplish a goal’. 

Managementst i j len

We kennen d iverse managementst i j len zoals  de Alpha,  de Beta en

de Omega managementst i j len.  De Alphast i j l  bet re f t  het  mannel i jk

en autor i ta i r  gebru ik  van macht  terwi j l  de Betast i j l  gebaseerd is  op

het  vrouwel i jk  en coöperat ie f  gebru ik  ervan.  Di t  ar t ike l  benadrukt

de Omega managementst i j l  d ie  het  beste van de Alpha en Beta s t i j -

len incorporeer t  en t ranscendeer t  o f  overs t i jg t  doordat  het  ook sp i -

r i tue le  energ ie  benut .  Succes in  management  vere is t  de gehele

combinat ie  van meesterschap over  jeze l f  door  ze l fkennis  en ze l f -

beheers ing ,  bes lu i t vaard ighe id  en  daadkrach t  en  ‘ re la t ionsh ip

sk i l ls ’ .

Woorden

De Omegale ider  v isua l iseer t  rege lmat ig  he t  success  van z i jn

inspanningen en  dur f t  te  zeggen:  ‘ I  dec lare a th ing and i t ’s  done

for  me.  My word accompl ishes that  whicht  I  sent  i t  out  to  do. ’

Absoluut  a l les  wat  een Omegale ider  over  z ichzel f  zegt  is  pos i t ie f

want  h i j  weet :  ‘Words have power ! ’ Succesvol le  mensen hebben

al t i jd  een pos i t ieve ‘Sel f - ta lk ’ .  Ze in terna l iseren beauty  and excel -

lence en c la imen d ie  a ls  hun e igendom. Z i j  hebben een spec i f ieke

miss ie  en houden z ich eraan.  De Omegale ider  ge looft  in  z ichzel f

wat  een cruc ia le  kwal i te i t  is  van le iderschap.  ‘He has a backbone

l ike a rod of  s tee l  when i t  comes to  do ing the r ight  th ing. ’ En door-

dat  z i jn  doels te l l ingen he lder  z i jn ,  weet  h i j  waarheen h i j  koers t .

Potent ië le  en werke l i jke energ ie lekkages kan h i j  daardoor  vermi j -

den.

Defini t ie

Een def in i t ie  van een profess ional  is  een persoon d ie  doet  wat

gedaan moet  worden ze l fs  a ls  h i j  o f  z i j  daar in  geen t rek heeft .  De

profess ional  b l i j f t  gefocust  op het  succesvol  u i tvoeren van z i jn

miss ie  en is  a l t i jd  bere id  ‘ to  do the d i f f icu l t  th ings ’ .  Vele  char isma-

t ische en popula i re  le iders  raken in  moei l i jkheden doordat  z i j  n ie t -

popula i re  maar  noodzakel i jke d ingen voor  z ich u i tschuiven.  Vaak

‘ to  win approval  or  to  be l iked ’ .  Pol i t ic i  d ie  z ich  afhankel i jk  s te l len

van op in ie-pe i l ingen om hun act iv i te i ten daarop af  te  s temmen,

zu l len het  n ie t  lang maken a ls  le iders .  

