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I.

MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken

I.1.

Missie, doel en beleid

De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft ingevolge de landsverordening van 15 juni 1962 de
volgende taakstelling:
a) De belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b) De werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met inachtneming van het algemeen
belang, te bevorderen;
c) Het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
Ter implementatie van de specifieke taakstellingen conform de bovenvermelde landsverordening,
heeft het bestuur de volgende pojecten geïnitieerd:
 Decentralisatie
 Het landelijk instellen van KKF-filialen in de diverse districten
 Digitalisering en Automatisering
 Het voltooien van de digitalisering van het archief van de Kamer.
 Het upgraden van het Document Management Systeem (DMS).
 Optimaliseren van het Handelsregister.
 Optimaliseren van het Stichtingenregister.
 Het online aanbieden van diensten.
 Internet banking services implementeren.
 Internationale Betrekkingen
 Het optimaliseren van het KKF-lidmaatschap van internationale organisaties, overige
relaties met regionale en mondiale instituten en organisaties en deze tot nut maken van
het lokale bedrijfsleven.
 Bedrijfsleven overleg
 Het continu proces van overleg met de diverse bedrijfsleven branches voor optimaal
support.
 Externe Communicatie
 Dagelijks
- KKF info via SCC TV kanaal 20.2 waarin dagelijkse updates van acties van de
Kamer worden gemeld.
- Kwartier pogramma van elke werkarm via SCC TV.
 Wekelijks
- De KKFACTS katern in het dagblad De Ware Tijd.
- KKF Bulletin geïncorporeerd in de KKF webpagina.
 Internet
- www.surinamechamber.com
- Facebook: KKF.Suriname

 Ondernemersavond
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De wekelijkse KKF-bijeenkomsten over algemene onderwerpen het bedrijfsleven
rakende alsook branche specifieke aangelegenheden, al dan niet met een inleidende
(gast)spreker. De interactie bestaat tevens uit een briefing van de week vanuit het
bestuur naar het bedrijfsleven waarbij het bestuur feedback ontvangt van de
ondernemers. Ook het ongedwongen ventileren van ervaringen van ondernemers
onderling is onderdeel van deze avonden.

 Imago Bedrijfsleven verbeteren
 Het propageren van de meerwaarde van het bedrijfsleven aan de samenleving e.a. in het
licht van zijn sociaal maatschappelijke bijdrage.
 Aansturen van het overheidsbeleid m.b.t. het bedrijfsleven
 De KKF spant zich continu in tot het aandragen van gefundeerde input aan de regering
voor het optimaliseren van het ondernemersbeleid. De KKF is voorstander van een
terugtredende overheid en beijvert zich een overheidsfaciliterende rol naar de private
sector toe te bewerkstelligen.
Vooralsnog is de missie van de Kamer en Koophandel onveranderd gebleven:
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en
daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen
en te versterken.
I.2.

