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Gertjan de Vink,  

Adjunct Directeur 

De Kredietunie bv 

Gertjan de Vink was voorheen Innovation Manager SME 

bij SNS Bank. Daarvoor werkte hij voor de bank als 

relatiebeheerder voor MKB klanten en als risicomanager 

MKB. Gertjan heeft ook bijna vijf jaar gewerkt bij Welten 

als Interim Business Banking Professional, in welke 

hoedanigheid hij relaties ontwikkelde met ING Bank, Van 

Lanschot Bankiers en SNS Bank. Bij C1000 was Gertjan 

verantwoordelijk voor de coördinatie van logistieke 

processen. Gertjan behaalde zijn Masters Degree 

Management & Organisatie bij TRIAS School for 

Business and Society. In 2003 won hij een scriptieprijs bij 

de Hoge School van Utrecht, waarbij hij onderzoek deed 

naar de typische behoeften van MKN ondernemers, 

gebruikmakend van (fintech) starters en naar de 

mogelijke  gemeenschappelijke basis, c.q. 

 

 

  

 

Verenigingsnieuws 

Op de ledenvergadering van 21 januari is de jaarrekening van VKN 

vastgesteld. De Kascontrole commissie heeft tevens de jaarrekening 

van De Kredietunie bv van een goedkeurende verklaring voorzien.  

Tevens werd het eerste bestuur van VKN gekozen, Fred Bagnay 

Voorzitter, Remco Suchtelen van de Hare Secretaris en Coos Oomen 

Penningmeester. Roland Lampe blijft voorlopig waarnemend directeur 

tot het moment waarop een directeur gevonden en betaald kan 

worden. Gedurende het eerste kwartaal vonden drie 

bestuursvergaderingen plaats. Op 25 februari vond het tweede 

Bestuursadviseurs Overleg plaats in Den Haag, waarin de voortgang 

van de Toolbox per module is besproken. We hebben afspraken 

gemaakt over externe ondersteuning van banken, 

accountantskantoren, De Nederlandsche Bank nv en de AFM.   

Daarna vond het zevende projectleidersoverleg plaats. Er waren 13 

leden aanwezig. De uitwisseling van ervaringen, valkuilen, 

competenties en kritische paden in het projectmanagement, werden 

als zeer positief ervaren. We besluiten om voor de zomervakantie een 

achtste overleg te organiseren. 

Op 2 juni a.s. plannen wij onze Algemene Leden Vergadering en 

aansluitend in de middag een openbare Jaarvergadering Kredietunie 

Nederland, onder het motto: “De Common Bond in MKB 

Kredietverlening”. Reserveer deze datum vast. 

 

 

Ontwikkeling netwerk 

VKN heeft tot nu toe 21 kredietunies opgericht. Onze ambitie is om dit 

jaar eveneens 20 kredietunies op te richten en te ondersteunen om 



mogelijkheden voor samenwerking. Gertjan behaalde 

certificaten bij Prince2 Computrain, Scrum.org / 

Prowareness, Professional Scrum Master I en bij 

Schouten & Nelissen / ProjectsOne, Gertjan is Adjunct 

Directeur bij De Kredietunie bv en gaat zich onder meer 

bezighouden met het begeleiden van startende 

kredietunies, zowel in de opstartfase, als ook bij 

kredietverlening en het opbouwen van de interne 

organisatie. gvink@dekredietunie.nl 

 

  

 

 

De Vereniging van Kredietunies in 

Nederland (VKN) is op 1 augustus 2013 opgericht. 

De VKN wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk 

concept van de kredietunie blijven, op basis van de in 

ons land geldende wettelijke regels en van internationaal 

geaccepteerde voorwaarden (“Governance”, 

“compliance”, gedragscode, regels voor een behoorlijke 

bedrijfsvoering etc.): van, voor en door ondernemers, 

compact, integer, transparant en controleerbaar. Een 

kredietunie bevordert daarmee de lotsverbondenheid en 

onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en 

kredietnemers (samen uit, samen thuis), heeft geen 

winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. 

De VKN is een boetiek die een keurmerk biedt voor 

verantwoorde kredietverlening, tevens een 

waarborg voor integere, transparante kredietverlening en 

bedrijfsvoering. 

  

VKN is een boetiek: 

-een keurmerk voor verantwoorde kredietverlening en 

-een waarborg voor 

integere, transparante bedrijfsvoering 
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met daadwerkelijke kredietverlening aan de gang te kunnen gaan. Er 

zijn nu 207 aanvragen (177 suspects, 30 prospects) binnengekomen 

bij VKN voor assistentie, ondersteuning, advies en begeleiding bij het 

oprichten van een kredietunie. We hebben 19 projectleiders die willen 

helpen bij de oprichting. Dit kwartaal werden door VKN de volgende 

twee nieuwe leden toegevoegd: Kredietunie Alkmaar en omstreken, 

en Kredietunie Enschede, De Volgende kredietunies staan op het punt 

hun eerste krediet te gaan verstrekken: Kredietunie Veenkoloniën & 

Oostermoer (http://dekvo.nl/ ), Kredietunie Regio Tilburg 

(http://www.de-krt.nl/  ), Kredietunie Breda 

(http://www.kredietuniebreda.nl/ ), Kredietunie Westland 

(http://www.kredietunieregiowestland.nl/ ), Kredietunie Stad 

Amsterdam. 

