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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 12 oktober 2020 Nr. 971

 

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 

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.

 Het Handelsregister  

Het Handelsregister ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd, dient tot zeker-

heidsverificatie van het rechtsverkeer tussen economisch actieve of passieve entiteiten, hetzij 

natuurlijke dan wel rechtspersonen en derden. De wettelijke registratieplicht van economische acti-

viteiten voltrekt zich bij de oprichting c.q. aanvang van de onderneming. Voorafgaand wordt er een 

Bedrijfsnaam goedkeuring aan de onderneming en eventueel een Handelsnaam geaccordeerd na 

verificatie van het eerste registratierecht, verwarring en of zedelijkheid. De bedrijfsnaam en de han-

delsnaam zijn niet per se dezelfde. De Handelsnaam eveneens niet te verwarren met de 

Merknaam. De registratie van de economische activiteit gaat gepaard met de vastlegging van de 

aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders, procuratiehouders en eventuele cruciale operatio-

nele functievastleggingen. De registratie in het handelsregister is geen automatische registratie in 

het Belastingbestand, noch de toekenning van een import en of export registratienummer, geen 

bedrijfsvergunning en overige additionele ondernemingsregistraties en toestemmingen. Het is ech-

ter wel zo dat ook niet-vergunning plichtige beroepen slechts actief mogen zijn na registratie in het 

Handelsregister.   

Het is van belang dat de verstrekte informatie steeds juist en bijgewerkt is. De gegevensbank wordt 

namelijk dagelijks geraadpleegd (nationaal als internationaal) aangaande bedrijven die aan het 

economisch verkeer deelnemen of tijdelijk inactief zijn.  

Staat u nog ingeschreven in het KKF Handelsregister terwijl uw bedrijf niet meer operatio-

neel 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 aanslagen 

zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan en schrijft u zich uit 

als uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het Handelsregister op te schonen.  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 aanslagen zult 

moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan en schrijft u zich uit als 

uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het Handelsregister op te schonen.  Wij roepen 

ook op tot het doorgeven van relevante wijzigingen bij nog actieve ondernemingen opdat uw dos-

siers up-to-date bijgewerkt kunnen worden. 

 

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

opdat uw dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden.

 
Verandering is constant  

Wat is de invloed van verandering op bedrijfscultuur en managementvisie? In de wereld 

is één ding zeker ‘verandering is constant’. En in management literatuur wordt gesteld 

dat ’de natuurlijke toestand van de onderneming instabiel is’. Het besef van processen 

van verandering in het bedrijfsleven groeit.   
De snelle voortschrijding van techniek, veranderingen in de samenleving door intensieve com-

municatie zoals TV, mobiele telefoon, computernetwerken etc., vergroten de mate van veran-

dering. Een complicatie is dat ook de concurrentie groter wordt. Tegenover de groeitendensen 

in de zakelijke wereld, laten bestuurlijke organisaties echter vaak het omgekeerde zien. 

Uiteraard ervaren zij ook veranderingen maar veelal als gevolg van een krimpend budget, 

gewijzigd gebruik van kapitaal en meer. Bedrijven stellen zich steeds meer de vraag hoe zij 

zich te midden van dit alles moeten opstellen voor doorlopend succes. Er zijn in de manage-

ment literatuur vele zinvolle aanbevelingen te vinden. Maar hoe komt het dat sommige bedrij-

ven meer success hebben dan andere? En waarom werken bepaalde strategieën bij het ene 

bedrijf wel en bij het andere niet?   

Bedrijfsbewustzijn 

Deskundigen zeggen dat de rol van management bij het beheersen van de transformatie een 

cyclisch patroon volgt. De eerste fase betreft het ontwikkelen van een richting of visie voor het 

bedrijf waarbij de oriëntatie min of meer op de buitenwereld gericht is. Marktsituatie, concur-

rentie en leveranciers worden afgewogen tegen de sterkte van het bedrijf wat resulteert in een 

visie die door de gehele organisatie gevolgd moet worden, wil er realisatie plaatsvinden. Dit 

betekent dat managers via het communiceren van de visie een constructieve respons moet 

zien te genereren in de eigen omgeving. Dit is de tweede fase waarin het management gang-

maker wordt van de visie via het stimuleren van een constructieve respons van de organisa-

tie. Dit alles geeft ook de vereiste kwaliteiten van leiders aan. Het is de capaciteit om een 

‘mindstretching’ visie te ontwikkelen en de mogelijkheid bezitten een constructieve onder-

steunende respons in eigen omgeving te genereren. Het is werken aan ‘bedrijfsbewustzijn’ 

wat verwijst naar het gedeelde begrijpen van de bedrijfstoekomst, identiteit en cultuur door het 

management en alle medewerkers in de organisatie. RMD 

 
Factoren die groei beinvloeden 

 
Er zijn MKB’s die groeien qua winst en omzet zonder dat het aantal van hun werknemers 

toeneemt. Dit komt door het adopteren van technologie, die in staat stelt te innoveren, 

financiering te verwerven en nieuwe klanten aan te trekken. Bij deze bedrijven is er een toe-

nemend gebruik van ‘shared services’ en outsourcing van specialistische functies waar-

door hun eigenaren kosten laag kunnen houden, alert kunnen blijven en snel kunnen inspe-

len op nieuwe kansen. 

