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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 23 november 2020 Nr. 975

De KKF bevordert een cultuur van ondernemer-
schap en daardoor economische groei  in 

Suriname door het zaken leven te dienen, te 
vertegenwoordigen 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.

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 

 
CITAAT 

“Onze attitude t.o.v. anderen en de natuur is grotendeels 

gebaseerd op opinies en emoties die wij  als kind onbewust 

geabsorbeerd hebben van ons milieu. Tradities en geërfd  

talent, neiging en begaafdheid vormen ons. En hun invloed 

op  ons gedrag en overtuigingen is sterker dan die van onze 

bewuste gedachten, gevoelens, spreken, doen en laten.”   

(Albert Einstein)

Douane koersen 

M.i.v. 17/11/2020 en tot nader 

order 

Geldsoort      Aankoop  Verkoop 

USD              14,018       14,290 

EUR              16,577       16,907 

GBP              18,456       18,824 

ANG               7,699         7,852 

AWG              7,784         7,939 

BRL              2,594        2,644 

TTD               2,061        2,102              

BBD               6,907        7,044 

XCD               5,190        5,293 

PER 100 GYD   6,657        6,790 

CNY                2,128        2,169 

45 jaar Srefidensi 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) feliciteert namens het 

Surinaams bedrijfsleven de Surinaamse samenleving met de 45 jarige 

Staatkundig onafhankelijke Republiek SURINAME en wenst haar 

een zeer gepaste en plezierige viering van deze dag toe. 

De wens van KKF is dat de samenleving, het bedrijfsleven en de 

Overheid in harmonie een voorspoedige ontwikkeling van ons land 

tegemoet gaan. 

 
Ontwikkelen van leiderschap 

 
"Er zijn tien vitale ingrediënten in het recept voor het ontwikkelen van leiderschap”. Aan het 

woord is Colin Turner, een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikke-

ling, die trainingen geeft aan bedrijven over de hele wereld. Wij putten uit zijn bestseller 'Het 

eureka principe'. Deze 10 ingrediënten zijn: 

1) Integriteit en ethiek: komen voort uit het afgestemd zijn op principes, duidelijke waarden 

en normen en doorlopende persoonlijke en professionele ontwikkeling; 2) Doelen en doel-

gerichtheid: komen voort uit een persoonlijke missieverklaring voor je leven en het hierop 

afstemmen van wat je doet; 3) Energie en enthousiasme: komen voort uit het doen van dat 

waarvan je houdt en in gelooft; 4) Moed en nuchterheid: komen voort uit het besef dat voor-

uitgang betekent dat je fouten maakt; 5) Inzet en bewustzijn van prioriteiten: komen voort 

uit het besef dat je niet doodgaat van hard werken in een baan waarvan je houdt, maar wel 

van hard werken in een baan waaraan je een hekel hebt; 6) Non-conformisme en onaf-

hankelijkheid: komen voort uit zelfkennis, jezelf begrijpen, op jezelf vertrouwen en trouw zijn 

aan jezelf. Je maakt je geen zorgen over wat anderen over je zeggen, want je bent je eigen 

persoon; 7) Inzicht en geduld: komen voort uit de wetenschap dat wat jij waarneemt niet 

altijd wordt waargenomen door anderen en dat dat alleen kan veranderen met geduld, weder-

zijds bewustzijn en begrip; 8) Waardering en empathie: komen voort uit de wetenschap dat 

het 'ik' alleen echt tot ontwikkeling kan komen via anderen. Waardering hebben voor de 

standpunten van anderen en met hen meeleven geven langetermijnrelaties substantie en 

diepgang; 9) Overtuiging en toewijding: komen voort uit de wetenschap dat overtuiging een 

krachtiger hulpmiddel is dan welke methode dan ook en dat toewijding een maatstaf is voor 

de mate waarin je betrokken bent bij dat waarin je gelooft. Je handelingen moeten overeen-

komen met de kracht van je overtuigingen; 10) Liefde en aandacht: komen voort uit de 

wetenschap dat liefde voor anderen en aandacht voor hun behoeften de krachtigste energie 

is die er bestaat. De echte leider is eerlljk, oprecht, recht door zee en behartigt werkelijk de 

belangen van zijn mensen. Hij/zij is iemand die je kan vertrouwen. 

