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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 27 juli 2020 Nr. 960

 
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor eco-
nomische groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te verte-

genwoordigen 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  

 
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 opnemen in www.surinametourism.sr  

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

STS, Suriname Tourism Board 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

 
UW KKF JAARBIJDRAGE  

OP TIJD VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN  

VOOR 2020

 Exportbevordering 
 

Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en informatie 

digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere applicaties. 
 

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 van het 

(bedrijfs) leven onder aangepaste omstandigheden.  

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

geïncorporeerd.  

Indien de beurs geen fysieke voortgang heeft gegeven de mogelijke omstandigheden van dat 

moment, zal de beurs Virtueel (Digitaal & Mondiaal), worden gecontinueerd waarbij fysiek 

contact wordt gemeden. Wij berichten u in dat stadium de details.  

 

De registratie voor de Bufes November beurs is daarom normaal mogelijk. 

 
Covid-19 Compensatie 

 

In afwachting van de ter beschikking stelling van de compensatiemiddelen door de regering, 

kunnen 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 meer in het 
kader van de Covid-19 pandemie, een crisis unit ingesteld. Deze Unit biedt o.a. support 
aan ondernemingen betreffende:  
 

-informatie over toepasselijke maatregelen 

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven m.b.t. de lock down 

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr/smsportal 

-bemiddeling bij dreigend faillissement 

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

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten 

-de SecFeSur vacaturebank 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  

 

CITAAT 

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

komst” (Corey van Loon)

 
SMEs noodzakelijk voor economische groei 

 

De Small and Medium Enterprises (SMEs) ofwel kleine en middelgrote ondernemingen vor-

men de ruggegraat van de private sector. Steeds meer Overheden komen tot dit inzicht dat 

leidt tot het besef dat zij de ontwikkeling van SMEs moeten bevorderen om economische 

groei mogelijk te kunnen maken. Het scheppen van een ondernemers vriendelijk klimaat en 

een investeringsmilieu dat aantrekt wordt dus meer en meer topprioriteit van overheden die 

groei en ontwikkelings-gericht zijn. In ontwikkelingslanden zijn de meeste ondernemingen 

SMEs. In het kader van armoede bestrijding getuigt het van bestuurlijke wijsheid de ontwik-

keling van SMEs maximaal te faciliteren. Te denken valt aan overheidsincentieven die hun 

concurrentievermogen optimaliseren in vergelijking met grote ondernemingen. De meest 

gewaardeerde maatregelen liggen in de belastingsfeer, verlaging van rentetarieven, douane 

rechten etc. De grote uitdagingen waarmee SMEs kampen betreffen de beperkte toegang tot 

financiën, onvoldoende getrainde werkkrachten, gebrekkige ondernemerscapaciteiten, 

beperkte toegang tot grondstoffen, niet bij de tijdse technologie, informatie, marketingtech-

nieken, netwerk en partnerschapsproblemen.

 
Interpreteren wat ogen zien 

 

Wat wij zelf gezien, gehoord of gevoeld hebben wordt vaak ten onrechte als absolute waar-

heid beschouwd. Maar is ons zintuigelijke perceptievermogen wel een absolute maatstaf ? 

Zelfs wetenschappers worden steeds huiveriger om hun eigen oordeel als het laatste te 

beschouwen. Laten wij het fenomeen zien onder de loep leggen. 
 
 

Zien                                                                                                                                                                 

Vaak kijken wij zonder te zien en voor een oog dat niet ziet blijft de waarheid onzichtbaar. Zien is 

bewust zijn van iets dat zichtbaar is. Zien kan ook een zuiver mentale operatie zijn: begrijpen en 

doorzien van iets. Vaak wordt zien gebruikt in de betekenis van het zich voorstellen of begrijpen van 

dingen die geen zichtbare of tastbare vorm hebben.  Zo is b.v. een heldere visie ontwikkelen van 

buitengewoon belang voor doordacht ondernemingsbeleid. Inzicht in de werking van onze ogen ont-

hult dat het feitelijk de hersenen zijn die zien en niet de ogen. We zien, horen, ruiken of voelen niet 

met onze zintuigen maar met onze hersenen en vooral met het deel dat ‘cerebrum’ heet. Dit bete-

kent dat voor ieder van ons de hele wereld bestaat binnen een inwendig orgaan met een dikte van 

twee en een halve millimeter en een oppervlakte van ongeveer 2240 vierkante centimeters.             

