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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 26 mei 2014 Nr. 644

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 13/05/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,61

Pound sterling         5,66   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        328,65   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,58  

Brazil real               1,51

Douanekoersen

CITAAT

"De wet van de aantrekkingskracht is een natuurwet. 
Hij is onpersoonlijk, reageert op je gedachten en bekommert

zich niet om wat jij goed of slecht vindt. Je gedachten 
spiegelt hij terug in je levenservaring. Deze wet geeft je 
simpelweg alles wat je denkt weer terug”. (Bob Doyle)

uWist dat ?

Ondernemersavond
Onderwerp: “Simulaties en

Ondernemerschap”

Inleider: Drs. Navin Ganga

- Agent of Edumundo for

the Caribbean 

Datum: di. 27 mei 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37. 

KKFacts

In de mei 2003 editie van Harvard Business Review schreef Nicholas
G. Carr: 'ICT doesn't matter'. ICT zou net als electriciteit, een infra-
structurele voorziening worden waarmee  geen marktvoordeel te be-
halen zou zijn. Volgens Carr zou het zelfs uiterst risicovol zijn om met
innovatieve ICT-diensten op de markt te komen omdat concurrenten
heel snel kunnen kopiëren. Dr.Ing. Rob P.W. Poels weerspreekt dit in
zijn boek 'Haal meer uit uw ICT' sub titel: 'Interventies die ertoe doen'.

ICT een infrastructurele

voorziening?

Impact
De impact van ICT is

groot, In korte tijd veroor-

zaakte zij fundamentele

veranderingen op het ge-

bied van producten en

markten. Neem nou de

reisbranche.  Via internet

worden tegenwoordig va-

kanties uitgezocht, ge-

boekt en vliegtickets be-

steld. Poels stelt dat ICT

nog lang niet als een

infrastructurele voorzie-

ning beschouwd kan wor-

den. Misschien wel voor

het rekencentrum en de

kantoorautomatisering.

Belangrijk is wel dat goed

wordt omgegaan met ICT;

goed kiezen en goed im-

plementeren. Dan kun je

volgens Poels met ICT

wel degelijk het verschil

maken. De enorme dyna-

miek in de markt vereist

wel alertheid om belangrij-

ke trends tijdig te kunnen

signaleren. Verande-

ringen vinden vaak heel

geleidelijk plaats, waar-

door je ze pas laat in de

gaten kunt krijgen. De op-

mars van elektronisch

bankieren is een voor-

beeld. 'Zij die pas later op

deze trein sprongen heb-

ben onder druk en tegen

veel extra kosten deze

dienst moeten introduce-

ren'.

Focus
De focus van ICT is ver-

schoven van techniek

naar toegevoegde waar-

de. Poels: ' In een dynami-

sche markt gaat het niet

meer om interne klanten

maar om de eindgebruiker

(de klant). Daardoor ver-

schuift de primaire aan-

dacht bij ICT van intern

naar service en business

georiënteerd. ICT-organi-

satie moeten zich aanpas-

sen en richten op de be-

hoeften van de business

en dat vereist optimale

afstemming ofwel busi-

ness-ICT alignment.

Hiervan is sprake wanneer

ICT positief bijdraagt aan

het bedrijfsresultaat, in

relatie tot nieuwe produc-

ten, nieuwe diensten en

efficiëntere bedrijfsvoe-

ring.'  De  business-ICT

alignment moet de toege-

voegde waarde van ICT

verhogen. Als ICT slechts

ingezet wordt om basale

processen te ondersteu-

nen, dan gaat het kenne-

lijk om grotere efficiëntie

en hogere kwaliteit van

gegevens. De toegevoeg-

de waarde is dan gemak-

kelijk aan te tonen want er

is veel benchmarkmateri-

aal beschikbaar. Wordt

ICT echter ingezet als

enabler van de ontwikke-

ling van nieuwe producten

en diensten, dan blijkt het

aantonen van haar toege-

voegde waarde moeilijker

te zijn. Poels bespreekt in

zijn boek interventies die

daadwerkelijk een positie-

ve bijdrage leveren tot

alignment tussen busi-

ness en ICT ofwel 'make

the best possible use of

ICT resources to meet

enterprise business objec-

tives. Voor meer info

w w w . s c r i p t u m . n l ,

info@scriptum.nl

RMD

Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde en suc-
cesvolle organisatie op korte en lange termijn. Letterlijk betekent
innovatie  het 'invoeren van iets nieuws'. Innovatie kan o.m. betrek-
king hebben op het product, de dienst, het proces, de organisatie of
verdienmodel. Het kan een lastig proces zijn want het vereist kijken
met een onbevangen blik naar de wereld, de markt, de techniek, uw
concurrenten, uw organisatie, uw mensen, uw producten of diensten
en uw processen.

Innoveren om niet
onderuit te gaan

Doel
Waar het om gaat is het

verbeteren van uw con-

currentiepositie door ken-

nis en ervaring zodanig in

te zetten dat een nieuw en

beter aanbod naar de

klant toe ontstaat b.v. qua

prijs, ontwerp, kwaliteit of

klantgerichtheid. Een in-

novatief bedrijf kenmerkt

zich door een 'open cul-

tuur'. Het staat open voor

ideeën van medewerkers

om diensten, producten of

processen te verbeteren

of voor suggesties van

klanten. De meeste inno-

vaties bestaan uit hetzelf-

de doen op een betere

manier. Verbeteringen

aanbrengen in bestaande

producten en processen

(Incrementele innovatie).

Maar je hebt ook 'radicale

innovatie'. Het gaat dan

om een geheel andere

manier van werken. Zo

heeft de komst van com-

puters en Internet bijvoor-

beeld, onze manier van

werken en ons sociaal le-

ven drastisch veranderd.