Taakstelling

De Kamer van Koophandel en Fabrieken spant zich binnenskamers voortdurend in om incidentele en
structurele onregelmatigheden binnen het bedrijfsleven, welke hun oorsprong hebben in
beleidsmaatregelen van de regering of juist het ontbreken daarvan, met de vak-ministeries tot
werkbare niveaus terug te dringen en waar mogelijk te elimineren.
Door de voortdurende hearings en overige interactie van de KKF met alle sectoren, zijn de
consequenties van ad hoc en niet statistisch onderbouwde maatregelen, systematisch onthuld. De KKF
heeft zich kosten noch moeite getroost om gewogen, gebalanceerde en gedragen oplossingsmodellen
aan de beleidsmakers ter hand te stellen.
De constatering is dat de economie een dusdanig dieptepunt heeft bereikt, dat acuut ingrijpen niet
langer mag uitblijven. Lange termijn actie is onontbeerlijk, maar first aid is nu een pre. De KKF heeft
bij voortduring aangedrongen bij de regering om 2018 te doen kenmerken door geïntegreerd beleid
(Ministerie overstijgend) waarbij het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd om kwalitatief te kunnen
ondernemen en daarmede de samenleving te schragen.
Het bedrijfsleven staat echter niet op zich. Het is onderdeel van een gezonde samenleving, toegespitst
onderwijs, gemotiveerde human resources, gedegen huisvesting en faciliteiten en alle overige basale
facetten waar een samenleving op is gestoeld. Een werknemer behoeft een waardige omgeving welke
niet slechts voortvloeit uit loon, maar eveneens uit randvoorwaarden. Cosmetische acties zijn niet
duurzaam gebleken. Door het uitblijven van een reëele groeirichting en investeringsmodaliteiten, stelt
het bedrijfsleven zich steeds terughoudender op, met als directe impact een verdere afname van een
bijdrage aan de Staatshuishouding. De KKF persisteert in maximale inzet van haar leidende rol tot
nationale economische ontwikkeling
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Het bedrijfsleven heeft meer dan ooit beseft in verenigd verband te moeten optrekken om de
uitdagingen beheersbaar te houden en te overbruggen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken
vertegenwoordigt circa 30.000 ondernemingen en heeft met regelmaat gestipuleerd dat 2018 het jaar
behoorde te zijn van daadkracht en daden op basis van inzicht en ratio.
Het bedrijfsleven smachtte ook in 2018 naar evenwichtig en visionair leiderschap vanuit
‘s landsbestuur. De signatuur van de regering is voor ons niet aan de orde geweest, wij verwachten van
elke regering adequaat beleid, dus ook van deze regering! De uitkomst is echter onvoldoende conform
gebleken.
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II.

KKF-WERKERS

II.1.

Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2018.

De samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag per 01 januari 2018 alsvolgt uit:
Bedrijfsgroepen

Lid

Plaatsvervangend Lid

A. Detailhandel (4 leden)

Audhoe, Egon L.
Hasnoe, Mohamedsharief
Mw. Monsanto, Bienvenida E.L.
Lee, Tjin J.S.

Ramahi, Naiem R.
Choy, David M.T.
Kempes, Guillaume R.
Walker, Derryl F.

B. Overige handel en tussenpersonen
(4 leden)

Doekhie, Rahid V.
Jawalapersad, Roedrenath
Schuitemaker, Frederik P. L.
Zichem van, Pierre F.

Mw. Miranda Odette H.
Mw. Hermelijn Anne-Marie T.
Huang, Jianji
Mw. Habieb, Maureen L.

C. Nijverheid en Industrie (3 leden)

Baldew, Rajiv
Lam, Chui S.
Vasilda, Howard N.

Wong, Anthony H.
D’ Hamecourt, Jules L.A.
Mw. Chotkhan, Reema A.

D. Financiele instellingen en
verzekeringswezen (2 leden)

Bhailal, Mohamed R.
Randjitsing, Amar J.

Imamdi, Mohammed J.
Mathura, Stanley P.

E. Verkeersbedrijven (2 leden)

Boedhoe, Robby, R.
Padarath, Jayant A.

Jawalapersad, Siwananpersad
Jankie, Sirodjeniewatie

F. Hotel-, café en restauratiebedrijven
en amusementsbedrijven (2 leden)

Abas, Moulijn S.
Baldew, Vinod S.

Mw. Cheung, Jolanda S.M.
Thakoersingh, Preven K.

G. Bedrijven op het gebied van de
mijnbouw en de industriele
verwerking van mineralen (2 leden)
H. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van de industriele
verwerking van bosprodukten
(2 leden)

Badloe, Steve A.
Ganga, Biekram

Schillevoort, Ratno B.
Kariem, Dawhoud A.

Abdoelbasier, Aziedj
Baas de, Paul D.

Markiet, Siegfried H.

