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Surichange Bank verdient flink  
door Martin Redjodikromo  
25/05/2009  

Paramaribo - De Surichange Bank NV(SCB) heeft een aardige duit verdiend in het boekjaar 
2008. De nettowinst is ruim SRD 1,1 miljoen, een toename van 72 procent ten opzichte van 
2007. Dat jaar bedroeg de winst nog SRD 599.000.  

Ook het balanstotaal van de 3,5 jaar oude bank is gegroeid en wel van SRD 48 miljoen naar SRD 72 
miljoen, een toename van 48 procent. Voor 2009 blijft SCB-directeur Stanley Mathura positief en weet 
hij dat hij het binnen het bancaire circuit moet afleggen tegen de drie grotere banken die al jaren 
bestaan. “Drie jaar geleden was het nul en nu hebben we ongeveer drie procent van de markt.” Over 
de positie van de grotere banken maakt hij zich niet echt druk, omdat de SCB zich sterk heeft 
gemaakt bij geldovermakingen uit voornamelijk Nederland. “En dat is een niche markt waarbij we 
jaarlijks ervoor zorgen dat enkele tientallen miljoenen euro in de economie terechtkomen.”  
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Met de heersende economische crisis die het vorig jaar een aanvang nam, zijn de geldovermakingen 
juist niet afgenomen. Integendeel vertoonde deze een lichte toename zowel in volume als geld. “Het 
is meer dan we aan ontwikkelingshulp ontvangen.” Een mogelijke verklaring hiervoor is dat juist de 
sociaal zwakkeren en niet zozeer de werkenden in Nederland, zich het lot van familie en vrienden in 
Suriname aantrekken.  

Het positief resultaat schrijft de bankier toe aan de medewerkers die regelmatig worden getraind in 
onderwerpen die de organisatie naar een hoger niveau tillen. Wat Mathura wel merkt is dat het 
formeel onderwijssysteem niet aansluit op de behoeftes van het bedrijfsleven. Daarom worden 
kersverse schoolverlaters intern ‘bijgeschaafd’. Bij SCB worden geen krachten van uitzendbureaus 
ingehuurd. Iedereen die voor de bank wil werken krijgt eerst een zes maandencontract aangeboden, 
dat, indien nodig daarna met een jaar wordt verlengd. Na deze periode vindt vaste dienstaanstelling 
plaats.-.  


