
 

 

  

Follow on Twitter  

Forward to a Friend

 

 
Bartout Gieben  
in Directie 
De Kredietunie bv 

Bartout Gieben (1959) behaalde in 
1977 Internationaal Baccalaureaat 
United World College of the Atlantic 
te Wales en in 1984 bedrijfskunde 
(doctoraal) aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen. Gevolgd door diverse 
managementopleidingen en een 
coachingsopleiding. Van 1984 tot 
2008 was hij werkzaam bij de ABN 
Amro Bank N.V. in diverse met 
name commerciële (senior) 
management functies in de zakelijke 
markt in binnen en buitenland en 
waar hij laatstelijk van 2004 tot 2008 
de functie vervulde van 
regiodirecteur Amsterdam/Noord 
West Nederland binnen de Private 
Banking unit. Vanaf 2010 heeft hij 
het initiatief genomen Rage Advies 
op te richten, een management- en 
organisatie adviesbureau. Inmiddels 
heeft hij diverse opdrachten 
afgerond op het gebied van 
coaching, fusie & overname 
begeleiding, waarnemend 
management. In 2013 heeft Bartout 
een 1,5 jaar coachingsopdracht 
afgerond voor senior executive in de 
financiële sector. Bartout is 
toegetreden tot het bestuur van De 
kredietunie bv, waaraan hij samen 
met Roland Lampe leiding geeft.  

 

 
  

  Verenigingsnieuws  
 
CDA-Voorstel Wet Toezicht Kredietunies in de Raad van State 
Het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies ligt thans ter toetsing bij 
de Raad van State. Eddy van Hijum en Agnes Mulder hopen dat het voorstel 
nog voor de zomer aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden, ter 
behandeling dit najaar. De Wet maakt het voor kleine kredietunies 
(balanstotaal kleiner dan € 10 miljoen) mogelijk om financiering aan te 
trekken in de vorm van obligaties, ledencertificaten of spaarbrieven met vaste 
looptijden, zonder daarvoor over een bankvergunning te hoeven te 
beschikken. Op 27 maart 2013 vond het eerste gesprek hierover plaats 
tussen Roland Lampe, Eddy van Hijum en Agnes Mulder. Dit leidde tot de 
Initiatiefnota van 12 juli 2013, waarin aan de Tweede Kamer werd 
voorgesteld om kredietunies de ruimte te geven om te groeien. Op 20 
november 2013 besliste de Tweede Kamer unaniem dat kredietunies wettelijk 
toegestaan zou moeten worden op "opvorderbare gelden" aan te mogen 
trekken, zonder te hoeven voldoen aan de strenge toezichteisen, die door de 
Wet Financieel Toezicht worden gesteld. Als de wet begin 2015 in werking 
kan treden betekent dit dat kredietunies daadwerkelijk snel van start kunnen 
gaan, zonder wettelijke belemmeringen.  
 
Ledenvergadering te Baarn, 26 juni j.l. 
IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf was gastheer voor de eerste 
ledenvergadering van de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN).  

Er waren 36 belangstellenden, 
inclusief de vier kredietunieleden en 
enkele aspirant-leden. Dagvoorzitter 
en moderator was Prof. drs Jan Vis 
MBA RV, lid van de Raad van Advies 
van VKN.  Prof. Dr Ir Gert van 
Dijk  hield een inspirerende voordracht 
over de achtergronden van de 
“Common Bond” en perspectieven van 
coöperatieve krediet verlening in 

Nederland en in Europa.  Als één van de kerncompetenties van kredietunies 
noemt hij: “Gedisciplineerd vertrouwen bouwen in een omgeving van 
georganiseerd wantrouwen”. Er ontstond een levendige discussie met Cees 
Rensen, senior beleidsmedewerker bij De Nederlandsche Bank nv over de 
reikwijdte van de nieuwe Wet Toezicht Kredietunies en de beperkingen, die 
kredietunies nu in de praktijk ervaren. Roland Lampe gaf een overzicht van 
waar de VKN nu staat, de ambities voor dit en komende vijf jaar, het 
actieplan en de wijze waarop VKN haar doelstellingen wil gaan behalen. 
Leden en aspirant-leden hebben kennis en ervaring uitgewisseld over 
funding, ledenwerving, kredietproces, community building en automatisering. 
(© foto Inge Snijder, HVR) 
 
IMK en VKN gaan samenwerken 
Mevr. Lianne van Harrewijn, plaatsvervangend directeur van het IMK, 
vertelde tijdens deze ledenvergadering waarom IMK en VKN willen gaan 
samenwerken. IMK heeft  12 kantoren in Nederland en 223 Gemeentelijke 
opdrachtgevers. Sinds 1997 heeft IMK ruim 50.000 kleinbedrijf ondernemers 
begeleid naar ondernemerschap. Daarnaast is IMK partner voor UWV voor 
re-integratie naar ondernemerschap voor arbeidsgehandicapten in acht van 



 

