Persbericht
Grote belangstelling voor Symposium “Values in Banking”
Utrecht, Woensdag 14 juni j.l. was er brede belangstelling voor het symposium “Values in Banking”
georganiseerd door Kredietunie Nederland (KN), gehouden bij de Volksbank te Utrecht . Onder leiding van de
dagvoorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn (Voorzitter Raad van Toezicht KN) gaven Maurice Oostendorp,
Onno Ruding , Matthijs Bouman, Hans Bergsma, Ronald Seinen en Roland Lampe hun visie over
waardenontwikkeling bij financiële instellingen in Nederland.
Kredietunie Nederland (KN) is een belangenvereniging,
die de invoering van een stelsel van kredietunies in
Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform
de Wet Toezicht Kredietunies en volgens
internationaal geaccepteerde standaarden.
Onze gastheer Maurice Oostendorp (directievoorzitter
van de Volksbank) heette de aanwezigen hartelijk
welkom en stond stil bij de historie van de Volksbank,
het heden en de toekomstige nieuwe positionering,
waarbij de kernwaarden van de bank en van alle
merken die de bank voert, een belangrijk plaats zullen
krijgen.
Onno Ruding, betrokken bij de totstandkoming van de Wet Toezicht Kredietunies (WtK) memoreerde dat “ De
discussie die momenteel plaatsvindt in Europa, maar ook in ons land over de aard van toezicht op financiële
instellingen: principle based of rules based, geen kwestie is van of-of, maar van en-en. Na de laatste financiële
crises dreigen we terecht te komen in rules-based toezicht. Naast transaction- banking vergt lange - termijn
relationship banking weer meer aandacht.
Matthijs Bouman (econoom en journalist) vroeg zich af“ Als het zo goed gaat met de economie, waarom groeit
de kredietverlening dan nog niet? Groeien zonder krediet werkt niet! Uit onderzoek van het Internationaal
Monetair Fonds uit 2013 blijkt dat dergelijke krediet-loze groei meestal niet al te krachtig is. Zonder nieuwe
leningen aan bedrijven, voor nieuwe investeringen, gaan de lichten al snel weer op oranje”.
Hans Bergsma, Directeur gebiedscoöperatie Westerkwartier en Ronald Seinen, Voorzitter Kredietunie
Westerkwartier benadrukten dat” de kracht van samenwerking zit in gemeenschappelijke waarden; er zijn
overeenkomsten en verschillen in waardenpatronen bij de Kredietunie Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier, maar de kern van de coöperatie is gelijk”.
Roland Lampe, bestuurder en directeur van KN gaf de stand van zaken weer bij kredietunies: “internationaal
geaccepteerde regels governance, compliance, gedragscode en regels voor een behoorlijke bedrijfsvoering zijn
van toepassing bij kredietunies in Nederland. KN heeft nu 27 kredietunies opgericht, 21 leden, 8 aspirant-leden,
32 prospects, 105 suspects en 17 projectleiders;. Door alle Common Bond Kredietunies samen is in twee en half
jaar ruim € 6 miljoen aan kredieten verstrekt. In totaal hebben zo’n 600 MKB ondernemers gemiddeld € 10.000,aan de gemeenschappelijke kas van hun kredietunie toevertrouwd. Met elkaar hebben zij zo 250
arbeidsplaatsen gecreëerd of behouden. We richten ons samen met onze leden op MKB ondernemers en bieden
hen Hoop (op financiering van groeiplannen), Vertrouwen (de ondernemer wordt lid van de common bond) en
Coaching (ervaren sparende leden ondersteunen beginnende ondernemers met kennis, ervaring en netwerken);
de ondernemer staat er daarbij niet alleen voor”.

KredietunieNederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en
menselijke factor in het financieringsedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Nederland staat de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf
met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Nederland is lid van de European Network of Credit Unions en van de World Council of
Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

Tijdens de Panel discussie werd antwoord gegeven op de vraag waarom het zo lang duurt voordat kredietunies
van de grond en aan de gang komen. Roland Lampe: “het op- en inrichten van kredietunies is geen sine cure. Het
gaat om instellingen die met geld van anderen werken en dat schept bijzondere verantwoordelijkheden, “checks
and balances”. Met elkaar zijn stevige stappen gezet. Samen met bekende marktpartijen als onze strategische
partners zijn wij op weg naar nog meer kredietunies voor toegankelijker kredietverlening aan het MKB”.

___________________________________________________________________________________
Voor foto’s met dank aan Walter Sietinga en Marco Keyzer, zie http://bit.ly/2sEg8gx . De presentaties kunt u vinden
op: http://www.dekredietunie.nl/leden/. Voor nadere informatie over Kredietunie Nederland: R.R. Lampe,
info@dekredietunie.nl; Mesdagstraat 57, 2596XV Den Haag, 0653200590.
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