Volgens artikel 23 van de Landsverordening van 15 juni 1962 regelende de samenstelling, inrichting,
taak en bevoegdheid der Kamers van Koophandel en Fabrieken, kiest de Kamer telkens om de 2 jaren
in de eerste vergadering van het kalenderjaar en voorts telkens wanneer de noodzakelijkheid zich
voordoet, uit haar midden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. Op de eerste Kamervergadering van
02 januari 2018 zijn de heren Jayant Padarath en Moulijn Abas wederom gekozen als respectievelijk
Voorzitter en Ondervoorzitter van het KKF-bestuur voor de zittingsperiode januari 2018 – december
2019.
Abas, Moulijn S. ‐ Ondervoorzitter

Padarath, Jayant A. ‐ Voorzitter
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Vanwege persoonlijke redenen heeft het Kamerlid, mevrouw Bienvenida Monsanto, per 01 mei haar
Kamerlidmaatschap opgezegd. Door het openvallen van deze functie is de heer Guillaume Kempes
toegetreden als Kamerlid.
Op 25 november heeft ons het droevig bericht bereikt dat het Kamerlid, Robby Boedhoe, is
heengegaan. De heer Boedhoe is vanaf januari 2016 tot aan zijn overlijden Kamerlid geweest. In zijn
plaats is de heer Siwananpersad Jawalapersad toegetreden als Kamerlid.
Ondervoorzitter, Moulijn Abas, is ons op 26 november komen te ontvallen. De heer Abas was
Kamerlid gedurende de periode 2000 – 2003, 2004 – 2007, 2008 – 2010, Ondervoorzitter in de
periode 2010 – 2011, Bestuurslid van 2012 – 2015 en van 2016 tot aan zijn overlijden wederom
Ondervoorzitter. Mevrouw Jolanda Cheung is in zijn plaats als Kamerlid toegetreden. Na een interne
verkiezing is de heer Paul de Baas verkozen als Ondervoorzitter gedurende het resterende
zittingstermijn.
Het bestuur was dus per 31 december 2018 als volgt samengesteld:
1. Padarath, J.A.
- Voorzitter
2. de Baas, P.D.
- Ondervoorzitter
3. Baldew, V.
- Lid
4. Bhailal, M.R.
- Lid
5. Ganga, B.
- Lid
6. Lam, C.S.
- Lid
7. Lee, T.J.S.
- Lid
8. van Zichem, P.F.
- Lid

II.2

de Baas, Paul D. ‐ Ondervoorzitter

Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in jaar 2018.

Het personeelsbestand waarmede de KKF het jaar 2018 begon, telde 39 personeelsleden (31 dames en
8 heren). Gedurende dit jaar werden nieuwe personeelsleden aangetrokken Het jaar 2018 werd
afgesloten met een personeelsbestand van 36 personeelsleden (6 heren en 30 dames).
Ook in 2018 hebben enkele medewerkers hun dienstjubileum bij de Kamer herdacht. Het betreft
medewerkers met variabele dienstjaren van 05 tot en met 40 dienstjaren. De KKF heeft op gepaste
wijze blijk gegeven van haar erkentelijkheid voor de bijdrage van deze medewerkers.
CAO 2018
Ook in 2018 hebben de KKF Werknemers Organisatie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken na
meerdere onderhandelingsgesprekken, op 01 februari 2018 een gewijzigde Collectieve Arbeids
Overeenkomst (CAO) getekend.
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III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven vanaf het jaar 1939 tot en met het jaar 2018, met
intervallen van 10 jaar, ziet er als volgt uit:
Eenmanszaak
Naamloze Vennootschap
Vennootschap onder Firma

1939 1948 1958 1968 1978 1988 1998
2008
2018
48
81
308
693 2.152 5.837 10.806 15.721 18.728
12

