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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 Business 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@svs.sr

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

- SIA Business Education 426388 / 8410443 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 ONE STOP WINDOW (OSW)

U kunt er o.a. terecht voor het opmaken van vergunningsaanvragen, waardoor u kostbare bedrijfstijd

efficiënter kunt inzetten. Het betreft aanvragen van nieuwe vergunningen of van verlengingen van

eerder verkregen vergunningen. U krijgt van ons ook een tijdige reminder voor het expireren van uw

vergunningsgeldigheid.

Het verzamelen van de benodigde documenten wordt door de One Stop Window overgenomen,

waarna de aanvragen bij de diverse instanties w.o. de Districtscommissariaten en de diverse

Ministeries worden ingediend. Het proces, welke bij deze instanties op gang wordt gebracht, wordt

ook door deze afdeling gemonitord. 

Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor de aanvraag van een ver-

gunning. 

Promote uw toeristisch product

In deze down periode is het ideaal te evalueren en voor te bereiden op de herleving van de sector.

Bedrijven in de toerisme branche hebben de ruimte hun beeldmateriaal kosteloos te doen opne-

mem in www.surinametourism.sr

STS, Tourism Knowledge Center at KKF

Duurzaam ondernemen

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen

• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen

• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

Vacaturebank

Registreert u zich voor een passende job. 

De vacaturebank is onderdeel van de National Human Resource Database. Door uw skills te regis-

treren bevordert u de “the right person to the right job” transitie welke wij voorstaan.

Ook bedrijven zijn welkom hun vacature voor herstart na de lock down te registreren.

Secfesur, Interconnections Unit at KKF

Exportbevordering

Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en infor-

matie digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere appli-

caties.

De pagina is in ontwikkeling en wij nemen u graag vanaf het prille begin mee.

Glotss, Trade Blocks unit at KKF

BUFES November beurs (KKF Jaarbeurs)

Wij laten ons niet overwinnen door Covid-19 en bereiden ons voor op normalisatie onder aangepaste

omstandigheden van het (bedrijfs)leven. 

De registratie voor de  Bufes November beurs is daarom onder voorbehoud mogelijk. Deelnemers

van de Agro beurs die vanwege de pandemie is afgelast, worden in deze beurs geïncorporeerd.

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

Covid-19 Compensatie

In afwachting van de ter beschikking stelling van de compensatiemiddelen door de rege-

ring, kunnen noodlijdende bedrijven zich nog altijd registreren via de sms:

Telesur (597) 8422162 / Digicel (597) 7666417

Zijn we wel rationele wezens?

Emotiepsychologen definiëren ‘eigenwijsheid’ als stijfkoppigheid waarmee je ande-

ren voor het hoofd stoot en ‘eigenzinnigheid’ als een vorm van dwarsheid waar ande-

ren genoegen in scheppen. Recentelijk noemde Overste Veira van het Covid

Management Team (CMT) de gedragingen van sommigen die tegen de instructies

ingingen “Tranga Yesi” of Stijfkoppigheid.

Homo sapiens

In 1965 stelde Nico Frijda, buitengewoon hoogleraar in de emotiepsychologie aan de

Universiteit van Amsterdam, de vraag of mensen wel kunnen denken. “Wij maken allerlei

domme denkfouten en de benaming ‘homo sapiens’ wat verstandige, rationale mens bete-

kent, is een grove zelfoverschatting. Maar In negen maanden en met honderd miljard

zenuwcellen, bouw je nu eenmaal geen perfecte machine” relativeert Frijda. Een soort die

echt zuiver kan denken zal een nieuwe evolutionaire uitvinding zijn, een ‘ homo vere

sapiens’ een werkelijk denkende mensachtige. Tja wat hiervan te denken? Frijda wordt

beschreven als een modern Socrates die het idee het beter te weten dan de meesten com-

bineert met het besef zelf ook niets te weten.

Emoties

De hoogleraar zegt dat God ons zo geschapen heeft dat wij een emotionele band niet pijn-

loos kunnen verbreken, omdat we in onze eerste drie levensjaren hebben geleerd ons te

hechten. Onze emoties zijn reële gewaarwordingen en een steekhoudende theorie betreft

iets dat in de buitenwereld aanwezig is. “Ik denk” zegt Frijda “dat er een waarheid bestaat

en dat deze illusie net zo nuttig is als de illusie dat gerechtigheid bestaat. Het daagt ons uit

om aan de slag te gaan en het geeft ons verantwoordelijkheid.”

Frijda verwijt psychologen, althans velen onder hen, uit het oog verloren te hebben dat het

in hun discipline er om gaat meer inzicht te krijgen in de grote vragen van het leven en het

oplossen van kleine en grote problemen.”Het is de kanker van het middelbare en weten-

schappelijke onderwijs. De stof is te weinig verweven met dingen die er echt toe doen. Alles

is eenzijdig gericht op economisch welbevinden en er is te weinig oog voor dingen die niet

onmiddellijk geld opbrengen.” Het werk van Nico Frijda is international erkend en zijn boek

‘Emotions’ wordt beschouwd als een mijlpaal bij het tot bloei komen van de emotiepsycho-

logie.  RMD                                                                                                                                                                                                                               

Over statististische technieken

Statistieken worden gebruikt om lijn te brengen in een grote hoeveelheid gegevens, maar moe-

ten ook aangeven wat de feiten zijn, en hoe die zijn geïnterpreteerd. Iedereen kan een gemid-

delde uitrekenen maar geeft dit wel altijd zinnige informatie? Meer inzicht in statistische wet-

matigheden is nuttig.

