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Coöperatie van, voor & door ondernemers biedt
leden toegang tot bedrijfskrediet!

Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor MKB
ondernemers in Oostland!
Kredietnemers
Voor ondernemers in de regio Oostland (Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) die tot € 250.000,financiering zoeken is kredietverlening door de reguliere banken niet altijd eenvoudig. Als bedrijf kun je
daarvoor lid worden van de kredietunie, er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden. Het aanvraagproces voor
een krediet verloopt vlot en efficiënt, ook omdat je te maken hebt met mensen die thuis zijn in de branche.
Begeleiding en coaching van krediet gevende collega’s, vergroot de kans om van de onderneming een succes
te maken.

Kredietgevers
Om geld in te brengen voor kredietverlening kunnen leden één of meer obligaties kopen. Daarmee storten
kredietgevers een bepaald bedrag in de kas van de kredietunie. Deelname aan een kredietunie als krediet
gevend lid is interessant voor ondernemers, die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt: die zelf
mee willen bepalen aan wie hun ingebrachte geld worden uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Die als
vakgenoten het ondernemerschap van de kredietnemer kunnen beoordelen en pas daarna naar zekerheden
kijken. En die uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het ondernemerschap/de bedrijfstak bereid
zijn als coach de kredietnemers te begeleiden. De nominale waarde van één Obligatie is bepaald op € 1.000,per obligatie. Die Obligaties hebben geen afloop- (verval)datum maar kunnen worden verhandeld. Dat
betekent dat de kredietgever zijn geld voor een bepaalde periode ‘vastzet’. De duur hiervan varieert meestal
tussen de drie en zeven jaar, naar gelang de looptijd van de verstrekte kredieten. De aflossingen van de
kredieten worden niet per definitie gebruikt voor nieuwe kredietverlening.

Coaching is voorwaarde
Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële of vakspecialisten, zijn in de
regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan. Kredietnemende leden van een kredietunie
kiezen zelf een sponsor/coach uit de kring van de leden, die de gewenste kennis of ervaring heeft.
Begeleiding door zo’n coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet.

Hoe word je lid?
Om lid te worden van een kredietunie, koopt elk lid één aandeel van € 1.000,- in de kredietunie U.A.

Kredietunie Oostland u.a

De kredietunie in vogelvlucht
Een vinding van Raiffeisen uit 1864
De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen
winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn als lid
mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur. Overdracht
van kennis en ervaring door ervaren MKB ondernemers op jongere ondernemers via coaching vult de ruimte
op die door banken niet meer wordt/worden bediend. Relatiebankieren, de menselijke maat, in plaats van
onpersoonlijk transactiebankieren via computersystemen.
De kredietunie, een non-profit coöperatie.
Een kredietvereniging, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan het
midden- en kleinbedrijf (MKB). Kredietunies zijn ofwel per bedrijfstak (sectoraal) ofwel geografisch (per
regio of stad) georganiseerd. Zij lijken op de boeren kredietcoöperaties zoals die eind negentiende eeuw
ontstonden. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet.
Het is een publieke en private samenwerking met als hoger ideëel doel de versterking van het sociaaleconomische weefsel in de stad in combinatie met het weloverwogen eigenbelang van de leden (goed voor
ons spaargeld zorgen). Dat alles op basis van het principe “not for profit, not for charity, but for mutual
service”.
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Iedere coöperatie bestaat uit krediet gevende en krediet nemende leden. Kredietgevers zijn
ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn
MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.
Krediet gevende leden ontvangen een rentevergoeding voor het risico dat zij lopen. Zij zijn direct betrokken
bij de vraag aan wie hun geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Zij treden bovendien op als
sponsor en coach voor collega-ondernemers, de kredietnemers. Door de kredietnemers te adviseren, te
steunen en te coachen, leveren de kredietgevers een bijdrage aan het succes van de ondernemer en
vergroten zij de kans van slagen van zijn of haar onderneming. Tegelijkertijd verkleint dit het risico dat
rente en aflossing niet op tijd betaald worden.
Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdsbestek afgehandeld door mensen die thuis zijn in de branche
of regio. Als kredietvrager weet je dus snel waar je aan toe bent. Als er sprake is van een tekort aan
zekerheden, dan kan door kredietunies een beroep gedaan worden op de Borgstellingregeling Midden- en
Kleinbedrijf (BMKB Regeling) van het Ministerie van EZ.
De kredietanalyse, het kredietonderzoek en het kredietbeheer wordt professioneel door een externe partij
uitgevoerd. De externe partij heeft ruime ervaring met een kredietvolgsysteem.
De kredietunie is non-profit. De ALV kan jaarlijks besluiten om positieve resultaten ter beschikking te stellen
aan zowel de krediet gevende leden als aan de krediet nemende leden, bijvoorbeeld via een hogere
rentevergoeding op het ingelegde geld en via lagere kredietkosten. Zo komen resultaten ten goede aan alle
leden.
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Kredietunie Oostland

