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PERSBERICHT
Manager Procurement Staatsolie behaalt ‘Best Paper Award’
op het XVIde World Business Congres
Algemeen
Het 16de World Business Congress vond onlangs te Maastricht, Nederland, plaats. Het
centrale thema handelde over de managementuitdagingen in een globaliserende wereld. Aan
het congres werden door academici, business leaders en beleidsmakers uit meer dan 50
landen deelgenomen. In totaal zijn ruim 200 academische papers ingediend.
De organisatie was in handen van de International Management Development Association uit
Pennsylvania, USA, in samenwerking met de Maastricht School of Management uit
Maastricht, Nederland.

Belang van de paper
Tijdens een plechtige ceremonie in Kasteel Erenstein werd aan Dennis Mac Donald,
Procurement Manager van Staatsolie, de ‘best paper award’ toegekend door de Rector
Magnificus Prof. Dr. Ronald Tuninga. Voor deze onderscheiding kwamen in totaal 3
deelnemers aan dit congres in aanmerking.
Door Dennis Mac Donald is baanbrekend werk verricht ten aanzien van aanpassingen van de
inkoopportfolio matrix van Peter Kraljic, die hoofdzakelijk van toepassing zijn in
industrielanden. De door Dennis Mac Donald ontwikkelde inkoopstrategieën zijn met name
bijzonder nuttig voor ontwikkelingslanden. Deze landen, waaronder Suriname, worden
gekenmerkt door een niet adequate logistieke infrastructuur. Daarbij moet worden gedacht
aan: gebrek aan logistieke kennis, gecompliceerde import procedures, ongunstige
betalingscondities en slechte logistieke faciliteiten. Door deze aspecten mee te nemen in de
inkoopportfolio matrix van Peter Kraljic werden de verhoogde leveringrisico’s voor
ontwikkelingslanden zichtbaar. Benadrukt moet worden dat deze verhoogde risico’s bij het
inkopen, altijd gepaard gaan met extra kosten. Teneinde deze kosten te verminderen, werden
door Dennis Mac Donald nieuwe inkoopstrategieën ontwikkeld.
Staatsolie Maatschappij Suriname zal het eerste bedrijf zijn dat dit jaar nog gebruik zal
maken van het aangepaste inkoopportfolio model en de nieuwe inkoopstrategieën. Dit model
is voor Staatsolie van heel grote betekenis omdat bij de toepassing van deze strategieën ruim
US$ 5 mln. kan worden bespaard op het inkoopbudget voor goederen van ca. US$ 50 - 60
mln.
Deze strategieën zijn niet alleen voor Staatsolie van grote betekenis, maar kunnen
ongetwijfeld ook door andere bedrijven worden toegepast.
Mede vanwege de grote maatschappelijke betekenis van het onderzoek is de ‘best paper
award’ aan Dennis Mac Donald toegekend.
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Vooruitzichten
Publicatie van deze paper zal binnenkort plaatsvinden in de 'Journal of Transnational
ManagementDevelopment'.
De gepresenteerde
paperis gebaseerdop de afstudeerscriptie van Dennis Mac Donald van de
MBA opleiding aan het Lim A Po Instituut te Paramaribo.Ais zodanig is de onderscheiding
van de 'best paper award' Diet alleen een persoonlijke onderscheiding maar tevens een
appreciatievoor Suriname,met name het hoog niveau van de MBA opleiding van het Lim A
Po Instituut.
In dit kader kan worden opgemerktdat het Lim A Po Instituut zich heeft gekwalificeerd om
het '17de World Business Congress' te organiseren dat juni 2008 te Paramaribo zal
plaatsvinden.
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I.E. Kortram
WaarnemendAlgemeenDirecteur

Voor de redactie:
Oppagina 3 is eenJoto van Dennis Mac Donald, managerProcurement bij Staatsolie.
@Foto: Staatsolie
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