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Persbericht 

Nieuwe stap in hulp bij kredietverlening 
VKN en Claassen, Moolenbeek & Partners slaan handen ineen 

 

Den Haag, 29 oktober 2014 

 

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) en bedrijfskundig adviesbureau Claassen, Moolenbeek & Partners 

(CM&P) gaan startende kredietunies en ondernemers met kredietbehoeften ondersteunen bij het inrichten van deze 

nieuwe vorm van financiering. Dankzij deze samenwerking kunnen VKN en CM&P kredietunies in Nederland helpen 

bij het maken van goede bedrijfskundige analyses en het opzetten van de gewenste kredietverlening. 

 

Een kredietunie brengt twee groepen ondernemers bij elkaar: ondernemers met geld die daar een bestemming voor 

zoeken en ondernemers zonder geld, maar met een kredietbehoefte. Naast het verstrekken van kredieten staan 

ondernemers in kredietunies elkaar ook bij met advies en bijstand. Kredietunies zijn wereldwijd succesvol als 

alternatief voor bankfinanciering, doelgericht, praktisch en met een menselijke maat.  

De VKN is opgericht om in Nederland een groot aantal kredietunies te helpen oprichten. De belangstelling daarvoor is 

in ons land de laatste tijd sterk gestegen. Nu het midden en kleinbedrijf steeds moeilijker krediet kan verkrijgen bij 

reguliere banken blijken kredietunies een goed alternatief. Inmiddels zijn de eerste vier kredietunies van start gegaan. 

En bij de VKN liggen nog 132 aanvragen voor het oprichten van een kredietunie. 

 

CM&P is een onafhankelijk bedrijfskundig en bancair adviesbureau, dat een brede groep van MKB bedrijven helpt om 

financiering te verkrijgen uit verschillende financieringsbronnen. CM&P, opgericht in 1983, heeft ruim 100 partners in 

30 steden en beschikt over een groot aantal specialismen en disciplines. Partners zijn door de wol geverfde praktische 

managers, veelal afkomstig uit de bedrijfswereld, banksector, overheid en semi-overheid.  

 

De ontwikkeling van kredietunies in ons land komt in een stroomversnelling. Het aantal initiatieven om tot een 

kredietunie te komen, zowel op lokaal of regionaal niveau als bij specifieke bedrijfstakken, groeit snel. Inmiddels ligt 

een Initiatiefwet Toezicht Kredietunies van de Kamerleden Mulder en Van Hijum ter besluitvorming bij de Tweede 

Kamer. Deze wet biedt kredietunies de mogelijkheid spaargeld aan te trekken en kredieten te verstrekken aan 

deelnemende ondernemers. Naar verwachting wordt het voorstel dit najaar in de Kamer behandeld.  

 

Roland Lampe (bestuurder VKN): “Deze samenwerking is een nieuwe bouwsteen die het oprichten van kredietunies 

vereenvoudigt. Binnenkort staat niets ondernemers meer in de weg, om hun kredietproblematiek zelf aan te pakken.” 

 

Eduard Claassen (CM&P): “Dankzij deze samenwerking kunnen we kredietunies helpen aan een solide fundament. Het 

is een nieuw bewijs van het vermogen van het mkb haar problemen zelf bij de kop te pakken, praktisch en met een 

menselijke maat.”.  
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