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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 16 november 2020 Nr. 974

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economi-
sche groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordi-

gen 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 inschrij-

vingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze 

filialen.

 
Panta rei oftewel verandering is constant  

Onder de druk van de heersende pandemie en de financiële en economische crises is 

de dreiging niet onwaarschijnlijk dat de overheid terugvalt tot het verkeerde idee dat zij 

de economie kan en moet maken. ‘Verkeerd’ omdat overal en altijd het bedrijfsleven de 

motor van de economie is en zal blijven. Taak van de overheid is het bedrijfsleven zoda-

nig te faciliteren dat het in staat is daadwerkelijk de motor of de stevige ruggengraat van 

de economie te zijn. 

De kracht en de essentie van de overheid ligt in het werken aan o.a. reële belastingtarieven, 

goede infrastructuur, optimale veiligheid, eerlijke concurrentieverhoudingen, consumentenbe-

scherming, bestrijding van fraude en corruptieve, economische en ruimtelijke wetgeving en 

goede relaties tussen rechtszekerheden voor werkgevers en werknemers. Een overheid die 

zich inspant om het bedrijsleven te versterken maakt het voor deze motor van de economie 

mogelijk gesmeerd te lopen en te zorgen voor werkgelegenheid en inkomen. We leven in een 

multipolaire wereld waarin de USA niet meer gezien wordt als het centrum van de wereld door 

de opkomst van China, India, Brazilië en andere opkomende economieën. En ongetwijfeld 

beïnvloed dat ook onze economie. De KKF vindt dat onder de heersende omstandigheden het 

van overlevingsbelang is, dat onze overheid ons bedrijfsleven in staat stelt proactief positie te 

kunnen innemen in het mondiale process alsook op national niveau en op het regionale en 

internationale vlak.  Dit geeft ook het belang aan van economische diplomatie. Organisaties 

die bij de tijd willen blijven  doen dat omdat zij beseffen dat aanpassen aan veranderende 

omstandigheden noodzakelijk is voor hun overleving. De KKF heeft werkarmen ingesteld 

omdat zij haar betekenisvolle rol in onze economische ontwikkeling ten volle beseft en die rol 

verantwoord wil blijven vervullen.    RMD

 
Principes van creatieve cooperatie  

Synergie is een gewoonte die ontstaat door de gezamenlijke werking van andere op univer-

sele principes ontwikkelde positieve, creatieve en constructieve gewoonten. Het is in feite 

de hoogste activiteit in het leven; een manifestatie van alle excellente ‘habits’ bij elkaar 

gezet. Synergie is de essentie van op principes gebaseerd leiderschap.  

De essentie van synergie is het waarderen en respecteren van verschillen en het bouwen op sterk-

te en het compenseren van zwakte. Niet alleen fysieke verschillen maar ook sociale, mentale en 

emotionele verschillen wel te verstaan. Wie synergetisch communiceert opent zijn verstand en hart 

en expressies voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe alternatieven, nieuwe opties. Helaas zijn velen 

getraind in defensief en beschermend communiceren of in het geloven dat anderen niet te vertrou-

wen zijn. Hierdoor zijn deze mensen nooit echt open t.o.v. anderen. Dit is een tragische verspilling 

want hierdoor blijft zoveel potentie ongebruikt en onontwikkeld. Bij synergie gaat het om het princi-

pe dat het geheel groter is dan de som der delen. 1+1= geen 2 maar 3 of meer. Een onderneming 

met een mission statement die het voortvloeisel is van een synergetisch proces heeft een mission 

statement dat leeft bij allen in het bedrijf. Hieronder een voorbeeld van zo’n missieverklaring: “Our 

mission is to empower people and organizations to significantly increase their performance capabi-

lity in order to achieve worthwhile purposes through understanding and living principle centered 

leadership”.   RMD 

 
Loyale leider of manager  

Elke leider of manager van een bedrijf of andersoortige organisatie wenst loyaliteit van hen 

aan wie leiding wordt gegeven? Loyaliteit krijg je echter alleen als je het verdient en laat zien 

dat je het verdient. Zij die loyaliteit ontvangen schenken zelf ook loyaliteit en tonen waardering 

voor standpunten, problemen, wensen en ambities van ondergeschikten, collega’s en gezins-

leden. Ze zijn geïnteresseerd in het welzijn van hun volgers en gaan open en rechtvaardig met 