33

102

186

338

546

1.254

2.819

7.824

2

5

13

23

34

80

890

2.084

2.703

3

8

19

80

466

897

1

1

1

14

17

22

59

Stichting
Coöperatieve Vereniging
Vereniging

1

2

2

4

19

25

30

74

Vennoot & Commandite

1

1

1

1

3

6

11

20

30

74

220

240

Filiaal van een
Buitenlandse Onderneming
TOTAAL

2

4

8

11

16

64

125

435

920

2.554

Inactieve Bedrijven

20 38

118

202

394

6.548 13.152 21.373 30.545
757

1.651

2.797

4.000

Aantal geregistreerde en opgeheven bedrijven over het jaar 2018:
Bedrijfsvorm
Eénmanszaak

01/01/18

nieuw
ingeschreven
17.866
1.766

opgeheven

31/12/18

904

18.728

Naamloze vennootschap

6.934

890

0

7.824

Vennootschap onder firma

2.725

48

70

2.703

860

40

3

897

Cooperatieve vereniging

54

5

0

59

Vereniging

60

14

0

74

Vennoot & Commandite

20

0

0

20

227

27

14

240

28.746

2.790

991

30.545

Stichting

Filiaal van een buitenlandse
onderneming
TOTAAL

Pagina 9

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2018

Pagina 10

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2018

III.2 Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2018 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is opgemaakt
door het accountantskantoor Lutchman & Co. In deze paragraaf worden ‘Staat van Baten en Lasten’
(hieronder met een toegevoegde procentuele weergave van de posten), Balans en een toelichting op de
jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, zoals in het rapport vastgelegd, weergegeven.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN
Jaarlijkse bijdragen
Overige opbrengsten dienstverlening

