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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 14 december 2020 Nr. 978

 

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daar-
door 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 

Douane koersen  

M.i.v. 8/12/2020 en tot nader order 
 

Geldsoort      Aankoop  Verkoop 

USD              14,018       14,290 

EUR              16,995       17,333 

GBP              18,685      19,056 

ANG               7,699         7,852 

AWG              7,784         7,939 

BRL              2,686        2,739 

TTD               2,061        2,102              

BBD               6,907        7,044 

XCD               5,190        5,293 

PER 100 GYD   6,657        6,790 

CNY                      2,136           2,177

 
BEZOEK ONZE WEBSITE:  

 

WWW.SURINAMECHAMBER.COM

 
Loyaliteit moet verdiend worden  

Bij leiderschap zijn het grootste genot en de diepste pijn die je kunt ervaren respectievelijk 

loyaliteit of het gebrek daaraan. Loyaliteit krijg je als je het verdient en laat zien dat je het 

verdient. Zij die loyaliteit ontvangen zijn ook degenen die loyaliteit schenken en waardering 

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

leden. 

Wanneer je iets voor iemand doet op bepaalde voorwaarden, moet je geen loyaliteit als belonging 

verwachten. Sommigen vinden dat zodra ze een leidende functie op managementniveau hebben 

behaald, ze zich niet meer aan dezelde standaarden hoeven te houden als anderen. Als je echter 

anderen het ene opdraagt en vervolgens het andere doet, oefen je een negatieve invloed uit. Colin 

Turner, een autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zegt het volgende hierover. De 

sterkte en zwakke kanten van een bedrijf, een gezin of een groep zijn een afspiegeling van de sterk-

te en zwakke kanten van een persoon die optreedt als leider. Houdt deze leider zich oprecht aan 

die standaarden in eigen werk of is het alleen maar iets wat hij voor anderen preekt. Anderen zul-

len iets alleen maar accepteren als zij duidelijk zien dat de leider het al heeft geaccepteerd wat uit 

zijn doen en laten moet blijken. Principes van leiderschap krijgt men het snelst onder de knie, door 

ze continu in gedachten te houden en ernaar te leven, totdat ze tot een tweede natuur zijn gewor-

den. Wanneer medewerkers geloven dat er waarde wordt gehecht aan hun bijdragen, beginnen ze 

moed te ontwikkelen om te handelen naar wie ze zijn. Zo evolueren ze op natuurlijke wijze en wor-

den ze wie ze in werkelijkheid zijn. Ze zijn dan in staat om hun niet langer verborgen natuur effec-

tief te kanaliseren; een natuur die, volgens deskundigen, oneindig machtiger is dan de valse illusies 

waarachter ze zich verbergen. Mensen zo stelt hij worden hun eigen leiders wanneer ze zichzelf in 

de hand hebben. We worden onze eigen leider door trouw te blijven aan onszelf, aan wie we in 

essentie en ten diepste zijn. RMD

 
Natuurlijke leiders inspireren  

Een natuurlijke leider is dat geworden door natuurlijke ontwikkeling en niet door het 

aanleren van technieken. Hij/zij is in staat om wat de natuur heeft geproduceerd te voe-

den op een manier die voor anderen inspiratie betekent. Als de gunsten van het leider-

schap niet ten goede komen aan het personeel en de wensen van werknemers niet 

onder de aandacht komen van de leiders, verstikt dat een organisatie. 

De natuurlijke leider is toegeweid genoeg om een leider te zijn maar heeft niet de behoefte om 

een leider te zijn, zodat iedereen de gelegenheid heeft om zijn of haar wensen te vervullen. 

Deze leider heeft niet de ambitie om te leiden, zodat een ontspannen sfeer mogelijk is. De 

ware leider is gericht op principes, niet op zichzelf en gebruikt zo min mogelijk macht om effec-

tief te handelen. Hij vermijdt egoisme en zijn nadruk is op ‘zijn’ i.p.v. op ‘doen’. Deze leider cor-

rigeert voorzichtig, dwingt niet, valt niet aan maar verdedigt zich ook niet en weet hoe hij een 

situatie van twee kanten moet bekijken. Vitale ingrediënten in het recept voor het ontwikkelen 

van leiderschap zijn: integriteit en ethiek, doelen en doelgerichtheid, energie en enthousias-

me, moed en nuchterheid, inzet en bewustzijn van prioriteiten, non-conformisme en onafhan-

kelijkheid, inzicht en geduld, waardering en empathie, overtuiging en toewijdig, liefde en aan-

dacht. De enige manier om de goodwill en de hoogachting van de mensen met wie de leider 

werkt te behouden is om het te verdienen. Erkenning wordt verkregen voor wie de leider is en 

