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NIEUWSBRIEF
Beste SBF relatie,
In deze eerste editie van de Suriname
Business Forum (SBF) nieuwsbrief voor het
s
nieuwe jaar 2017 zullen de volgende
punten onder uw aandacht worden
gebracht: het CTCS programma, MVO
programma follow-up, Closing workshop in
het kader van het SBF Export Readiness
Programma.
Mede namens het Suriname Business
Development Center (SBC) wensen wij u
een duurzaam jaar vol geluk en voorspoed!

Het Caribbean Technological Consultancy
Services (CTCS) programma vangt aan
De Caribbean Technological Consultancy Services
(CTCS) is een programma van de Private Sector
Development Division van de Caribbean
Development Bank (CDB). Het programma is ook
een netwerk van regionale en nationale
laboratoria, instituten, bedrijven en consultants
met als hoofddoel versterking van de private
sector door middel van het creëren van
connecties tussen ondernemers met technische
ervaring en ondernemers die consultancy –
diensten en assistentie behoeven.

INHOUDSOPGAVE:
 Het CTCS programma vangt aan middels
registratie van consultants
 Closing workshop in het kader van het SBF
‘’Export Readiness Programma’’
 MVO programma follow-up
 MOU Barbados Investment & Development
Corporation (BIDC) met het SBC

MVO programma follow-up
Op donderdag 12 januari jl. is er een MVO followup diner meeting gehouden voor de goudsector
bij Bamboe Green Garden restaurant. Een aantal
goudbedrijven en ook andere stakeholders, die
binnen deze sector van belang zijn, hebben deel
genomen aan deze meeting, waarbij de heer Chris
Healy een presentatie heeft verzorgd. De
bundeling van deze bedrijven en stakeholders is
een positieve stap om maatschappelijk
verantwoord te kunnen/blijven ondernemen.

De drie diensten welke aangeboden worden zijn:
1) Technical Assistance (TA),
2) Workshops,
3) Job Attachments.
MVO follow-up diner meeting

Het Suriname Business Forum (SBF) met als werkarm het Suriname Business Development Center
(SBC) is als Hub ingesteld om het CTCS programma
in Suriname uit te voeren. Dit houdt in dat het SBF/
SBC de volledige coördinatie van dit programma
onder zijn beheer heeft en als enige instantie
aanvragen mag aannemen voor CTCS technische
assistentie en na screening deze door stuurt ter
goedkeuring naar de Caribbean Development Bank
(CDB). Elke ondernemer van ‘’Micro – Small &
Medium“ ondernemingsvorm mag een verzoek
indienen voor assistentie bij de Hub.
In dit kader worden consultants uit verschillende
sectoren opgeroepen zich te registreren om hun
diensten te kunnen aanbieden binnen dit
programma. De registratie loopt tot en met 6
februari 2017 en kan middels het indienen van een
CV en profiel (in het Engels) en een ‘letter of
interest’ op ctcs@sbc.sr .

Opstartfase CTCS Hub Suriname
De Caribbean Development Bank heeft voor het
SBF/SBC gekozen om als Hub te functioneren
vanwege haar unieke structuur. In het Caraïbisch
gebied is Suriname het eerste land met een Hub,
terwijl het CTCS programma in vele landen reeds is
opgezet.
Voor de opstart zullen 15 organisaties uit het
bedrijfsleven, die geïdentificeerd zijn als satellieten,
bij de Hub aangesloten worden. Gaandeweg het
programma zullen meer organisaties/bedrijven
aangesloten worden bij de Hub.
De bedoeling is dat de Hub uitgroeit tot een
landelijke (alle districten) orgaan, die assistentie
verleent aan MSME in geheel Suriname.

MOU getekend tussen Barbados Investment &
Development Corporation (BIDC) en het SBF/SBC
Bedoeling bereik CTCS programma in Suriname

‘Closing workshop’ in het kader van het SBF Export
Readiness Programma
In het kader van het SBF Export Readiness
Programma zal op maandag 30 januari 2017, het
Suriname Business Development Center (SBC) in
samenwerking met de Caribbean Development
Bank (CDB) een ‘closing workshop’ organiseren
voor zowel Tier 1 – als Tier 2 bedrijven. Tijdens deze
workshop zullen o.a. aan de orde komen ‘’Project
overview and findings & after care program’’.

De samenwerking tussen het SBC en de Barbados
Investment & Development Corporation (BIDC)’’ is
reeds ingegaan middels het onlangs tekenen van
een Memorandum of Understanding (MOU) m.b.t.
de ‘’Promotion of Trade & Export Cooperation’’.
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