PERSBERICHT

COÖPERATIEVE KREDIETVERLENING VOOR ONDERNEMERS UIT ZWAAR WEER
Baarn, 30 juni 2014 – Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de Vereniging van
Kredietunies in Nederland (VKN) werken samen aan een kredietunie voor kleine ondernemers, die
tijdens de economische crisis een beroep hebben gedaan op de bijstandsregeling voor zelfstandigen.
Het gaat daarbij o.a. om financiering van werkkapitaal en vervangingsinvesteringen. Voor reguliere
kredietverlening door banken komen deze ondernemers met hun verleden vaak niet in aanmerking.
Deze aankondiging vond op 26 juni jl. plaats tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van
Kredietunies in Nederland op het kantoor van IMK in Baarn.

“Het bijzondere van deze doelgroep is, dat we de ondernemer en zijn verhaal door en door kennen”,
licht Han Dieperink, algemeen directeur IMK, toe. “In het kader van de bijstandsverlening hebben we
de levensvatbaarheid van de onderneming positief beoordeeld en weten we uit ervaring dat veel van
deze ondernemers het nadien heel goed doen.”

“De coöperatieve gedachte achter de kredietunie is bij uitstek geschikt voor deze doelgroep”, aldus
Roland Lampe, oprichter van de VKN. “Via een kredietunie worden kredietgevende en –nemende
ondernemers binnen de “common bond” van een kredietunie, waar kredietgevende ondernemers uit
maatschappelijke betrokkenheid de coaching op zich nemen, met elkaar in contact gebracht. In die
contacten gaat het over veel meer dan de cijfers uit het verleden.” Kredietgevende leden hebben er een
persoonlijk belang bij dat het de kredietnemende leden goed gaat. Het kredietnemend lid staat er niet meer
alleen voor. Daarmee wordt volgens Lampe de lage afschrijving op kredieten bij kredietunies verklaard.

Tijdens de ledenvergadering van de VKN, onder voorzitterschap van prof. Jan Vis, sprak prof. Gert van Dijk
over de achtergronden van de perspectieven van coöperatieve kredietverlening in Europa en Cees Rensen
van De Nederlandsche Bank over de nieuwe Wet Toezicht Kredietunies.
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Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de
levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte
tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief
samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. Om deze taak goed te kunnen
vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met brancheen regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK.

Over VKN
De Vereniging van Kredietunies in Nederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het
kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in het
bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland
staat de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf met geld, maar ook vooral met raad, daad en ervaring ter
zijde. De Vereniging van Kredietunies in Nederland zal zich aansluiten bij de World Council of Credit Unions,
“the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions.”
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