FinanceSuriname

Rotterdam, 1 september 2016/ update
Het 8e congres van FinanceSuriname in Nederland. Meldt u zich svp op tijd aan. Vol= Vol.

Congres “Zakendoen met Suriname” in Reeuwijk/Nederland
Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseert FinanceSuriname een congres in Reeuwijk met als
thema “Zakendoen met Suriname”. De locatie is: Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 ,
2811 CA Reeuwijk.
De onderwerpen op het congres zullen zijn:
1)
2)
3)
4)

Economie en zakendoen met Suriname
Outsourcing & Offshoring naar Suriname
Landbouw
Toerisme

De inleiders zijn:
De heer Drs. Jim Bousaid , algemeen directeur van Hakrinbank N.V. Hij zal de
economische situatie van Suriname belichten. Hakrinbank N.V. is een grote bank in
Suriname. Op de website www.hakrinbank.com vindt u meer informatie over deze bank.
De heer Drs. Ron Abdoelhafiezkhan, vervult tal van advisor tot the board functies en is
daarnaast de host van Business Channel . Hij zal spreken over de kansen en mogelijkheden in
Suriname. Hij heeft in 2015 en 2016 diverse grote Surinaamse bedrijven bezocht. Business
Channel heeft een aantal reportages in Suriname gemaakt, die in Nederland zijn uitgezonden
via RTL7. Op de website www.business-channel.nl kunt u de reportages over de Surinaamse
bedrijven bekijken.
De heer Drs. Paul Tjia , directeur van GPI Consultancy . Hij is een deskundige op het gebied
van Outsourcing & Offshoring. Het handboek "Offshoring Information Technology: Sourcing
and Outsourcing to a Global Workforce" is gepubliceerd door Cambridge University
Press. Het is geschreven door Paul Tjia , in samenwerking met professor Erran Carmel
(American University, Washington). Het is met 300 bladzijden de meest diepgaande en
gedetailleerde publicatie die over dit onderwerp beschikbaar is. De vijfde druk is verschenen
in 2009. Op de website www.gpic.nl vindt u interessante artikelen over Outsourcing &
Offshoring.
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De heer Michael Chin, Director Sourcing & IT Governance bij METRI Group, verzorgt een presentatie over
sourcing: wat, waarom en hoe. Als Surinamer (52 jaar), IT’er (28 jaar) en sourcing practitioner en advisor (14
jaar) geeft hij praktische tips om outsourcing werkend te krijgen.
De heer Drs. Harry Potma , Head of Methodology and PM Profession Managed Services – Global T&T and
PM Profession bij ATOS. Hij zal een presentatie verzorgen over Atos Foundation.
De heer Prof. Dr. Peter Diekman RA, Hoogleraar aan de University of Curaçao en Academisch directeur FFD
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van de presentatie wordt binnenkort bekend gemaakt.
De Nederlandse bedrijven kunnen voor ca 40% besparen op de totale kosten bij het verplaatsen van de
werkzaamheden vanuit Nederland naar Suriname. Dit prachtige land heeft goede gekwalificeerde
arbeidskrachten, die zowel Nederlands als Engels spreken en schrijven. Door de gunstige tijdzone is het ook
gunstig bepaalde werkzaamheden naar Suriname over te brengen. Het Nederlandse bedrijf is dus ook langer
bereikbaar. De Nederlandse bedrijven, die geïnteresseerd zijn in Outsourcing & Offshoring naar Suriname,
worden uitgenodigd zich aan te melden voor het congres.
In Suriname zijn er producten , die hun weg naar het buitenland moeten vinden. De Surinaamse bedrijven, die
(meer) bekendheid voor hun producten in Nederland willen, worden ook uitgenodigd zich aan te melden voor
het congres. Dit geldt ook voor Nederlandse bedrijven, die zaken met Suriname willen doen. U bent van harte
welkom.
Congres “Zakendoen met Suriname”
Datum: 15 oktober 2016
Locatie: Zalencentrum De Brug
Adres: Dunantlaan 1/ 2811 CA Reeuwijk
Ontvangst: 15.00 uur
Diner : 18.15 uur ( Ela’s Catering/ Surinaamse gerechten)
Toegangsprijs: € 40,-- inclusief btw en inclusief diner en inclusief feestavond (zie toelichting hieronder). Ná
aanmelding ontvangt u een factuur. Het bedrag van de deelname graag uiterlijk 1 oktober 2016 voldoen.
Aanmelding: via de website www.financesuriname.nl of per email: d.lapar@kpnplanet.nl

Sluiting: 15 september 2016. Ná deze datum worden geen aanmeldingen meer
geaccepteerd.
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@ Sponsor van het congres:

@ Sponsor van het congres:

@ Sponsor van het congres:

FinanceSuriname

@ Sponsor van het congres:

De vermelde sprekers op pagina 1 verlenen hun medewerking aan het congres helemaal
gratis,waarvoor hartelijk dank.
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Attentie: de deelnemers van het congres ”Zakendoen met Suriname” hebben ook vrij toegang tot de feestavond
“Family and Friends” in De Brug op 15 oktober 2016 van 18.45 uur tot 01.00 uur. De organisatie van deze
feestavond is in handen van Dennis Lapar. Muziek zal worden verzorgd door de DJ Carlito

Foto van de zaal waar het congres op 15 oktober 2016 zal plaatsvinden:

Zalencentrum De Brug in Reeuwijk
Informatie:
FinanceSuriname /Dennis Lapar
d.lapar@kpnplanet.nl
mobielnummer: 06-48718653
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