Begroting*)
2018
__________
SRD
2.200.000
3.036.000
__________
5.236.000

Realisatie
2018
_____________
SRD
2.439.684
3.320.370
_____________
5.760.054

Realisatie
2017
_____________
SRD
2.180.813
2.513.889
______________
4.694.702

2.275.000
495.000
800.000
600.000
1.180.500
__________
5.350.500

2.351.779
413.674
975.120
501.755
1.498.979
_____________
5.741.307

2.095.958
279.937
831.100
584.749
1.105.583
_____________
4.897.327

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

150.000
-___________
150.000

88.309
-87.659
_____________
650

145.255
178.051
_____________
323.306

RESULTAAT

35.500
===========

19.397
============

120.681
===========

*) Niet gecontroleerd
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IV. KKF EXTERN
In haar hoedanigheid van bedrijfsleven vertegenwoordiger en belangenbehartiger heeft de KKF
gedurende het jaar 2018 diverse inspanningen gepleegd om die taakstelling te volvoeren.
De strategische planning voor het bedrijfsleven is geformuleerd en de randvoorwaarden voor realisatie
geidentificeerd. Het is de KKF ernst om meer richting inzake economische groei te bewerkstelligen
waarbij de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven verder wordt aangescherpt.
In dit kader zijn er diverse overleg momenten geweest tussen de KKF en diverse Ministeries en
instanties aangaande uiteenlopende aangelegenheden.
De KKF draagt daarbij niet slechts de bottlenecks aan maar doet concrete voorstellen voor
beleidsbijstellingen. Deze aanpak bewijst nog altijd haar nut doordat de publieke confrontatie wordt
vermeden en resultaat gericht overlegd danwel onderhandeld wordt met beleidsmakers. Dat het ons
niet afdoende vlot en efficient genoeg verloopt, is een bijkomstigheid welke de successen niet
overschaduwt.
Standaard statuten NV’s
Het bewerkstelligen van een vereenvoudigde versie van de standaard statuten voor Naamloze
Vennootschappen noemen wij expliciet als een verdienste. Hiermede wil de KKF bevorderen dat
bedrijven niet langer onder de rechtspersoon van Stichtingen worden opgericht. Het starten van een
onderneming behoort conform de vereisten van Ease of doing business steeds verder gefaciliteerd te
worden.
Voorwaarden voor bedrijfsvoering
Met het vergunningsvrij stellen van diverse ondernemingsvormen is het vaststellen van de
voorwaarden voor het exploiteren van een onderneming dringender vereist. Dit behelst diverse
facetten die onder verschillende Staatbesluiten zijn geincorporeerd. Wij bepleiten vooralsnog dat het
staatbesluit m.b.t. zonering, hoewel nog niet geheel naar wens, wordt geëffectueerd. Regelgeving voor
wat betreft hinder, huisvesting en inrichting van ondernemingen alsook bekwaamheidsvereisten zijn
wenselijk en moeten uiteraard transparant en werkbaar zijn. De KKF levert in dat traject een bijdrage
behoudens het gegeven voorstander te zijn van een integrale bijsturing van exploitatie regelgeving
waarbij er geen onnodige barrières worden opgeworpen.
Verscherpte regelgeving
De aanscherping van de nationale en internationale regelgeving m.b.t. Privacy heeft ook haar invloed
gehad op de dienstverlening van de KKF. Het verstrekken van lijsten van bedrijven in sector en
subsector clusters behoort niet langer tot onze service. Het openbaar karakter van het handels- en
Stichtingenregister is daarmee niet vervallen, De KKF is echter gehouden zich te beperken tot het
verstrekken van individuele informatie van algemene aard. Het concurrentiebeding van
ondernemingen wordt ook stringenter bewaakt.
IFRS jaarrekeningen
In aanloop naar de implementatie van de wet op de jaarrekeningen heeft de KKF haar register daarop
ingesteld. Bedrijven worden geinformeerd over hun wettelijke plicht hun administratie toe te spitsen
op de vereisten van deze vorm van financiele verantwoording. De ter inzage legging van jaarrekingen
bij de KKF wordt verder geincorporeerd in de dienstverlening.
Internationale monitoring van financiele stromen
De KKF wordt regelmatig geconfronteerd met de beperkingen en bijkomstigheden van de regelgeving
aangaande informatieplicht betreffende geldstromen. Het vergt een verbeterd financieel management
van bedrijven en een versnelde omslag van de informele naar de formele cq legale
ondernemingsactiviteiten. De KKF is dan ook in voortdurend conclaaf met ondermeer de Centrale
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Bank voor het stroomlijnen van de financiële transacties van ondernemingen alsook de stabiliteit van