 
Intrinsieke motivatie 

 

Om de intrinsieke motivatie van haar mensen een kans te geven zorgen moderne onderne-

mingen en organisaties ervoor dat hun werkplek een creatieve plaats is, die de creativiteit van 

hun mensen bevordert. De leiding van deze organisaties weten welke factoren creativiteits-

bevorderend zijn en welke creativiteitsbelemmerend. De medewerkers krijgen kansen zich te 

oriënteren, om zich heen tekijken (congressen, seminars, workshops etc) teneinde ideeën op 

te doen. Maar creativiteitsontwikkeling is geen techniekje dat je even in een training leert; het 

is een denkhouding. Met organisatietransformatie en creativiteitsontwikkeling wordt gestreefd 

naar opheffing van het dualistische denken: dus 'geen of/of, maar en/en'. Niet alle organisa-

ties zijn er al rijp voor, maar voor die dat wel zijn is het een beweging richting proactieve fase 

en richting 'lerende organisatie' met het accent op collectief leren. In lerende organisaties 

wordt de kunst van creatief management beoefend. In zijn boek 'Beelden van organisaties' 

stelt Gareth Morgan het zo: " De uitdaging is imaginiseren; het process van het bezielen van 

organisaties met een geest van verbeeldingskracht die ons uit de bureaucratische vakjes 

haalt." Het gaat om het gebruiken van nieuwe beelden en ideeën om een gemeenschappe-

lijk begrip te creëren bij degenen die hun activiteiten georganiseerd proberen te bundelen. 

Imaginisatie is een manier van denken waardoor wij onze creatieve mogelijkheden kunnen 

begrijpen en ontwikkelen. 

 
Hoe nauwkeurig kiezen wij onze woorden? 

 
Helder denken en gedachten duidelijk weergeven kan slechts als wij onze woorden correct 

kiezen. Wat bedoel je ermee en geven anderen dezelfde betekenis eraan? Gedachten worden 

vaag en slordig als men vaag gedefinieerde woorden gebruikt wanneer nauwkeurigheid 

geboden en mogelijk is; of door het gebruik van woorden op een insinuerende en emotioneel 

geladen wijze. 

Woordkeus en woordgebruik moeten steeds overeenstemmen met het doel dat men zich stelt.Welke 

woorden we gebruiken en hoe, hangt niet alleen af van wat we proberen te bewerkstelligen, maar 

ook van wat wij weten omtrent de intelligentie en de achtergrond van ons gehoor. Discussies, waar-

in abstracte woorden als ‘rechtvaardigheid’ een rol spelen, lopen vaak spaak doordat de woorden 

door verschillende mensen in verschillende zin gebruikt worden. Abstracte woorden zijn woorden die 

men niet aanwijzend kan definiëren, waarvoor geen concreet ding, handeling of eigenschap bestaat 

die we bij wijze van definitie zouden kunnen aanwijzen. Woorden als rechtvaardigheid, waarde, ver-

beelden, denken, goed en mooi bijvoorbeeld. Het is haast onvermijdelijk dat wij slechts langzaam 

bekend raken met de betekenis van abstracte woorden. Als we in verschillend verband over ‘recht-

vaardigheid’ lezen of horen spreken, krijgen wij een vaag idee in welke betekenis het woord gebruikt 

is. En op den duur vergaren we steeds meer aanwijzingen en terugwijzingen ernaar, totdat we een 

heel network van begrippen met dat woord verbonden hebben. Het is natuurlijk heel moeilijk uit te 

maken hoezeer het samenstel van begrippen dat het woord ‘rechtvaardigheid’ in mijn geest oproept, 

overeenstemt met het samenstel in de geest van een ander. Het hindert misschien niet dat de bete-

kenis van een woord als ‘rechtvaardigheid’ onvermijdelijk vaag en veranderlijk is; het is echter van 

belang dat wij dit beseffen en het verschil kunnen zien tussen een discussie waarbij het er werkelijk 

om gaat of een bepaalde handeling rechtvaardig is (nadat wij duidelijk gedefinieerd hebben wat voor 

ons beperkte doel wil zeggen dat iets rechtvaardig is) en een discussie waarin wij, misschien onbe-

wust, erover debatteren hoe wij het woord ‘rechtvaardig’ dienen te gebruiken. Bij abstract denken 

onstaat het gevaar meestal doordat men woorden als het ware ‘de leiding laat nemen’. Er is soms 

een neiging te veronderstellen dat woorden één enkele, werkelijke, juiste betekenis hebben, als we 

maar konden ontdekken welke. De remedie voor deze neiging is steeds te bedenken dat WIJ de 

woorden maken. De betekenis die wij eraan hechten wordt opgebouwd door de algemene over-

eenstemming van ons allen. Deze betekenissen zijn in vele gevallen talrijk en onderhevig aan ver-

andering wanneer de mensen algemeen besluiten ze anders te gaan gebruiken. Een voorbeeld is 

het woord ‘precair’. Dit woord is afgeleid van het het Latijn: precari – bidden. Het werd oorspronke-

lijk gebruikt in de betekenis van ‘verkregen smeekbede’ of ‘in bezit volgens het goedvinden van 

iemand anders’. Tegenwoordig wordt precair bijna uitsluitend gebruikt in de zin van ‘onzeker’, 

‘geneigd het evenwicht te verliezen’ zoals in ‘in precair evenwicht’ en ‘in precaire omstandigheden.   