hen om. De sterke en zwakke kanten van een bedrijf, een gezin of een groep zijn altijd een 

afspiegeling van de sterke en zwakke kanten van de persoon die optreedt als leider. Een 

bekende guru op dit gebied zei eens: ‘Loop een bedrijf binnen en binnen 5 minuten weet je 

wat het energieniveau van de organisatie is. Klanten/cliënten voelen bijna direct aan hoe graag 

de leden van je team met je samenwerken en hoe graag jij met je team samenwerkt’. Hij advi-

seert als volgt: ‘Als het je zwaar valt om de mensen met wie je werkt zover te krijgen dat ze 

voldoen aan de door jou gewenste standaard, doe dan eerst een stap terug en kijk naar jezelf: 

houd jij je zelf in je eigen werk wel aan die standaard, of is het alleen maar iets wat je voor 

anderen preekt?’ De principes van leiderschap krijg je volgens deskundigen het snelst onder 

de knie door ze continu in gedachten te houden en ernaar te leven totdat ze op den duur je 

tweede natuur zijn geworden. Je zal anderen dan effectief kunnen leiden. Hoe gevoeliger je 

als leider/manager bent t.o.v. anderen, hoe beter je kan begrijpen hoe ze zichzelf zien, hoe ze 

tegen jou aankijken en tegen de dingen die je tegen hen zegt of die je hen gebied. Wanneer 

mensen geloven dat er waarde wordt gehecht aan hun bijdrage, beginnen ze de moed te ont-

wikkelen om te handelen naar wie ze zijn. Ze evolueren dan op natuurlijke wijze tot wie ze in 

werkelijkheid zijn. Mensen worden hun eigen leiders wanneer ze zichzelf in de hand hebben. 

De mens wordt zijn eigen leider door trouw te zijn aan zijn echte zelf, degene die hij/zij ten 

diepste is. 

 
Notulen vormen archiefmateriaal  

Het euvel van veel notulen is dat zij veel te lang zijn omdat de schrijver een woordelijk ver-

slag denkt te moeten leveren van alles wat gezegd is. Een notulist moet de kern van een 

bespreking weten weer te geven, waarbij hoofdzaken van bijzaken worden gescheiden. 

Notulen vormen archiefmateriaal waarin teruggevonden moet worden wat gezegd is en door 

wie; vooral tegenstrijdige meningen zijn daarbij van belang.  

Hoe wanordelijk een vergadering ook geweest mag zijn, sprekers en debaters moeten nadien kun-

nen teruggrijpen en nagaan hoe een beslissing tot stand is gekomen. De ijverige notulist die pre-

cies weet te vertellen hoeveel kopjes koffie of glaasjes sherry geschonken zijn schiet het doel voor-

bij. Alles wat niet ter zake is m.b.t. dat wat besproken is moet achterwege blijven. Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen want de roemruchte ‘Handelingen’ van ons parlement geven een woordelijk verslag 

van alles wat er is gezegd, hoe onbelangrijk misschien dan ook. Dat is te verdedigen want de groot-

ste voorzichtigheid en nauwkeurigheid zijn geboden waardoor uitvoerige Handelingen goed passen 

in het parlementaire spel. Daarentegen winnen notulen van eenvoudiger bijeenkomsten echter aan 

waarde als zij beknopt zijn. Een belangrijk punt in notulen is dat vermeld wordt waar en wanneer 

de vergadering werd gehouden, wie aanwezig waren en wie voortijdig de vergadering verlieten. Met 

een beroep op de notulen kan een ‘wegloper’ bewijzen dat hij niet heeft meegewerkt aan een 

bepaalde beslissing, wat veel betekenis kan hebben. De totaalindruk van alle notulen dient te zijn: 

‘een overzichtelijk geheel, waarin men zonder al te veel moeite dat terug kan vinden wat men op 

een bepaald ogenblik nodig heeft. Notulen schrijven is het vastleggen van wat er op een bijeen-

komst werd gezegd en besloten. Dit vraagt om objectieve, eerlijke berichtgeving. Notulisten die in 

hun werk persoonlijke mening geven of sarcasme, ironie of humor uitleven, slaan de plank mis. Zij 

moeten zich onthouden van eigen mening of waardebepaling. Als notulist schrijf je b.v. niet: ‘de spit-

se opmerking van mevrouw X’ of ‘er ontspon zich een animerend gesprek’ of ‘in vrolijke stemming 

verliet men de bijeenkomst’. Bij het notuleren is de eerste vereiste zakelijk zijn en nauwkeurig. 