Lid van de Vereniging van Kredietunies in Nederland

De menselijke maat & het maatschappelijke belang.
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Voor banken is het vanwege hoge overheadkosten en toegenomen regeldruk onaantrekkelijk geworden om
financieringen te verstrekken tot - voor hen - ‘kleine’ financieringen (< € 250.000,-). Daarbij is hun verliesrisico
op starters en MKB financieringen door de afstand tot die kredietnemers onevenredig hoog. Daardoor is er
een gat ontstaan wat ondernemers onderling via hun kredietunie kunnen opvullen. Binnen alle wettelijke
kaders, professioneel en tegen lage kosten. Voorts met minder risico door de menselijke maat, kennis en
ervaring van ondernemers zelf terug te brengen in het financieringenproces.
Het MKB is dé banenmotor in Nederland. Financiering van MKB ondernemers faciliteert investeringen,
innovatie, groei. Het behoudt vitaliteit en schept werkgelegenheid.
Kredietunie Oostland is, samen met de landelijk werkende vereniging van Kredietunies in Nederland,
opgericht om samen met ondernemers in de regio kredietverlening van, voor en door MKB ondernemers
mogelijk te maken.
Het Bestuur, de Kredietcommissie, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van de vereniging zal straks
geheel bestaan uit vrijwilligers, Oostland (oud)ondernemers. Voor de professionele kredietverlening en het
administratieve beheer zal de vereniging worden ondersteund door eigen coaches en een minimum aan
betaalde krachten zoals analisten voor kredietbeheer, een accountant en secretariaat.
Er wordt publieke en private ondersteuning met geld, faciliteiten én persoonlijke inzet gezocht van:
 Tenminste een 50-tal maatschappelijk geëngageerde MKB ondernemers, als inleggers van gelden.
 10-20 (Oud)ondernemers als vrijwilligers voor de bestuursorganen van de kredietvereniging, als
ervaren coaches voor de krediet vragende leden alsmede een (oud)notaris, (oud)accountant,
(oud)bankier, (oud)advocaat e.d. voor de RvT en de RvA.
 Een betrokken Gemeentelijke/Provinciale overheid die dit initiatief ondersteunt met een
startsubsidie, promotie, faciliteiten en de beschikbaarstelling van matching funds, voor grotere
bedragen dan € 250.000,-, voor de langere looptijden dan 5 jaar en voor financiering van
innovatieve en jonge starters.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Deze bestaat uit leden die een aandeel in de kredietunie hebben gekocht. De nominale waarde van
elk aandeel van de kredietunie bedraagt € 1.000,-. Ieder lid heeft één aandeel, onafhankelijk van de
omvang van de toevertrouwde middelen van dat lid. Het principe is “one man, one vote”.
De ALV kiest, als hoogste orgaan, uiteindelijk het Bestuur, de Raad van Toezicht, de kredietcommissie,
de coachingscommissie en in later stadium de Ledenraad
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Kredietproces Vereniging van Kredietunies in Nederland

Intake kredietaanvraag via tien vragen website; kredietvrager geeft aan welke
kwaliteiten de coach bij voorkeur zou moeten hebben

Coachingscommissie: onderzoekt kwalificaties lidmaatschap (“Common Bond”),
zoekt sponsor uit bestand, kredietvrager kiest uit tenminste twee kandidaten;
toetsing aanvraag checklist; eerste externe credit check; bedrijfsbezoek

Stoppen of
doorgaan

Kredietmanager (back office) stelt financieringsaanvraag op

Kredietcommissie: globale beoordeling haalbaarheid, ratioanalyse, via checklist;
bij aanvullende vragen eventueel terug naar aanvrager plus sponsor

Resultaat
positief?

NEE

Stoppen

JA
Externe kredietbeoordelaar: onderzoek, rating, advies Positief of Negatief advies
risicobeoordeling naar Kredietcommissie;
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Kredietcommissie maakt eigen afweging en stelt modaliteiten voor; advies gaat
naar Bestuur; eventueel aanvraag BMKB garantie bij Agentschap en/of verlengde
aanvraag naar MKB Co-financieringsfonds

Bestuur beslist en
benoemt Coach

NEE

JA
Kredietcommissie stelt Kredietvereenkomst, zekerhedenovereenkomst op,
kredietaanvrager wordt lid en ondertekent contracten; Coach wordt benoemd
voor de looptijd van de lening; Hoofdsom wordt overgemaakt naar kredietnemer

Kredietbeheer, kredietadministratie, documentatie wordt gedurende de looptijd
van het krediet ondersteund door externe partij; Coach en Kredietcommissie
hebben inzicht in dossier

Via Bestuur en Kredietcommissie, indien van toepassing, regelmatige rapportage
aan Algemene Ledenvergadering, Agentschap en/of MKB Co-financieringsfonds
over de kwaliteit van het verstrekte krediet, inclusief van de zekerheden
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Stoppen