Groei wordt tegenwoordig niet slechts gemeten in termen van schepping van werkgelegenheid 

maar ook in termen van economische activiteiten die ontstaan door het f lexibel gebruik van men-

sen, technologie en diensten. Verstandige overheden focussen hun aandacht terecht op MKB’s 

met hoge groeipotenties. Er zijn een aantal factoren die de groei van het MBK bevorderen zoals 

‘vertrouwen’ dat een sleutel factor is. Zelfs bij een survival strategie in moeilijke economische situ-

aties zou groei en succes er deel van moeten uitmaken. Angst om nu te investeren kan bij het aan-

trekken van de economie ervoor zorgen dat een onderneming dan moeilijk in staat blijkt te zijn om 

in te spelen op kansen die zich dan voordoen. Een andere factor is ambitie. Uit onderzoek blijkt 

dat maar weinig MKB’s voldoende ambitie hebben voor groei in een mate die resulteert in meer 

omzet en werkgelegenheid. Vaak is er een perceptie van mogelijke obstakels die niet alleen het 

vermogen om te groeien in de weg staat maar soms ook de wens van de eigenaar om te wil len 

groeien. Gelukkig zien we ook dat steeds meer MKB’s gebruik maken van technologie. Kleine 

bedrijven die externe hulp inroepen blijken meer kans te hebben om te groeien. Er moet uiteraard 

continu gewerkt worden aan het verbeteren van de eigen per formance. Intrinsiek hierbij is de 

sterkte van het leiderschap en het management. Een belangrijke factor is het verruimen van het 

bewustijn van beschikbare f inanciele bronnen. En wat de overheid betreft? Wel die zal veel meer 

moeten doen om nieuwe, opkomende en bestaande ondernemingen te faciliteren. De nadruk moet 

sterker gelegd worden op het marketen van overheidsinitiatieven. Een counsel merkte hierover op: 

“There is an abundance of support available to growing business, but it is not always marketed to 

the small f irms that need it most.” En dan is er uiteraard ook de KKF die zich via diverse werk-

groepen steeds verder specialiseert op gebieden die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven waar-

door haar dienstver lening op een steeds hoger niveau is geraakt . RMD 

Bezoek onze website:  

www.surinamechamber.com

 
Communicatie telt talloze definities  

De multidisciplinaire benadering, de veelsoortigheid van de communicatiesystemen en 

van de maatschappelijke velden waarin communicatieprocessen verlopen hebben tot 

gevolg dat er tientallen definities van communicatie bestaan. De definitie van commu-

nicatie bestaat niet. 

Elke definitie voldoet en is goed mits zij binnen een bepaalde wetenschappelijke visie, bena-

dering, veld, systeem of cursus bruikbaar en operationeel is. Voorts moet zij logisch, coherent 

zijn en niet tegengesproken worden door de waarneembare werkelijkheid. Uit een studie van 

S.W. Littlejohn waarin een 15-tal definities van communicatie zijn opgenomen halen wij de vol-

gende:  

1) Communicatie is de verbale uitwisseling van gedachte of idee.  

2) Communicatie is het proces waardoor we anderen begrijpen en ons omgekeerd ook 

inspannen om door anderen begrepen te worden. Het proces is dynamisch, steeds verande-

rend en verschuivend als antwoord op de totale situatie.  

3) Communicatie ontstaat uit de behoefte onzekerheden te reduceren, effectief te handelen 

en om het ego te versterken of te verdedigen. 

4) Communicatie: de transitie van informatie, ideeën, emoties, vaardigheden etc door het 

gebruik van symbolen, woorden, beelden etc.  

5) Communicatie is het proces dat algemeen maakt aan twee of meer wat het monopolie was 

van één of enkelen.  

Er zijn vier fundamentele punten waarop de definities kunnen worden onderscheiden: het 

observatieniveau, de intentionaliteit bij de zender, het normatieve oordeel (geslaagde versus 

niet gesclaagde communicatie) en de richting van het communicatieproces (lineair of circu-

lair). Er worden een 6-tal hoofdtypen van communicatie onderscheiden: 

1) nadruk is op ontvanger 

2) nadruk is op zender 

3) verbinding 

4) het vergemeenschappelijken 

5) transmissie  

6) symboolgebruik  

Ligt de nadruk op de ontvanger dan wordt ervan uitgegaan dat deze persoon gegevens inwint 

uit de omgeving; hij tast zijn leefwereld af (scanning) en haalt eruit wat hij bewust of onbewust 

wenst te gebruiken. Bij nadruk op de zender wordt expliciet of impliciet verwezen naar zijn ini-

tiatief. Hij brengt stimuli op gang met de specifieke bedoeling in te werken op de ontvanger 

(intentioneel karakter). Met verbinding wordt gewezen op het bestaan van zender en ontvan-

ger; deze zijn dan partners die afwisselend zenden en ontvangen en zo sociale banden doen 

ontstaan. Nadenken over communicatie houdt de belofte in enig inzicht te krijgen in de manier 

waarop mensen met elkaar interageren en hoe zij zichzelf en hun samenlevingsvormen in 

stand houden. Hans Ferree: “Communicatie. Iedereen praat erover en zegt dat het nodig is 

en dat het vreselijk belangijk is. Maar iedereen zegt ook dat het vreselijk moeilijk is en dat het 

goed fout zit met onze communicatie. Het lijk wel of er meer mensen zijn die klagen over com-

municatiestoornissen dan mensen die zeggen dat het met de communicatie zo prima gaat.” 
 

En van W. Buroughs is de volgende opmerking: “Wat is dan wel echte communicatie? Wat 

bedoel je met communicatie? Wanneer communicatie totaal zou zijn, dan hoefde je niet meer 

te praten. Wanneer je precies weet wat iemand anders voelt of denkt, is dat perfecte commu-

nicatie. De zogenaamde communicatie echter (woorden) is juist een middel om die echte com-

municatie te vermijden. De voornaamste functie van woorden is te liegen.” Gelukkig stellen 

positievere commentaren dat communicatietheoretisch inzicht kan leiden tot een betere ken-

nis van het eigen ik en de manier waarop dit ‘ik’ in relatie staat tot zijn omgeving en tot zich-

zelf.          RMD 