de wisselkoers. Onze zorg is nog altijd het terugtrekken van correspondentiebanken waardoor
grensoverschrijdend zakendoen er hinder van ondervindt.
Internationale relaties
Met de diverse residerende en niet residerende ambassades zijn er gedurende het jaar nuttige relaties
versterkt en ingangen gecreëerd voor het bedrijfsleven. Hierbij hebben wij ons niet beperkt tot
formaliteiten maar zijn ook in de actuele uitvoering van handelsgerelateerde activiteiten getreden en
hebben ook kennisuitwisseling gerealiseerd. Onze Kamer van Koophandel counter parts zijn in dat
traject onze gidsen geweest, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. De KKF onderschrijft dat er in de
diverse landen waarmee wij handelsbetrekkingen onderhouden er nog legio terrein braak ligt voor het
bedrijfsleven. Tastbare resultaten zijn onder andere de afzetmarkten voor producten van diverse
bedrijven, al dan niet in clusters. Daarnaast is er bewerkstelligd dat er practicing fact learning missions
mogelijk zijn voor het bedrijfsleven.
Regional Chambers
De frequentie van overleg met regionale Kamers van Koophandel is verhoogd. Er is een intensievere
onderlinge afstemming tussen de respectieve Chambers waarbij getracht wordt het onderlinge
handelsverkeer te optimaliseren en gezamelijke standpunten te formuleren in relatie tot andere
handelsblokken. Het traject van video conferences, waarbij ondernemers kunnen participeren in
actuele specifieke topics, onder andere via de Regionale organisatie van Kamers van Koophandel, is
verbeterd.
Beleggingen in vastgoed
De KKF heeft vanuit haar long term vision om het bedrijfsleven de maximale support te bieden,
ingrijpende investeringen gepleegd. Zo zijn er aan de Gravenberchstraat 3 panden aangekocht. De
koop is gerealiseerd uit eigen besparingen, verdiensten van de KKF werkarm BUSOS en externe
financiering. Het doel van de aankoop is ter huisvesting van de KKF en haar werkarmen. Een der
panden aan de Gravenberchstraat biedt tot de realisatie van de nieuwbouw, huisvesting aan het
hoofdkwartier van de KKF.
De ondersteuning naar het bedrijfsleven geschiedt dtkv de werkarmen op steeds proffessioneler niveau
waarbij de noodzaak tot adequate huisvesting zich op termijn zal doen gevoelen. Hiertoe zal er op
termijn een daartoe specifiek ingericht pand worden neergezet. De localiteit aan de Kernkampweg is
bestemd voor de huisvesting en activiteiten van de werkarmen.
Filialen
In het kader van de decentralisatie heeft de KKF haar dienstverlening dichter bij haar
belanghebbenden gebracht. In het boekjaar zijn de filialen Wanica en Sipaliwini toegevoegd. De
filialen beogen tevens ondernemerschap aan te moedigen en te versterken. De werkarmen worden op
de filialen vertegenwoordigd door filiaalmedewerkers. Ook feedback vanuit het veld is hierdoor
versneld, waardoor inspelen op gebied specifieke aspecten is verbeterd.
De werkarmen van de KKF
Ter optimalisering & professionalisering van de KKF support aan het bedrijfsleven, zijn er werkarmen
ingesteld dan wel aangemerkt. Deze bieden het bedrijfsleven specifieke diensten bij opstart, groei en
reorganisatie. De bemensing van de unit bestaat uit circa 50 medewerkers met een overwegend
universitair niveau.
Business Support Organization Suriname: BUSOS Fairs & Events
• Beurzen
• Evenementen
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• Zaalverhuur
• Halverhuur
Deze unit is veantwoordelijk voor het uitbaten van de event center bestaande uit de conferentie zalen
en de hallen.
Suriname Business information Center: SBIC Business Knowledge
Onderzoek, dataverzameling, data-analyse en statistieken.
• Juridisch bedrijfsadvies
• Ondernemingswet & regelgeving online
• Geïntegreerd register
• Local Private Sector Policy plan: Het formuleren en continu actualiseren van de LPS Policy.
De werkarm analyseert onder andere de wetsconcepten, Staatsbesluiten en overige regelgeving zoals
in concept geformuleerd door de uitvoerende en wetgevende macht en formuleert daarop de
bijstellingen vanuit de optiek van het bedrijfsleven.
Global Trade Services Suriname: GLOTSS Trade Blocks Services
• Informatie
• Netwerken
• Match making
• Handelsmissies
• Export begeleiding
Grensoverschrijdend ondernemen is onderhevig aan complexe regelgeving en structuren.
Ondernemers kunnen hierin worden begeleid alsook in het process tot export ready maken van de
onderneming zelf. Voor het identificeren van potentiele afzetmarkten voor specifieke producten alsook