niet voor wie hij probeert te zijn. Wederzijds vertrouwen kan niet van de ene op de andere dag 

worden opgeroepen. Daarvoor is tijd en inzet nodig. Mensen gaan onmiddellijk de motieven 

van een leider wantrouwen wanneer deze plotseling er moeite voor doet om aardig tegen hen 

te zijn. De juiste motieven zijn veel belangrijkers dan de juiste handelingen. Mensen willen een 

leider die eerlijk, oprecht en recht door zee is, iemand die werkelijk hun belangen behartigt, 

iemand die zij kunnen vertrouwen. Uiteindelijk kunnen zelfs de slimste technieken niet de 

motieven verbergen die iemand zijn hart met zich meedraagt. RMD 

 Lerende organisaties anticiperen op ontwikkelingen  

De term ‘lerende organisatie’ betreft organisaties die zich, in deze tijd van snelle technolo-

gische vernieuwingen en sociale veranderingen, flexibeler en opener maken om beter te 

kunnen reageren en te anticiperen op externe ontwikkelingen. Een lerende organisatie wil 

bekwaam zijn en blijven en in staat zijn zich permanent te verbeteren, te vernieuwen en te 

ontwikkelen. 

De lerende organisatie weet waar zij staat en kent haar sterke en zwakke punten. Zij heeft zicht op 

gewenste veranderingen en de weg die bewandeld wordt beschouwt zij als een leerweg die vraagt 

om tussentijdse evaluatie en zonodig bijstelling. Het bewustzijn van de richting waarin gewerkt 

wordt voorkomt zwalken en onduidelijkheden. De lerende organisatie werkt terug vanuit de toe-

komst en bouwt voort op het goede uit het verleden. Het leren van de medewerkers is onderdeel 

van de bedrijfsvoering en is gericht op de gewenste ontwikkelingen. Er wordt op gelet dat er veel-

zijdig geleerd wordt wat te maken heeft met de verschillende niveaus waarop geleerd kan worden. 

Ten eerste wordt geleerd wat moet en mag in de organisatie. Daarachter liggen principes en inzich-

ten die respectievelijk betrekking hebben op de identiteit van betrokkenen en de organisatie en op 

het weten en begrijpen van de regels van de organisatie. 

M e n s b e e l d 

De lerende organisatie is een netwerkorganisatie, een sociale constructie waarin iedereen de 

mogelijkheid heeft invloed uit te oefenen. Zij is gebouwd op een mensbeeld waarbij de leden zich-

zelf en elkaar beschouwen als volwassen individuen; als mensen die verantwoordelijkheid willen 

en durven nemen voor eigen functioneren en het functioneren in relatie tot anderen en die van de 

anderen hetzelfde veronderstellen. Van organisatiebreed leren is pas sprake als gedragsverande-

ring van het ene individu effect heeft op het gedrag en het beter gaan functioneren van andere indi-

viduen. Om een bouwsteen voor de lerende organisatie te zijn moet het individuele leren op een 

lijn worden gebracht met het leren van de organisatie als geheel. Een lerende organisatie com-

municeert helder en open. Dit geldt voor zowel interne als externe communicatie en heeft betrek-

king op alle lagen van de organisatie. Externe communicatie is van belang voor een organisatie 

om te weten wat er van buiten af gevraagd en gewenst wordt. Voor het bepalen van de gewenste 

ontwikkelingsrichting kan dit een belangrijke rol spelen. Een geode interne communicatie is de 

basis voor het bepalen van zwakke en sterke punten van een organisatie. Willen regels en ach-

terliggende inzichten en principes leiden tot collectief gedrag, dan zullen de betrokkenen onderling 

moeten uitwisselen welke betekenis zij eraan geven en zullen zij het eens moeten worden over een 

gedeelde betekenis. 

 
Processen van verandering beseffen  

Aan het begin van dit nieuw jaar is het goed het gegeven te benadrukken, dat in de wereld 

één ding zeker is: ‘verandering is constant’. Uitspraken als ‘de natuurlijke toestand van de 

onderneming is instabiel’ tref je ook in management literatuur aan. Het besef van de pro-

cessen van verandering in het bedrijfsleven is gegroeid en de snelle voortschrijding van 

de techniek, geïnternationaliseerde handel en de sterker geworden concurrentie maken 

voor ondernemingen, zaken gecompliceerder.   