 

De juiste kijk 

Alle grote religieën stellen dat verlichting verwerven slechts mogelijk is als beseft wordt dat de 

wereld bestaat dankzij het universele principe van oorzaak en gevolg. In de loop van dit process 

verschijnen dingen in zichtbare vorm en verdwijnen weer om plaats te maken voor andere. Alles is 

aan voortdurende verandering onderhevig. Vrede en rust wordt ervaren als we de oorzaken en 

omstandigheden die alles in de wereld doen ontstaan doorzien. Maar hoe onderken je de oorzake-

lijke factoren? Hoe onstaat ‘De Juiste kijk’ oftewel een nauwkeurig en volledig inzicht. Het grootste 

obstakel voor de ‘juiste kijk’ ligt in een vertroebelde geest die van de werkelijkheid is afgesneden 

door een sluier van egocentrische vooroordelen of vooropgezette meningen. Vooropgezette menin-

gen en starre ideeën beletten ons de waarheid te zien. Wanneer wij argwanend staan t.o.v. de 

motieven van anderen gaan we alles wat we zien en horen verkeerd interpreteren. De waarheid kan 

slechts gezien worden door wie zich bevrijd heeft van de boeien van vooroordelen en zelfzucht.   

RMD 

 
Aandachtspunten van strategie 

 

“Onze westerse beschaving heeft de mens gemaakt tot de maat aller dingen en rationalise-

ren beheerst haast alle terreinen van het maatschappelijk leven. We zijn in een maalstroom 

van voortdurende desintegratie en vernieuwing van strijd en tegenspraak, van dubbelzin-

nigheid en angst. All that’s solid melts into air!” Woorden van de bedrijfskundige Dr F. 

Haselhoff.   
 

Macht                                                                                                                                   

Een organisaties is een instrument om menselijke activiteiten te richten en te coordineren en stra-

tegie is de beschermende ring eromheen. Strategisch Management houdt zich bezig met de vraag 

HOE de organisatie haar voort- bestaan het beste veilig kan stellen in haar omgeving. Wij wijzen op 

drie aandachtspunten van strategie. Het eerste betreft macht en gaat om het in standhouden van 

vermogens en vaardigheden om: * adequaat te functioneren in de omgeving;* goede arbeidsvoor-

waarden aan te bieden;* know-how te verwerven en in te zetten; * snel in te spelen op veranderin-

gen. Strategisch gedrag omvat ook concurrentie en samenwerken uit welbegrepen eigen belang. 
                                                                          

Informatie                                                                                                                               

Het 2e aandachtspunt betreft informatie. Succesvolle organisaties letten scherp op hun omgeving 

om zonodig een uitgestippelde strategie op tijd te kunnen bijstellen. Aanpassen kost tijd en dat 

vraagt dus om vooruitzien. Maar…de toekomst is onzeker en verbanden tussen oorzaak en gevolg 

zijn niet altijd even duidelijk. De strateeg besteedt daarom zorg aan de kwaliteit van de informatie 

die hem ter beschikking staat. Alleen zo kan hij/zij nieuwe strategische keuzes maken. Dit is belang-

rijk want de dynamiek van de samenleving kan maken dat een comfortabele positie plotseling 

omslaat in een bedreiging van het voortbestaan. 
  

Stakeholders 

Aandachtspunt 3 betreft de betekenis van de organisatie voor al haar stakeholders bij wie de ultie-

me ratio en bestaansgrond van elke organisatie ligt. Op evenwichtige wijze moet rekening worden 

gehouden met hun belangen waarbij tevens gelet wordt op het algemeen maatschappelijk belang. 

Door alle particuliere belangen heen ligt daar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 

organisatie. Daarop zal zij voortdurend worden aangesproken. Immers door haar omgang met men-

sen, grond, milieu, kennis en informatie bepaalt zij de kwaliteit van ons bestaan. RMD 

 

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven 
 
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid 

een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie. Uw eigen inbreng is minimaal, 

meer in de zin van lokaal transport en werk materiaal. 

  

De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er een beroep wor-

den gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten. 

     
B-Inno, Improvement Unit at KKF   

I.s.m. de PUM, FAO en CESO 

 

Belang van KKF-registratie:  
. 
Verificatie mechanisme voor uw bedrijf t.b.v. derden 

 

• Kredietaanvragen voor het bedrijf  

• Uitvoeren van overheidsprojecten  

• Import en export  

• Invoerrechtenvrij importeren van machines en/of voertuigen voor het bedrijf 

• Zaken doen met buitenlandse bedrijven 