  

En aantal kredietunies is begonnen met daadwerkelijke 

kredietverlening. We schatten per ultimo maart voor een bedrag 

van  500.000,- door leden van VKN aan kredieten is uitgezet. Op onze 

website wordt een bloemlezing van verstrekte kredieten weergegeven 

van alle common bond kredietunies in Nederland: http://bit.ly/1Ti6dkZ . 

. 

 

Nieuws van de leden 

Kredietunie Eemsregio u.a., opgericht door 9 ondernemers in april 

2014, heeft inmiddels 42 leden. Er zijn momenteel 10 kredieten 

verstrekt. Met deze kredieten zijn ongeveer 10 FTE behouden en 3 

nieuwe FTE geschapen. Dat is het maatschappelijk rendement! Achter 

elke FTE zit een gezin, het gemiddelde gezin heeft 4 gezinsleden. Dat 

betekent dat ruim 40 mensen door de kredietverstrekking van de 

Kredietunie behouden zijn voor onze regio. De Kredietunie heeft 2015 

financieel afgesloten met een positief resultaat, daardoor kunnen de 

kredietverstrekkende leden op hun inleg een rendement verwachten 

dat beduidend hoger is dan de rente die nu op spaarrekeningen te 

realiseren is. 

 

Kredietunie Almere heeft een bestuur gekozen en ingeschreven in de 

KvK, projectleider Ben Scholten denkt voor de zomer het eerste krediet 

te kunnen 

verstrekken; http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/128757/almere-

oud-wethouder-wil-kredietunie-almere-oprichten . 

 

Kredietunie Regio Tilburg is bezig haar eerste krediet te verstrekken. 

 



+31 0653200590, 

jtousain@dekredietunie.nl 

rlampe@dekredietunie.nl 

  

Kredietunie Westland trad op in the Pitch: Hierin zijn ondernemers uit 

de regio te zien, die op zoek zijn naar (werk)kapitaal. Bijvoorbeeld voor 

een nieuwe onderneming, verbouwing, uitbreiding en of nieuwe locatie. 

Maar hoe kom je aan dit kapitaal? Dit laten we zien in de Pitch. 

Natuurlijk via de bank maar tegenwoordig heb je ook andere vormen 

zoals crowdfunding. De verschillende vormen van financiering kunnen 

elkaar perfect aanvullen! http://bit.ly/1Pu4kxS 

  

  

Wettelijk Kader 

De Wet Toezicht Kredietunie (WtK) is per 1 januari 2016 van kracht 

geworden. Dit leidt tot meer samenwerkings- en 

stapelfinancieringsmogelijkheden met een aantal banken. 

 

Voorlopig is door interventies van de European Network of Credit 

Unions, waarvan wij actief lid zijn, het gevaar van strengere regels in 

het kader van, het 'Financial Supervisory Package' voor kredietunies in 

de EU afgewend. Deze algemene maatregelen en toezichtregels 

zullen moeten leiden tot een beter Europees systeem van toezicht op 

de financiële markten. Het gaat daarbij onder meer om banken, 

verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Het gevaar 

is dat kleinere financiële instellingen, zoals kredietunies, aan dezelfde 

eisen zouden moeten voldoen, als de grote spelers, bijvoorbeeld 

systeem banken. De ECB zal daarbij, ten koste van nationale centrale 

banken, een centrale rol gaan spelen bij het opzetten van een 

gemeenschappelijk bankentoezicht in de eurozone. 

  

Matt Bland van de Association of British Credit Unions Ltd. omschrijft 

deze ontwikkeling voor kredietunies in de EU als volgt: “they have 

backed down on and loosened all of the key problematic areas of their 

proposed approach creating what we believe to be a more 

proportionate, flexible and forward-thinking regime than the one that 

we have currently in the UK”.  

  

De Nederlandse financiële sector zal zich net als de rest van Europese 

Unie moeten houden aan de nieuwe regels. Maar net als in andere 

Europese landen zijn kredietunies in Nederland hiervan nu 

uitgezonderd. Banken moeten risico's meer dan voor de crisis 

afdekken door meer eigen kapitaal aan te houden. In juni 2014 

waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat dit 

kan betekenen dat de ECB eist dat de Nederlandse banken miljarden 

extra in kas moeten aanhouden. 



  

Internationale Ontwikkelingen 

 

World Economic Forum special : co-ops to drive the 4th 

Revolution 

  

The theme of the 2016 World 

Economic Forum is “The Fourth 

Industrial Revolution” – Or how 

technological developments such as 

the sharing economy create new 

notions of ownership, and a need for 

more meaningful social connections. 

  

The sharing or collaborative, an economy is a new type of business 

built on the concept of shared resources. This ability to share what is 

available allows customers to access goods or services when they are 

needed, rather than having to purchase them “just in case” they need 

them. These forms of work can provide a good match of job 

opportunities and allow flexible working schedules. However, they can 

also pave the way to a severe commodification of work. 

  

Co-operative enterprise, with its unique take on governance and 

values, can contribute to putting people before profit in the Fourth 

Revolution. 

  

“At the forum”, says Monique Leroux (ICA President), “I have 

witnessed many discussions about a “purpose” which organizations 

should have – to succeed, grow and evolve. I like to point out that co-

operative businesses have a sense of purpose embedded in them – 

it’s in our DNA, and we should capitalize on it to accomplish our 

missions. ” 

http://ica.coop/en/media/news/davos-diary-co-ops-lead-inclusion-and-

purpose 
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