Een arbeidsdeskundige evalueert of een training een positief effect heeft gehad op de bedrijfscultuur.

Hij meet hoe het gesteld is met ziekteverzuim, tevredenheid met het werk en de werkdruk. Maar zelfs

als zich verbeteringen hebben voorgedaan hoeft dat niet door de training te zijn veroorzaakt. De ver-

betering kan het gevolg zijn van variabelen die niet bij het onderzoek werden betrokken. Zij kan bv te

danken zijn aan de aanstelling van een nieuwe directeur die de trainingen heeft georganiseerd en

andere verbeteringen heeft bewerk- stelligd. Meten van dingen is heel interessant.Telkens ervaar je

dan weer dat de mens een uiterst lasting studieobject is. Hoezo? Omdat hij soms liegt of sociaal wen-

selijke antwoorden geeft. Vaak schiet simpelweg de zelfkennis tekort. Deze fundamentele onvoor-

spelbaarheid van het menselijk gedrag doet specialisten betwijfelen of hun theorieën ooit verder zul-

len reiken dan grove benaderingen.    

Factoranalyse

Is een met behulp van de wiskunde ontwikkelde statistische techniek waarbij  naar onderzoeksgege-

vens wordt gekeken die vaak in combinaties voorkomen. Voorbeeld: wie graag Bergen beklimt zal ook

houden van hard rijden of parachute springen. Deze samenhang wordt benoemd als de factor ‘sen-

satiezoeken’. De factor is een onderliggende eigenschap die verklaart waarom de meetresultaten er

op deze manier uitzien. Rapportcijfers kunnen ook als voorbeeld dienen. Het ene kind is overal goed

in, het andere faalt op alle gebieden en weer een andere heeft talent voor een deel van de vakken.

Factoren als intelligentie en doorzettingsvermogen spelen hierbij een rol. Intelligentie wordt opgedeeld

in performale en verbale factoren. De performale factor voorspelt hoe goed iemand zal presteren bij

practische puzzels en exacte vakken. De verbale factor factor heeft betrekking op taal en inzicht. Er

zijn statistische technieken ontwikkeld die met behulp van de ‘Drieweganalyse’ snel kunnen verwijzen

naar een eenduidige beschrijving van onderliggende factoren. De drieweganalyse kan precies uitre-

kenen welke factoren de meetgegevens hebben veroorzaakt. Met behulp van de factoranalyse kun-

nen de vele woorden die wij gebruiken om een persoonlijkheid te beschrijven op 5 dimensies

geplaatst worden. We beoordelen anderen op: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotione-

le stabiliteit en intellectuele autonomie. De zogeheten ‘Big Five’. Maar mensen kunnen zich in ver-

schillen situaties heel anders gedragen. Sommigen zijn op het werk vol zelfvertrouwen maar gedra-

gen zich heel krampachtig in een informele sociale context. Andersom kan een versierder op het werk

verlegen en onzeker zijn. De gebondenheid aan de situatie voegt aan het persoonlijkheidsonderzoek

een extra dimensie toe. De Drieweganalyse maakt het mogelijk te beschrijven hoe iemand zich

gedraagt in een bepaalde soort situatie. De kenmerkende reacties van een persoon zijn deels stabiel

over alle situaties en deels situatiegebonden. RMD

Staat u nog ingeschreven in het Handelsregister van

de KKF terwijl uw bedrijf niet meer operationeel is?

Zo ja, schrijft u zich onmiddellijk uit om mogelijk ongerief te voorkomen. Doet u dat niet dan kan

de Dienst der Belastingen b.v. aannemen dat uw bedrijf nog actief is waardoor u eventuele aan-

slagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan en schrijf u

uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het Handels-register op te schonen.

Wij roepen ook op tot het doorgeven van relevante wijzigingen bij nog actieve ondernemingen opdat

uw dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden.

De KKF Crisis unit 

Hoewel de reguliere dienstverlening van de KKF en haar werkarmen ook de monito-

ring en beheersing van calamiteiten betreffende het bedrijfsleven omvat, is er een cri-

sis unit ingesteld, meer in het kader van de Covid-19. Deze Unit biedt o.a. support aan

ondernemingen betreffende:
-informatie over toepasselijke maatregelen

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven mbt de lock down

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr

-bemiddeling bij dreigend faillissement

-melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van

Arbeidsovereenkomsten

-de vacature bank www.federaties.sr/jobportal

- een neutraal luisterend oor

Kernkampweg # 37

-Secfesur  : 532370 / 434055 / WA 8770786/ 8770615

-BOG    :178/ 8836643

-NCCR    : 520840/426416

-Covid-19 Team : 471511

-Crisis Hulplijn  : 114

-Uw bedrijfsarts

Covid-19 Lock down Doorgangsbewijs

Bedrijven die gedurende de lock down periode noodzakelijk hun operatie moeten voortzet-

ten, zijn gehouden voor directie en medewerkers een doorgangsbewijs aan te vragen. Het

doorgangsbewijs strekt tot toestemming tot werkzaamheden conform uw opgegeven werk-

schema en werklocatie. Het gebruik beperkt zich tot transport van en naar de werklocatie via

de kortst mogelijke openbare route. De toestemming is persoonsgebonden en wijzigingen in

opgegeven informatie kunnen leiden tot discontinuering van de validiteit. Misbruik leidt tot

directe invordering dan wel ongeldig verklaring van het bewijs. U kunt voor de aanvraag

terecht bij het KKF hoofdkantoor alsook alle filialen. Het al dan niet toekennen van de uit-

zondering is een prerogatief van het Covid-19 management team.