Notulen dienen de chronologische volgorde van de bijeenkomst te volgen. Veelvuldige herhalingen 

maken notulen zo onleesbaar, maar hoe vermijdt je die? Zeker moeilijk voor niet geroutineerde 

schrijvers. Veel kan opgevangen worden door een puntsgewijze opsomming zonder een gehele dis-

cussie in bijzinnen te vervlechten. Hiermee bereik je in ieder geval dat de notulen aan hun doel 

beantwoorden en hanteerbaar zijn.  Tot slot! In Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal 

staat voor notulen de volgende omschrijving: ‘aantekeningen, kort schriftelijk verslag van hetgeen 

behandeld is in een vergadering, ten behoeve van de leden.’   RMD 

 
‘Alpha management style’  

Er is een ‘Alpha management style’ die gebaseerd is op het mannelijk en autoritair gebruik van 

macht en een ‘Beta management style’ die gebaseerd is op het vrouwelijk, coöperatief aanwenden 

van macht. Voorts is er een managementstijl die de Alpha en Beta stijl incorporeert en beide ver-

sterkt. Deze stijl staat bekend als de ‘Omega management style’ die je spiritueel zou kunnen noe-

men in de zin dat zij leiders ‘empowered’ het uitmuntende in zichzelf te ontdekken en in degenen 

die zij leiden. De wereld hunkert naar leiders die opbouwen en niet neerhalen, die koesteren en niet 

exploiteren, die liever ondersteunen en versterken dan domineren. De Omega stijl incorporeert en 

overstijgt het beste van de Alpha en de Beta leiderschapsstijlen. Omegaleiders worden gekenmerkt 

door ‘the strenghts of: self-mastery, action en relationships’. Meesterschap over jezelf, daadkracht 

en relationele kracht, alle drie verenigd in een persoon, maken een leider tot een omegaleider. 

Socrates had als bekende spreuk: ‘Ken uzelf!’ Wie niet weet wie hij of zij ten diepste is, in essentie 

is, kan geen leider zijn. Echte leiders hebben heldere ‘I AM statements’ die ze ook realiseren. Ze 

weten wat ze willen en waarheen ze koersen. ‘People who succeed speak well of themselves to 

themselves’ zegt Stephen R. Covey. Iemand stelde de vraag: “If each word you said about yourself 

fell and wrapped itself around you like a garment, what would your self-talk wardrobe look like?  Wij 

zouden ons die vraag ook moeten stellen en durven beantwoorden. Verlichte business leiders 

weten wie hun baas is en ze onderhouden er een goed contact mee. ‘They consider their bosses 

to be the people they serve with their business and that’s why they treat their employees in a way 

they want them to treat their clients.’ Leiderschap vergt veel van iemands energie en bewaken van 

de energiereserves geniet dan ook de hoogste prioriteit waardoor zij geen slachtoffer worden van 

stress, burn outs en geen behoefte hebben aan ‘enery boosts offered by alcohol or drugs’.

 
Constructieve respons genereren voor visie en missie  

Een ware missie brengt de reden van het bestaan van een bedrijf tot uitdrukking. Zij wordt 

dan een leidende en onzichtbare kracht die alle erbij betrokkenen verenigt en voortdrijft. Als 

je missie is ontworpen om je sterke kanten te benutten zal zij de essentie zijn van waarom je 

doet wat je doet. De missie is iets tijdloos! 

De missie van sommige bedrijven is nummner 1 te worden op hun gebied. Dat is echter geen mis-

sieverklaring maar een bedrijfsdoel. Visies en missies gaan vaak verloren doordat men er niet in 

slaagt ze op effectieve wijze op anderen over te brengen. Managers horen in staat te zijn om m.b.t. 

missie e/o visie een constructieve respons te genereren bij allen in de organisatie. Tenzij een mis-

sieverklaring oprecht is en door iedereen in de organisatie wordt ondersteund, heeft zij geen waar-

de. Men voelt zich dan niet bij betrokken en is dus ook niet aan toegewijd. Bedrijven nemen steeds 

vaker de tijd om een missie te formuleren. Een verklaring waarin staat waarom het bedrijf er is, wat 

de doelstellingen zijn en hoe men die wil bereiken. Helaas gebeurt dat maar al te vaak vanuit de 

filosofie: 'We moeten eigenlijk een missieverklaring hebben voor het geval iemand ernaar vraagt'. 

