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NIEUWSBRIEF
Beste SBF relatie,
In deze eerste editie van de
Suriname
Business Forum (SBF)
s
nieuwsbrief 2016 zal er aandacht
geschonken worden aan het
Suriname Business Development
Center(SBC), de executive office
van het SBF. Tevens brengen wij u
op de hoogte van de stand van
zaken en de activiteiten binnen het
’’Export Readiness Program’’.
Namens het SBF/SBC wensen wij u
veel leesplezier toe!

INHOUDSOPGAVE:
 Suriname Business Development Center
 SBF website wordt vernieuwd
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) country scan
 Export Readiness Program

SBF website wordt vernieuwd

Suriname Business Development Center
Suriname Business Development Center (SBC) is de
executive office van het Suriname Business Forum.
Het SBC houdt kantoor aan de Hendrikstraat 69, 1e
etage te Mottonshoop, Paramaribo. Het SBC richt
zich voornamelijk op de volgende taken: het
scheppen van een gunstige ondernemingsklimaat
voor de ontwikkeling van de lokale private sector en
het bevorderen van het ondernemerschap. De
volgende personen zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie.









Dhr. Gilbert van Dijk – Managing Director
Dhr. Ratan Kalka – Manager Business
Support Services
Dhr. Winston Wielson – Manager Research
& Strategic Planning
Dhr. Jhonny van den Berg – Coordinator
General Affairs
Dhr. Magubane Poetisie – Desk Researcher,
Assistant
Mej. Irma Pompea – Assistant Finance &
Accounting
Mw. Samantha Singodikromo - Assistant
General Affairs /Secretary
Mw. Vanessa Flier – Assistant General
Affairs/Secretary.

Op 28 september 2016 jl. was het team van het
IT-bedrijf Spang Makandra samen met het
personeel van het SBC en leden van het SBF op
het kantoor voor een werksessie. Het gaat
hierbij om het ontwikkelen van een nieuwe
website voor het SBF. Tijdens deze sessie zijn
de volgende punten aangehaald: gemakkelijke
toegang tot de website voor cliënten, goede
website content, de nodige verbeteringen t.o.v.
de vorige SBF website. Gestreefd wordt dat de
vernieuwde website het volgend jaar zal
beschikken over alle relevante informatie welke
de cliënt alsook de stakeholders en donoren
voldoende zal informeren over het SBF en voor
de nodige interactie met de organisatie.

Thans is mej. Elyssa Wirjosoekarto als stagiaire
werkzaam en zij is o.a. verantwoordelijk voor de
evaluatie en het bijwerken van het Nationaal
Strategisch Actie Plan (NSAP)2011 – 2015 naar het
Nationaal Strategisch Actie Plan 2016 – 2020. Zij is
student International Business & Management
Studies aan de FHR School of Business te
Paramaribo. Het project waarin mej. Wirjosoekarto
een evaluatie en bijwerking van de NSAP 2011 –
2015 aan het opstellen is, heeft als oogpunt
duurzame en innovatieve ontwikkeling van de
lokale private sector. Als onderdeel van haar
verdiepende opdracht heeft zij ook een enquête
opgesteld welke in de komende periode gericht zal
worden aan de stakeholders van het SBF. De
enquête heeft als doel om feedback te krijgen van
de stakeholders t.b.v. een verbeterde NSAP. De
stagiaire zal in februari 2017 haar stageproduct
opleveren.

MVO Country Scan
In februari 2016 mochten het SBF, de VSB
(Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en de
Nederlandse Ambassade de resultaten van de
MVO country scan Suriname presenteren. Deze
country scan is tot stand gekomen mede door
onze gezamenlijke inspanning en met de
ondersteuning van de MVO in Nederland. Er
wordt nu gewerkt aan vervolgactiviteiten.

Export Readiness Program
De Marketing Access Consultants hebben op 13 en
14 juli jl. one on one gesprekken gevoerd met
bedrijven in het kader van het "Export Readiness
Program" omtrent export bevorderingen voor de
Tier 1 en Tier 2 bedrijven. De Tier 1 bedrijven
hebben een Market Access Plan en de Tier 2
bedrijven een Capacity Building Plan.
Na de one on one gesprekken zijn de plannen
verder uitgewerkt voor de bedrijven die hebben
geparticipeerd in de "Export Readiness Workshop".
Enkele geplande activiteiten en projecten in het
kader van de ‘’Export Readiness Program zijn:




Voorbereiding handelsmissie naar Trinidad
& Tobago en Barbados ;11 bedrijven zullen
meedoen aan deze missie. In de periode
van: 6 t/m 12 november 2016.
PUM project; twee experts zullen in de
periode van 3 december t/m 17 december
werksessies houden met de bedrijven t.b.v.
Costing pricing & Break even analysis en
Business & Marketing Plan Development.

Elyssa Wirjosoekarto
Paramaribo, 1 november
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