RMD                                                                   

 
Het visiemodel 

De constructie van een visiemodel voor de geest halen kan het best door je een startende 

ondernemer voor te stellen. De visie van deze ondernemer draait om wat hij in een aantal 

jaren wenst te bereiken: bedrijfsformaat, klanten, producten, toegevoegde waarde, leveran-

ciers.  Hij zal denken aan succesfactoren zoals marktpositionering, kwaliteit, serviceniveaus, 

prijzen en volumes. Het definiëren van een visiemodel kent negen fasen: 1) bevestigen van 

de visie-verklaring, 2) begrijpen van de invloed van de omgeving, 3) klanten definiëren, 4) 

producten en productgroepen van de bedrijfsentiteit selecteren, 5) het bedrijfspotentieel 

inschatten, 6) de toegevoegde waarde identificeren, 7) selecteren van de kern en non-kern 

toegevoegde waarde, 8) potentiële bronnen en leveranciers vaststellen, 9) kwantificeren van 

product succes criteria. Deze fasen en het resulterende visiemodel plaatje beogen een groei-

end bewustzijn van wat men wil bereiken. Eerst wordt beslist wat de uitgangsvisie- verklaring 

moet zijn. Bijvoorbeeld: a) een 10% groei op verdiensten per aandeel, b) in de Caribbean de 

lowest cost voedselverwerkingsfabriek willen zijn. Zonder een visieverschijningsverklaring is 

er een probleem als je een visieproces wil opstarten. Dan geldt NLWACM  wat staat voor ‘No-

leader-with-a-clear-message’. Echte leiders betrap je nooit in situaties waar de vraag rijst wat 

hun uiteindelijke visie is. Het visiemodel beoogt het creëren van een gestructureerd bewust-

zijn van de sleutelelementen die succesvolle bedrijfsentiteiten  sturen. Door dit bewustzijn 

worden betekenisvolle acties ondernomen, want men is zich bewust van waar het om draait 

en wat de eigen tekortkomingen zijn bij het creëren van 

het visiemodel. Het leidt  naar effectieve allocatie van de juiste middelen om tekortkomingen 

op te lossen en de kwaliteit te verbeteren van het model. Het visiemodel is dynamisch van-

wege correctie en bijstellingen die nodig zijn en vanwege veranderingen in de omgeving zoals 

crises, oproer etc. Trefwoorden van wat zich van visie voor te stellen zijn: idee, denken, nieuw 

concept, aanpassing, verbeeldingskracht, planning, vooruit denken, perspectieven, anticipa-

tie, succes voorstellen, openstaan, een droom, creativiteit. 

 
Japanse stijl van managen 

 

De Japanse stijl van managen benadrukt de noodzaak van een vlotte informatiestroom 

vanaf de werkvloer van de onderneming naar de directie toe. Hierdoor hanteert 

het 'senior management' een benadering die overwegend supervisie betreft, 

dan een 'hands-on' benadering. Dit resulteert erin dat beleid vaak zijn oorsprong 

vindt bij het midden niveau van een bedrijf alvorens het zijn weg vindt naar de top 

voor ratificatie. De kracht van deze benadering ligt hierin, dat zij die belast zijn met 

het implementeren van besluiten reeds actief betrokken zijn geweest bij het vormgeven 

van het beleid. Hoe hoger een Japanse manager opklimt in de organisatie, 

hoe meer hij ervoor waakt de schijn van ambitie op zich te laden. Individuele persoonlijkheid 

en krachtuitstraling worden in Japan niet beschouwd als vereisten voor 

effectief leiderschap. De belangrijkste taak van een Japanse manager is het scheppen 

van een milieu waarin de groep kan gedijen. Om dat te bereiken moet de 

manager altijd toegankelijk zijn en bereid zijn kennis te delen binnen de groep. Voor 

zijn open benadering verwacht de manager van de teamleden dat zij hem volledig 

informeren over alle ontwikkelingen. Deze reciprociteit van relatie vormt de basis 

van goed management en teamwork. Voor de westerling kunnen de instructies van 

een Japanse manager vaak onduidelijk overkomen en verwarring en frustratie veroorzaken. 

Dit wordt veroorzaakt door hun stijl van communiceren. Omdat hun taalgebruik gecodeerd is, 

waardoor wat gezegd wordt niet altijd is wat bedoeld wordt, zijn helder geformuleerde instructies 

niet nodig. De Japanse ondergeschikte begrijpt wat zijn baas bedoelt en handelt dienovereenkom-

stig. De westerling die het moet hebben van duidelijk en helder geformuleerde instructies doet er 

dus goed aan hierom te vragen. Hij loopt anders het risico zaken verkeerd te begrijpen, hierdoor 

slecht te presteren en de relatie onder druk te zetten.