Men is dan gewoon uit op een soort kwaliteitserkenning en niet zozeer op een echte missieverkla-

ring. Tegenwoordig is de vereiste kwaliteit van leiders de capaciteit om een 'mind-stretching' visie 

te ontwikkelen. Voorts wordt van hen verwacht dat zij in staat zijn een constructieve en ondersteu-

nende respons te genereren in hun omgeving. Het gaat om bedrijfsbewustzijn wat verwijst naar het 

gedeelde begrijpen van de bedrijfstoekomst, -identiteit en -cultuur door het management en alle 

anderen in de organisatie. Een ander uitdaging voor leiders en managers onstaat doordat politieke 

en economische gebeurtenissen voortdurend interafhankelijk zijn. Overal ter wereld is dat het geval. 

Voor een lange-termijn succes moet de aandacht dus ook gevestigd worden op nieuwe en winnen-

de visies en op het maken van ondersteunende culturele omgevingen. Steeds meer wordt beseft 

dat het visie en cultuurontwikkelingsconcept niet beperkt moet worden tot ondernemingen. Naties 

worden tegenwoordig ook als bedrijfsentiteiten beschouwd. Het enige verschil is de schaal. Dit kan 

nationale leiders helpen bij het beheersen van hun omgeving op een meer correcte, voorspelbare 

en concurrerende manier.    RMD 

CITAAT 

“Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won’t, so 

that you can spend the rest of your life like most people can’t. Do something 

today that your future self will thank you for.”        

   (Sam Walton)

 
Dialoog kent winnaars noch verliezers  

In een dialoog zijn er geen winnaars en verliezers. Integendeel winnen we allemaal als 

de dialog oprecht wordt gevoerd. Een dialoog, oprecht gevoerd, is een veelbelovende 

techniek en filosofie om problemen te formuleren en op te lossen. Zij is een noodzake-

lijk middel om (sub) culturen te begrijpen. 

Er zijn drie basisvoorwaarden waaraan een dialog moet voldoen:  

1) alle deelnemers moeten hun veronderstellingen 'opschorten;  

2) alle deelnemers moeten elkaar als collega beschouwen; en  

3) er moet een 'facilitator' zijn' die de dialoog op het goede spoor houdt.  

Het opschorten van onze veronderstellingen maakt ons bewust van het feit dat onze waarne-

mingen zijn gekleurd door onze behoeften en cultureel verworven vooronderstellingen. We 

gaan onze eigen mindset onderkennen. Elkaar als collegae beschouwen betekent niet dat je 

niet van mening mag verschillen. Verschillen kunnen elkaar verrijken als het gemeenschap-

pelijk doel tot een win-win situatie leidt. De facilitator is nodig om het spoor van de dialoog te 

houden en afglijden naar de discussie te voorkomen. Een discussie convergeert, vat samen, 

sluist naar een conclusie. Een dialog divergeert, verruimt, verbreedt de horizon. Discussie is 

het uiteenzetten van verschillende standpunten om op grond van argumentatie tot beslissin-

gen te komen. Er wordt niet zo gemakkelijk onderkend, dat we andere inhouden verbinden aan 

dezelfde termen. We spreken niet dezelfde taal. Om hiertoe te geraken moeten we eerst onze 

veronderstellingen opschorten. Dit vereist: innerlijk luisteren, verschillen accepteren en weder-

zijds vertrouwen wekken. 

 Basistechnieken 
Dialoog veronderstelt persoonlijk meesterschap en mentale modellen. Schijnweten en 

bestaande denkbeelden moeten ontmaskerd worden. Onderzoek naar eigen handelen blijft 

geboden. J. Kessels een denker op o.a. dit gebied noemt als basistechnieken van dialoog 

o.m.: * in plaats van meningen poneren vragen stellen; * in plaats van etaleren wat men zelf 

in huis heeft onderzoeken welke denkbeelden een ander heeft; * in plaats van onmiddellijk 

oplossingen aandragen voor iemands problem hem eerst helpen het te analyseren; * in plaats 

van te spreken in termen van wat je zou kunnen denken, uitkomen voor wat je werkelijk denkt. 

Daarnaast zijn er de gebruikelijke vaardigheden nodig die in elk doelgericht gesprek een 

rol spelen zoals luisteren, doorvragen, spiegelen, samenvatten, structureren etc. RMD 


