
 
 

 

 

 
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 Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging vn Kredietunies in Nederland is lid van 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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Financiers, brancheorganisaties en overheid gaan samenwerken in de Nationale Financieringswijzer, 
zo kondigden zij maandag 21 september aan tijdens de mkb-top over financiering te Den Haag. 
Tijdens de top, geheel in het teken van samenwerking en passender mkb financiering, opende 
Minister Kamp van Economische Zaken de nationalefinancieringswijzer.nl. 
 
Minister Kamp hierover: “Zeker nu de economische groei doorzet, is het voor ondernemers van 
cruciaal belang dat zij financiering kunnen krijgen voor hun investeringen. Door de website ‘Nationale 
Financieringswijzer’ worden ondernemers beter wegwijs gemaakt naar de meest geschikte 
financiering voor hun investeringsplannen”.  
 
De Nationale Financieringswijzer helpt ondernemers op weg bij de voorbereiding op financiering en 
het bepalen van de meest passende financieringsvorm, c.q. combinatie van financieringsvormen.  
Het portaal komt voort uit een brede samenwerking van financieringskoepels, brancheorganisaties, 
belangenorganisaties en overheid. De Nederlandse Vereniging van Banken, de ondernemers-
organisaties MKB Nederland en VNO-NCW, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van 
Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn “founding” partners.  
 
De VKN participeert als de belangenvereniging voor bestaande en nog op te richten kredietunies in 
Nederland.  
 
Michiel Werkman van de Vereniging Kredietunies Nederland (VKN): “Wij bieden mkb’ers krediet én 
coaching van en door collega ondernemers. Dat doen we via de oprichting van honderden ‘not for 
profit’ sectorale en regionale kredietunies van, voor en door lokale ondernemers verspreid over heel 
Nederland. VKN is via haar leden aanbieder van aanvullende financiering voor MKB ondernemers. 
Enkele van de thans opgerichte 16 kredietunies verlenen krediet, anderen hopen dat dit jaar nog te 
kunnen gaan doen. In die gebieden waar nog geen kredietunies werkzaam zijn, begeleidt VKN MKB 
ondernemers, waar mogelijk, naar financiering. Via de Nationale Financieringswijzer kunnen MKB 
ondernemers de weg naar VKN vinden. De Nationale Financieringswijzer verbindt organisaties om de 
toegankelijkheid en co-financiering met elkaar aan te pakken.”  
 
Voor meer informatie: www.nationalefinancieringswijzer.nl  
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