Het is belangrijk dat managers en individuen zich constant bezinnen over hoe zich in een veran-

derende wereld op te stellen om succesvol te zijn. De betrokkenheid van management in het 

beheersen van transformatie begint in eerste fase met het ontwikkelen van een richting of visie 

voor het bedrijf. Een visie die door de gehele organisatie gevolgd moet worden als er realisatie 

plaats wil vinden. De tweede fase betreft het stimuleren van een constructieve respons op rich-

ting/visie waarbij de manager als gangmaker optreedt. De vereiste kwaliteit van leiders is de 

capaciteit om een ‘mindstretching’ visie te ontwikkelen. Bovendien moeten leiders de mogelijk-

heid bezitten een constructieve en ondersteunende respons in hun omgeving te genereren. Men 

kan drie belangrijke transformatievraagstukken onderscheiden: 1) Hoe ontwikkel je een naar bui-

ten gerichte en concurrerende visie die van succes verzekerd is in de betreffende omgeving. 2) 

Hoe ontwikkel je de ondersteunende strategieën die resulteren in een optimale respons van de 

omgeving. Punt 3 betreft het opgang brengen en houden van het eigenlijke proces van transfor-

matie. Deze uitdagingen zijn onderling afhankelijk wat betekent dat algeheel falen waarschijnlijk 

is als één van hen niet wordt gerealiseerd. De rol van management in onze veranderende wereld 

wordt dus duidelijk steeds complexer. Concurrentie en constante veranderingen veroorzaakt door 

technologische ontwikkelingen noodzaken bedrijven om naar alternatieve manieren van manage-

ment te grijpen. ‘De reflexen van organisaties moeten in topconditie gehouden worden voor ver-

anderende omstandigheden’ zegt Dr. Marc van der Erve aan wie wij het vorenstaande hebben 

ontleend. Hij is BSc in applied Phyics en Phd in sociology.  

 
Ontwikkeling initiëren en continueren  

Er is behoefte aan voldoende intellectueel kader dat zelfstandig kan denken en han-

delen en geen volgzaam en conformistisch gedrag vertoont. Kader dat capabel is soci-

aal-economische ontwikkeling te initiëren en te continueren. Het hebben van vol-

doende wetenschappers en ingenieurs is volgens een bekende persoonlijkheid en 

wetenschapper van onze samenleving noodzakelijk voor het verantwoord kunnen  

besturen van een land. Wij putten uit zijn pennevrucht.  

Gesteld wordt dat als er een ‘kritische massa’ aan wetenschappers ontbreekt, onze uitvoe-

ringscapaciteit zwak zal zijn, onze bestedingscapaciteit ondermaats terwijl wij voorts niet effi-

ciënt en effectief zullen kunnen omgaan met financiële middelen. De term ‘kritische massa’ 

komt uit de kernfysica en betreft de minimale hoeveelheid splijtbaar materiaal dat nodig is 

om een kettingreactie in stand te houden. Deze term is in dit artikel overdrachtelijk gebruikt. 

Het ontbreken van een kritische massa aan relevante intelligentia leidt ertoe dat belangrijke 

posities worden ingenomen door mensen die niet ‘de juiste personen op de juiste plek’ zijn. 

Meestal zijn dat lieden die zich niet georiënteerd hebben buiten hun eigen vakgebied en ‘die 

dus niet weten wat zij niet weten’. Zij zijn daardoor niet in staat sociaal-economische ontwik-

keling te bewerkstelligen laatstaan te continueren. In landen met een groeiend overheidsap-

paraat dat een ‘waterhoofd’ is geworden heerst meestal een “funeste command and control” 

management attitude waardoor veel mislukt door grove incompetentie. Belangrijke vraag-

stukken met een complex karakter worden vooruitgeschoven omdat men niet weet hoe die op 

te lossen. “Vaak zijn de consultants die men raadpleegt onbekend met de cultuur, de historie 

en de sterkte en zwakke punten. En meestal komen deze consultants uit landen die door kolo-

nisatie, slavenhandel, piraterij, uitbuiting en contract arbeiders, rijk zijn geworden. Hun inge-

sleten roofmentaliteit doet hun aanbevelingen garanderen dat landen rijk aan natuurlijke hulp-

bronnen, arm blijven” einde quote. Vereisten in relatie tot de capaciteit leiding te kunnen geven 

aan sociaal-economische ontwikkeling moeten gebaseerd zijn op principes van duurzame 

ontwikkeling geprojecteerde economie. Van belang hierbij is volgens de wetenschapper, het 

vermogen, de wil, de grondhouding om het nationaal en algemeen belang te laten prevaleren 

boven eigen of groepsbelang.   RMD

 
Citaat 

 

Voor de hedendaagse onderneming bestaat 

de uitdaging nu uit het creëren van een werk-

omgeving waarin minstens 60% van aanwezi-

ge talent, kennis en ervaring wordt benut tot 

voordeel van de organisatie en om de mensen 

het genot te geven van een zinvolle baan.


