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Training: “Voedselveiligheid”
Op 17 en 18 februari 2021 heeft het Surinaams Standaarden
Bureau i.s.m. Principalis&Poly Formis Consultants een
2-daagse training “vervolg voedselveiligheid” verzorgd. De
training werd online verzorgd en was bestemd voor eenieder
uit de voedingsmiddelenindustrie en elk individu die belangstelling had. Tijdens deze training hebben de deelnemers
geleerd hoe de voedselveiligheid aspecten en de eisen voor
een managementsysteem voor voedselveiligheid toe te passen.

2020 was een jaar vol verandering en aanpassingen aan nieuwe methodes
van het werk. Binnen het SSB hebben wij ook deel mogen zijn van goede
en minder goede veranderingen. Door dit alles hebben wij ook deel mogen
zijn van goede en minder goede veranderingen. Door dit alles hebben wij
ons personeel zien groeien en het best zien maken van een slechte situatie.
Wij waarderen elk een van onze collega en eentje zelf zoveel dat die met
alle motivatie, creativiteit en drive die deze collega bezit, zich heeft kunnen profileren gedurende dit jaar.
Met Trots Presenteren wij aan u onze employee van het jaar 2020: Dhr.
Tanwir Hassankhan BSc.

MoU met ASFA ondertekend
Op 31 Maart 2021 heeft de ondertekening van de MOU met
ASFA plaatsgevonden.
Middels de ondertekening van de MOU zal het SSB de technische samenwerking met ASFA vergroten en versterken. Hiermee zullen wij de productiesector in Suriname ondersteunen
om producten aan te bieden die conform standaarden voldoen
aan de wensen van het Surinaams publiek en ook toegankelijk
is voor internationale markten.

Het SSB heeft zich in 2008 gecommitteerd aan het IEC Affiliate Country
Programme.
In het kader hiervan is in december 2010 de
Nationale Elektrotechnische Commissie
(NEC) geïnstalleerd met als doel het identificeren van de electro technologische gebieden die van belang zijn voor Suriname en
het identificeren van de IEC standaarden
die voor deze gebieden van belang zijn,
waardoor bij eventuele adoptie en implementatie het gebruik van deze
standaarden een direct positief effect (veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid) zullen bewerkstelligen.
De NEC bestaat uit deskundigen die kennis en ervaring hebben over elektrische, elektronische en aanverwante technologieën. De Nationale
Commissie vormt een weerspiegeling van deskundigen uit diverse stakeholdersgroepen.

Wie is Mw. Wendy Fernandes?
Mevrouw Wendy Fernandes is 35 jaar,
moeder van 2 schattige kinderen waarvan
een zoon en een dochtertje. In het dagelijks leven houdt zij zich bezig met haar
werk en haar hobby's. Zij houdt van wandelen en leest ook graag. Ze ziet zichzelf
niet stil zitten, wilt constant bezig zijn en
nieuwe uitdagingen aangaan.

Mevrouw Wendy Fernandes begon op 15
juli 2014 als medewerker bij de Implementatie Unit. Dit geef aan dat zij al ongeveer 7 jaar deel uitmaakt van de SSBfamilie.
Mevrouw Wendy kun je beschrijven als een loyaal, vertrouwelijke en hard
werkende medewerker. Zij heeft zich de afgelopen jaren enorm kunnen profileren binnen het bureau. Als ze moet terugblikken naar haar performance
van toen, geeft ze aan nu zelfverzekerder te zijn over het uitvoeren van haar
werkzaamheden binnen het bureau.
Mevrouw Wendy Fernandes bekleedt momenteel de functie Conformity Assessment Officer. Haar taken zijn: het afhandelen van klachten, beoordelen
van etiketten, het houden van presentaties en het vastleggen van procedures.
De gehele SSB familie wenst haar nog vele kwalitatieve en leerrijke jaren
toe bij het bureau. U bent een onmisbare schakel binnen onze team.

Keep on doing the good work, we appreciate you!

Nieuwe Regionale Participatie:


Cassave Promotors Groep



Nationale Kokos Stakeholders Platform



SAMAP Announcement of the Second Call of Expressions of Interest
(EOI) of SAMAP’s Matching Grant Facility (MGF)”

Training/webinars/ surveys:


Webinar TC 304 (Health Care Organization Management): Awareness
session for ISO members in developing countries



Training: Trade Facilitation agreement



Training: Made in… Understanding Rules of Origin



Training: OIC/SMIIC 2:2019 Requirements for Bodies Providing Halal
Certification” Foundation Training for SMIIC Member States



Training: International Training Programme on Management Systems
scheduled from 08 to 12 March 2021 conducted by NITS, Noida, INDIA

Intern:


Afhandelen info emails/ contact formulieren



Bespreking templates voor documentwijzigingen



Begeleiden SDU Young professional.



Voorbereidingen Installatie’s TC’s/ NMC’s



Intern Audit



Actieplan min. Ez.



Evaluatie 1e kwartaal

Werkzaamheden:


Beoordelen van etiketten (32)



Verkoop van Barcodes (32)



Behandeling van 1 klacht



Voorbereiden van Made in Suriname procedure



Indienen van projectvoorstel Tailor Made Training



Besprekingen met Nen

Enkele indrukken tijdens onze interne communicatie training:

Coming Soon in April….(Training)
Kwaliteitsmanager in de praktijk (Food & Non Food)

Coming Soon in mei 2021….Consultatie sessie
Finaal Concept Regionale Standaard “Labelling of
Pre-Packaged Foods – Specification (Revision)”.

Contact Us
Bel ons voor meer
informatie over onze
diensten en producten
Het Surinaams
Standaarden Bureau
Leysweg no.10, Paramaribo
(597) 499928/ 499929
info@ssb.sr
Visit us on the web at
www.ssb.sr

