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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 6 juli 2020 Nr. 957

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 # 139 / 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 437963 / 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 

Administreer, begroot,

evalueer en beheers uw kosten

Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine ondernemers kun-

nen voor assistentie in financiële aangelegenheden bij ons terecht.

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom. Beleggen,

een zinnige vorm van sparen!

Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF  

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 overgeno-

men, 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 vergunning. 

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-

men in www.surinametourism.sr

Voor onze boot bij de aankomsthal te Zanderij, kunt u flyers aanleveren. 

Suriname Tourism Board,  STS 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 registreren 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 aan-

gepaste 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 regering, kun-

nen noodlijdende bedrijven zich nog altijd registreren via de sms:

Telesur (597) 8422162 / Digicel (597) 7666417

De KKF Crisis unit 

Hoewel de reguliere dienstverlening van de KKF en haar werkarmen ook de monitoring en

beheersing van calamiteiten betreffende het bedrijfsleven omvat, is er een crisis unit inge-

steld, 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 voortzetten, zijn

gehouden voor directie en medewerkers een doorgangsbewijs aan te vragen. Het doorgangsbe-

wijs strekt tot toestemming tot werkzaamheden conform uw opgegeven werkschema en werkloca-

tie. Het gebruik beperkt zich tot transport van en naar de werklocatie via de kortst mogelijke open-

bare 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 uitzondering is een prerogatief van het Covid-19 manage-

ment team.

Het Handelsregister

Vele lezers onder U zullen zich afvragen wat het doel is van het Handelsregister.

Het Handelsregister heeft ten doel om derden, d.w.z. degenen die met een onderneming te

maken hebben, de zekerheid te geven dat de rechtshandelingen welke voor de tot standko-

ming van de ondernemingen werden verricht, op geldige wijze tot stand zijn gekomen. Om

gegevens te verschaffen omtrent de identiteit van de personen met wie deze derden in het

Handelsregister te maken kunnen krijgen.

Wat is het belang van het Handelsregister?

Het Handelsregister wordt ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd, waar-

mee wordt aangegeven hoe belangrijk deze vastlegging van economische activiteiten en

gegevens wel is. Het is van belang dat de verstrekte informatie steeds juist en bijgewerkt moet

zijn. Aangezien de KKF de enige instantie is die een dergelijke gegevensbank erop nahoudt,

wordt zij dan ook dagelijks geraadpleegd (nationaal als internationaal) omtrent bedrijven die

aan het economisch verkeer deelnemen.

Het nieuwe normaal

Het ‘Nieuwe Normaal’ veroorzaakt door de Covid-19 pandemie is inmiddels een wereldwijd

ingeburgerd begrip geworden. Alles wordt op haast alle gebieden van ons bestaan anders

benaderd, waarbij  gezondheidsaspecten de hoogste prioriteit genieten. 

Vragen

Waartoe dwingt het ‘nieuwe normaal’ ondernemers die niet slechts willen overleven, maar die

ook willen groeien, met in achtneming van de eisen die de veranderde werkelijkheid stelt?

Hoe en in welke mate dient de overheid het bedrijfsleven en het MKB en micro-ondernemin-

gen in het bijzonder te ondersteunen? Dit vanuit de wetenschap dat het MKB de ‘backbone’ is

van de economie en de grootste aanbieder van werkgelegenheid. Welke rol is onder de druk

van het ‘nieuwe normaal’ voor de KKF weggelegd? De KKF is immers in ons land de meest

gedegen equipte bedrijfslevenorganisatie, in zowel technisch, organisatorisch en kennis

opzicht, om adequaat de belangen van het bedrijfsleven dat het vertegenwoordigt, deskundig

te kunnen behartigen. 

R&I

Een ontegenzeggelijk gegeven is dat ondernemen in het ‘nieuwe normaal’ veel meer dan voor-

heen het geval was, een beroep zal doen op ‘Resourcefulness & Initiative’ (R&I) van onder-

nemers. Naast vakkennis zullen vindingrijkheid en pro-activiteit alsook creativiteit meer dan in

het ‘voorbije normaal’ belangrijk succesfactoren zijn. Deze vermogens dienen bij ondernemers

thans op scherp te staan. Onze nieuwe president in spé heeft een sterk regeerteam toege-

zegd. Met gepast vertrouwen kijken wij dus uit naar de komende verrichtingen die ons bedrijfs-

leven zo zullen faciliteren dat wij als land in financieel en economisch opzicht er weer boven-

op komen. RMD  

Verandering is een continu-proces

Milieu en maatschappij veranderen in de richting van meer menselijkheid, solidariteit, vrijheid en

rechtvaardigheid vereist het ontwikkelen van juiste werkwijzen, strategieën, tactieken en gereed-

schappen, willen wij gezond leven in een menselijk milieu. Methodiek, de weg die wij moeten gaan,

is hier hetzelfde als strategie (de doelen stapsgewijs op een rijtje). Didactiek, het nuttig gebruik van

leermiddelen binnen de methodiek is dan hetzelfde als tactiek (het nuttig gebruik van actietechnie-

ken binnen het kader van de strategie). 
CASTE 

Integratie van theorie en praktijk (ITP) speelt hierbij een fundamentele rol. Zo hebben ITP-ervarin-

gen o.m. het CASTE model doen ontstaan. Het acroniem CASTE staat voor: Conceptie, Analyse,

Strategie, Tactiek en Evaluatie. Het model is cyclisch want de ene fase grijpt steeds vooruit en terug

op andere fasen. Conceptie betreft de begin-motivatie, de drijfveren met hun maatschappelijke

achtergronden. Analyse betreft vragen als: wat is er precies aan de hand? Hoe ziet de omgeving,

de instelling, de fabriek, het bedrijf, eruit?  Dit onderzoek staat in functie van het handelen en moet

objectief worden uitgevoerd. De analyse wordt afgesloten met het ‘problematiseren’ waarbij tegen-

strijdigheden worden opgespoord alsook spanningen, botsingen, leemtes. Strategie heeft als start-

punt de problematiseringen waarmee de analytische fase werd afgesloten. In deze fase worden

probleemstellingen omgezet in opdrachten en doelstellingen die in een nuttige volgorde gelegd

moeten worden. De inzet van deze fase is het formuleren van de hiërarchie van prioriteiten (leer-

of actieplan). Tactiek betreft het programmeren van de leer- of actiemiddelen die nodig zijn voor het

verwerkelijken van de in de strategie gevonden doelen. Concreet gaat het om het vinden van de

nodige literatuur, trainingen, actietechnieken etc. Uiteraard valt de tactiek binnen de strategie want

dat is het toetsingskader. Evaluatie: hieronder valt de toetsing van de effecten van leren en werken

aan de bedoelingen (strategie). Indien nodig leidt evaluatie tot bijstellingen van de voorgaande

fasen van het CASTE-model wat dit model cyclisch maakt. RMD                                                

CITAAT

“Als wij ‘hoop’ veranderen in ‘vertrouwen’ hoeven wij niet meer te baseren op angst voor de toe-

komst” (Corey van Loon)