4 P's
Innovatie is nu meer dan

ooit noodzakelijk omdat de

omgeving waarin bedrij-

ven opereren complexer

en dynamischer wordt.

Globalisering gaat ge-

paard met meer concur-

rentie, de levensduur van

producten en diensten

wordt steeds korter en

bedrijven moeten zich

steeds meer en steeds

sneller vernieuwen. Alle

bedrijven krijgen er onte-

genzeggelijk mee te ma-

ken. Het is daarom van

overlevingsbelang dat

men er klaar voor is. Er

zijn '4 P's' te onderschei-

den in innovatie:  Product-

innovatie (verandering in

diensten of producten),

Procesinnovatie (andere

manier van produceren of

leveren), Positie-innovatie

(herpositioneren, veran-

dering context van het

product) en Paradigma-

innovatie (nieuwe manie-

ren van denken).   Vijf fa-

sen moeten doorlopen

worden: Zoeken (intern/

extern naar signalen van

potentiële innovaties),

Selecteren van strate-

gisch relevante signalen,

Inventariseren (aanwezige

kennis, aan te trekken ex-

pertise etc.), Uitvoeren

(multidisciplinair team sa-

menstellen) en Evalueren

(wat ging goed, wat moet

behouden worden, wat

verbeteren etc.).  

RMD

Follow us on:           www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname

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

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

zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen 
en te versterken.

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:

DOSSIER

21199

21346

21778

21790

21840

21899

23309

23665

23670

23699

23736

23740

23783

23787

23789

23800

23824

23826

23827

23852

23856

44627

46795

50814

51526

HANDELSNAAM

L. BOEDHAI

VIDEO EXPRESS

RADJKOEMAR KOWLESAR

G.S. RISTIE

N. IMANKARIJO - 

SONTOWIJADI

A.TH. BANDA

DOERDJAN'S ROTISHOP

R. SIEWO

H.P. KROMOSEMITO

BEMIDDELINGSBUREAU

MIJNALS

TAXIBEDRIJF E.E. PEROTI

UNCLE RAY'S LIFE 

PROMOTION

E.E. CHIN A HIN

HANS TAXIBEDRIJF

S.M. BALDI

H.K. WONGSOREDJO

W.H. SAMPI

A.E. LISSE

EXPORTEURSBEDRIJF A.E.

LISSE

M.BH. BHAGGAN

D.R. DROODUIN

DESIGNER TOUCH 

EXPORTER

BLACK STONE 

ENTERTAINMENT

BILLY'S AUTOSHOP

ZAVIER MUZIEKSCHOOL

ADRES

Slidrechtsestraat 12

Weidestraat 46

Magentaweg BR. 299

Nieuw Weergevondenweg 333

Domburg 11e Straat 146

Rosalinestraat 25B A

Ds. Martin Luther Kingweg 185 km.

10

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Klepperstraat 7

Kennedyweg 402A

Granietstraat 14 perceel no. 4879

Deimosstraat 8

Welgedacht B Weg 162

Sebijariestraat 10

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Nieuw Aurora 

Erosstraat 6

Erosstraat 6

Frederikshoopweg BR. 249

Hernhutterstraat 85B

Keizerstraat 162-164

Keizerstraat 43

Verlengde Keizerstraat 30

Verlengde Keizerstraat 61-63 (de

Mantel)

ACTIVITEIT

Winkelier

Verhuurbedrijf, Importeur

Autobusdienst

Autobusdienst

Winkelier

Reparatieinrichting

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Bemiddelingsbureau

Taxibedrijf

Reclamebureau, 

Advertentiebureau

Bemiddelingsbureau

Taxibedrijf

Autobusdienst

Taxibedrijf

Winkelier

Importeur

Exporteur

Autobusdienst

Schoonmaakbedrijf

Exporteur

Servicebureau, Promotion

Bureau

Monteur

Opleidingsinstituut

Je kan geen prettig gezelschap zijn als je om te beginnen niet van je eigen gezel-

schap geniet. Behandel jezelf zoals je door anderen behandeld zou willen worden.

Besef dat als je jezelf niet met liefde en respect behandelt, je een signaal uitzendt dat

je niet belangrijk genoeg bent, of het niet waard bent of verdient. Door dit signaal blijf

je situaties ervaren waarin mensen je niet goed behandelen. De mensen zijn niet

meer dan een gevolg. Je gedachten over jezelf zijn de oorzaak. Begin dus heel

bewust jezelf met liefde en respect te behandelen en zendt zo een signaal uit waar-

door je mensen aantrekt die van je houden en respecteren. Van jezelf houden en

jezelf respecteren heeft niets met egocentrisme te maken. Bedenk dat je alleen van

anderen kunt houden als je van jezelf houdt. Eigen liefde is een poort tot naastenlief-

de. Want wie niet eerst zichzelf met liefde en respect vult heeft niets om aan anderen

te geven. Creëer eerst je eigen vreugde. (Uit: The Secret)

Bij de KKF is op woens-

dag 21 mei j.l. een

gewijzigde CAO onder-

tekend. De overeenge-

komen primaire voor-

waarden gelden voor 1

jaar en de secundaire

voorwaarden voor 2

jaar. De CAO-gesprek-

ken werden gevoerd

door de onderhande-

lingsteams van de KKF

en de KKF Werkne-

mersorganisatie.             

V.l.n.r.: J. Pancham (KKF-secr.), H. Naarendorp (KKF-vz.), 
T. Sosrojoedo (KKFWO-secr.), H. Pultoo (KKFWO-vz.) en A. Padarath
(KKF-ovz.)

CAO-onderhandelingen afgerond