marktbehoeften vaststellen, behoort tot de dienstverlening van de unit. De unit is tevens
verantwoordelijk voor handelsmissies van lokale ondernemingen naar externe events alsook voor het
bewerkstelligen van partnerschappen en begeleiding van buitenlandse handelsmissies die op zoek zijn
naar lokale partners.
Caribbean Regional Organization for Forestry en Timber: CROFT Nature & Environment
• Bevordering van een duurzame bosbouw en houtindustrie.
• Natuurbescherming policies
• Het assisteren bij natuurbehoudend ondernemen.
• Klankbord voor bedrijven bij natuur & milieu conflicten.
• Milieu policies:
• Waste management
• Recycling
• Pollution
Het bedrijfsleven wordt ondersteuning geboden bij het analyseren en implementeren van maatregelen
in de milieusfeer en de consequenties daarvan worden in kaart gebracht. De unit ondersteunt bedrijven
bij milieu maatschappelijk verantwoord ondernemen en fricties bij milieumaatregelen. Anders dan de
naam doet vermoeden beslaat het werkgebied van deze unit alle sectoren.
Verbruikersraad Suriname: SVS Untility Solutions
• Informatie
• Nutsvoorzieningen analyses
• Alternatieven voor vervanging of verbetering van nutsvoorzieningen
Het ondersteunen van ondernemingen in de optimalisatie van hun primaire voorzieningen alsook
algemeen nut. Analyses van toepassingen, capaciteitsvaststellingen en mogelijke verbeteringen
worden op basis van data uitgevoerd.
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Stichting Toerisme Suriname: STS Toerism Knowledge Center
• Informatie
• Toerisme ontwikkeling
• Marketing en branding
• Project begeleiding
• Standaardiseren
• Kwaliteitsbewaking
Dit instituut is volledig geherstructureerd nadat de KKF de volledige verantwoordelijkheid voor de
organisatie op zich heeft genomen. De wereldwijde promotie van Suriname is ingezet en het
statistiseren van de travelers traffic is wederom ter hand genomen.
FABLAB: Fabrication Technologies
• Fabricage technologie stimuleren
• Product ontwerpen
• Prototypen
• Robotics
Voor het bevorderen van STEAM (Science Technology Engineering Art & Math) principes. Het
toepassen van de fabricage technology wordt gemotiveerd om een omslag van een grondstoffen naar
een productie economie te ontwikkelen.
Business Innovation: BINNO Improvement Services
• Informatie
• Innovatie van bedrijfsprocessen en procedures
• Technische assistentie voor SME’s
• Kwaliteitsnormering
Bedrijven worden na een bedrijfsscan tools aangereikt en geassisteerd in het verbeteren van hun
bedrijfsvoering, hun product of hun interne beheersing.
Suriname Innovation Academy: SIA Business Education
• Workshops
• Trainingen
• MBO Opleidingen
• HBO Opleidingen
• Masterclasses
Door praktijkgerichte educatie te vertrekken wordt bewerkstelligd dat de gap tussen vakopleidingen en
de reele praktijk wordt verkleind.
Suriname Community Choice: SCC Multimedia
• TV-channel 20-2
• The SCC Journal: http://communitychoice.sr/site/journal
• Youtube: SCC-Multimedia
Our scope: •
Door het non commercial toepassen van multimedia distance learning wordt digitale educatie
geboden. Vanwege het gegeven dat de KKF naast het bedrijfsleven een integrale maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft, is het programma aanbod gestoeld op algemene maatschappij educatie te
vervatten in een Community, Business en Politics outline.
NIVESH: Trail to Investments
• Administrative support: Het assisteren van ondernemers bij Administreren, Begrotingen en
Jaarverslagen
• Belastingen
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• Financial matching: Het faciliteren van het bedrijfsleven mbt investeringskapitaal
• Ondernemers financieren ondernemers.
• Beleggingen
• Investeringen
Industrieparken Suriname: IPARK Industrial Facilitation
• Ontwikkelen van Industrieparken
• Beheer van Industrieparken
• Incubators
De draft van een multiplier industrial city concept is door deze unit geformuleerd en wordt nader
uitgewerkt voor uitvoering. In kleiner concept zijn processing units voorbereid om diverse sectoren in
cluster verband de ondersteuning te bieden tot industrialisatie te geraken.
Sector Federatie Suriname: SecFeSur interconnections
• Het clusteren van subsectoren
• Business & More register
• Standaardiseren
• Incentieven
De unit is verantwoordelijk voor het clusteren van sub sectoren. Het informeren omtrent nieuwe trends
en standaarden binnen sectoren. Het bewerkstelligen van incentives voor sectoren en het bevorderen
van interactie tussen sectoren.
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