Ontwikkelingen in de Energie sector
De Stuwdam is inmiddels in Surinaams beheer. De onderhandelingen daar-
toe hebben ook het bedrijfsleven geroerd.  De condities waaronder de dam
is overgedragen, zijn voor de KKF geen aanmoediging tot enthousiasme,
echter nemen gedane zaken geen keer. De KKF heeft dan ook niet gepar-
ticipeerd in de toelichtingssessies van de President. Uit egard voor het
instituut, hebben wij verkozen onze haaks staande opvattingen aangaande
het traject tot de overname en het geïndiceerd na traject, welke wij in eer-
dere schrijven reeds hebben geëntameerd, niet te herhalen in deze voor
het Staatshoofd euforische periode van de fait accompli. Desalniettemin is
de dam een cruciaal onderdeel van onze energievoorziening waar het
bedrijfsleven op boogt, weshalve wij de besluiten en ontwikkelingen dien-
aangaande nauwlettend volgen en waar nodig wederom onze aandachts-
punten zullen adresseren.
De aangenomen energie wet wijkt dermate af van het initieel concept dat
aan de primaire doelstellingen voorbij is gegaan. De in te stellen Energie
autoriteit heeft ook haar initiële reikwijdte zien marginaliseren. De opsplit-
sing van de NV EBS in separate Opwekking, Transmissie en Distributie
juridische entiteiten (NV’s) is eveneens van haar technische grondslagen
ontbloot en averechts geredresseerd. Het ware namelijk het momentum om
tot een centraal gestuurde Staats Energieopwekkingsinstituut te geraken
waarbij geïntegreerde mechanismen m.b.t. de divergerende opwekkings-
modaliteiten kunnen worden gecombineerd ter realisatie van een maximaal
rendement. 
Het maximaal rendement behoort in onze optiek nog altijd te worden benut
voor bespoediging van onze ontwikkeling. Een industrie en productie
stimulerend beleid is daarbij gediend bij een minimum cost pricing tarief,
terwijl de dienstverlening het middeltarief en de huishoudens de commer-
ciële tarieven behoren te worden toegekend. Dit gangbaar internationaal
instrument van development based energy supply is in deze politieke (ver-
kiezings) tijd realistisch gezien een farce. Toch ontkomen wij niet aan her-
structurering van de energie beschikbaarheid en daarmede niet zonder-
meer tarieven aanpassen op basis van de marginale kosten van Hydro
energie nu de dam in eigen beheer is. De randvoorwaarden voor het
instandhouden, vervangen en of uitbreiden van de opwekkingscentrale die-
nen terdege bewaakt te worden, hetgeen zich niet verdraagt met populisti-
sche toezeggingen van verlaging van energietarieven. De KKF zal waar
zinnig haar positieve bijdrage blijven leveren aan vaststellen van beleids-
lijnen en de benutting van ons energie potentieel.

Koolwaterstoffen
Door de Staatsolie als ook van regeringszijde, is de indicering van winbare koolwa-

terstoffen m.n. aardolie en aardgas, voor onze kust wereldkundig gemaakt. Het

duurt nog geruime tijd alvorens de olie van winbaar tot bruikbaar is getransfor-

meerd. Het is dan ook daarom dat wij gematigd enthousiast zijn m.b.t. de instant

bijdrage aan onze huidige precaire economische omstandigheid. De For casting

zien wij gaarne inherent aan de planning voor integrale ontwikkeling. Indien onze

informatie juist en de huidige raffinaderij ongeschikt blijkt voor de verwerking van

de geïndiceerde olie viscositeit /kwaliteit, dan blijkt eens te meer hoe zeer wij doel-

matiger moeten leren plannen. Zakelijk gezien hoef er dan nog geen man over

boord te zijn als mogelijke export arrangementen van het kwalitatiever product

onze deviezen inkomsten doen verhogen en deze doen aanwenden voor andere

ontwikkelingsdoeleinden en niet aan verbruiksimporten.

De verruiming van de verantwoordelijkheid van Staatsolie door de gas en olie aan-

duidingen zien wij dan ook als rede om dringend te overwegen het bedrijf terug te

brengen en te houden aan haar core business. De beschikbare dividend zien wij lie-

ver zelf door de aandeelhouder, de Staat, in andere economische ontwikkelingen

geïnvesteerd. De huidige investeringen in met name de mineralen (goud) sector en

energieopwekking zien wij dan ook juist separaat van de oliemaatschappij. De Staat

behoort het dividend van haar Staatsbedrijven zelf te herinvesteren in andere ont-

wikkelingsmechanismen, zonder zich verder zelf met de uitvoering bezig te houden.

De juridische mogelijkheden zijn daartoe voorhanden, het ontbreekt ons helaas nog

aan constructieve discipline. Juist hier zien wij wederom de wisselwerking tussen

Staatsbedrijven. De verantwoordelijkheid voor de gasvoorziening zou van de NV

EBS juist naar Staatsolie moeten worden overgeheveld, evenals wij stellen dat de

Afobakadam het best bij de Opwekkingsentiteit van de NV EBS dient te worden

ondergebracht. Wij hopen dat strikt politieke besluiten wijken voor stringente tech-

nocratische beleidsmaatregelen.

Handelsmissie uit Finland

Handelsmissie Finland brengt op 10 februari bezoek aan de
KKF. Ondernemers worden in de gelegenheid gesteld om net-
werk meetings (B2B) en matchmaking sessies te hebben met
de delegatie. Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact
opnemen met de Stichting Global Trade Services Suriname
(Glotts), U kunt  be l len op het  nummer : 439779 of  mai l -

en naar info@glotss.sr