Dr Kees van Ravenhorst 
Bestuursadviseur VKN 
 

 
Kees (1950) was eerder Senior 
Bedrijfsjurist bij Rabobank 
Nederland, waar hij de Directoraten 
Kredietverlening en Buitenland 
juridisch ondersteunde. Kees hield 
zich bezig met het beoordelen en 
redigeren van uiteenlopende 
(project) financierings- 
overeenkomsten, bankzekerheden 
en - garanties, bedrijfsjuridische 
advies, de afwikkeling van zware 
incasso e.d. Daarnaast begeleidde 
hij het opzetten van buitenlandse 
kantoren te New York, Curacao en 
Frankfurt. Kees promoveerde bij de 
Universiteit van Tilburg, op “De 
bankovereenkomst” (1991). Daarna 
studeerde hij bij Southern Methodist 
University, Dallas, Texas, USA, 
Master of Comparative Law (1976) 
en bij de Rijksuniversiteit 
Utrecht,  afstudeerrichting: sociaal-
economisch - en Europees recht 
(1975). Kees was advocaat bij Van 
Doorne & Sjollema en bij Bos & Van 
Eeghen.  Hij werkte in Canada bij 
BCE Inc., Bell Canada International 
Inc. en Telesystem International 
Wireless Inc. (TIW), waar hij 
ondermeer verantwoordelijk was 
voor corporate compliance. Sinds 
oktober 2006 heeft Kees zijn eigen 
adviesbedrijf Continuum 
Management & Legal Consultancy 
te Heemstede, is hij directeur en 
corporate secretary van Cirque du 
Soleil Europe B.V. en haar diverse 
dochtermaatschappijen in Europa. 
Kees gaat de Vereniging en de bij 
de Vereniging aangesloten 
kredietunies helpen bij juridische, 
contractuele en cooperatie-
vraagstukken en bij de juridische 
beoordeling van kredietunie 

de elf UWV regio’s. Sinds 2010 is het IMK aanbieder van outplacement naar 
ondernemerschap voor diverse mobiliteitscentra, o.a. voor ING, 
Participatiefonds (mobiliteitscentrum van het Primair Onderwijs), 
Belastingdienst en een aantal grote gemeenten. In 2013 ontving het IMK ca. 
230 opdrachten voor outplacement naar ondernemerschap. IMK en VKN 
onderzoeken de mogelijkheid voor begeleiding van BbZ ondernemers binnen 
de “common bond” van een kredietunie, waar geldgevende ondernemers uit 
maatschappelijke betrokkenheid de coaching op zich nemen van krediet 
vragende ondernemers. De conclusie van deze dag was: “Samen Beter” en 
laten we daar vooral mee doorgaan! 
 
Obligatie emissie VKN 
VKN heeft voor de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie de 
komende twee jaar een financieringsbehoefte van € 500.000,-. Dit jaar wordt 
de eerste tranche geplaatst van € 250.000,- in vijf 6% achtergestelde 
obligaties van € 50.000,- elk. Professionele particuliere en institutionele 
beleggers kunnen het investeringsmemorandum aanvragen bij het 
secretariaat van VKN. 
 

Nieuwe samenwerkingspartners 
 
IMK, Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf, is een private 
onderneming met een 

maatschappelijke missie. De weg naar ondernemerschap wordt steeds vaker 
erkend als weg naar duurzaam financiële zelfstandigheid en daarmee als 
instrument voor sociale zekerheid. Door het inbrengen van kennis, ervaring, 
methoden en technieken werkt het IMK aan de professionalisering van 
ondernemerschap en daarmee aan een hogere overlevingskans van 
Nederlandse ondernemingen. Ruim 300 Nederlandse gemeenten maken 
gebruik van de dienstverlening van het IMK. IMK heeft als ideaal, een 
maatschappij waarin ondernemerschap en gemeenschapszin in de kern staat 
van de samenleving. IMK en VKN werken samen om via het opzetten van 
kredietunies een alternatieve financieringsbron te scheppen voor MKB 
ondernemers die een crisis met behulp van  BbZ regeling (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen) overleefd hebben en die hetzij als 
geldgevend lid kunnen optreden, hetzij zelf een kredietbehoefte hebben, bv 
voor vervangings- of groeiinvesteringen of financiering werkkapitaal. 
http://www.imk.nl/ 
 

 
Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale 
ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. 
Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te 
versterken en zo de maatschappelijke invloed van deze 
bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL heeft een 

maatschappij voor ogen waarin rechtvaardigheid en duurzaamheid 
vanzelfsprekend zijn. Als landelijk platform dat social enterprises ondersteunt 
en verbindt, zet Social Enterprise NL de komende jaren in op het creëren van 
een aantal randvoorwaarden die verdere groei van social enterprises in 
Nederland stimuleren. Social Enterprise NL en de Vereniging voor 
Kredietunies in Nederland (VKN) werken samen om bij VKN aangesloten 
kredietunies te stimuleren het sociale weefsel in hun stad, regio of branche te 
verstevigen, gemeenschapszin en lotsverbondenheid te bevorderen en 
daarmee MKB ondernemers een alternatieve en duurzame nieuwe 
financieringsbron te bieden, naast het reguliere bankkrediet, m.a.w. ruimte te 
bieden om bewust en maatschappelijk te ondernemen. http://social-
enterprise.nl  
 

Ontwikkeling netwerk 
De directie van De Kredietunie bv, diensten voor kredietunies, is versterkt 
door Bartout Gieben. Hij gaat zich samen met Roland Lampe bezig houden 
met de coördinatie van het oprichten van kredietunies. Er zijn nu 119 
aanvragen binnengekomen voor assistentie, ondersteuning, advies en 
begeleiding bij het oprichten van een kredietunie. Er is een tiental 
geselecteerd, die dit jaar opgericht kunnen worden. Op 27 maart werd MKB 
Kredietunie Noord Limburg opgericht, op 2 april gevolgd door Kredietunie 



gerelateerde overeenkomsten. 
 

 
Jeanne Tousain 
Directiesecretaris 
de Kredietunie bv 

 
 
Jeanne Tousain (1946) Jeanne 
volgde de HBO-
Arbeidsmarktpolitiek/ 
Personeelsbeleid, gevolgd door de 
Leergang Bedrijfskunde. Zij vervulde 
vele jaren functies op het gebied van 
personeelszaken en bedrijfsvoering 
zowel in de uitvoering als op 
managementniveau. Haar laatste 
functie in dienst van de gemeente 
Breda was die van directeur 
Middelen bij de dienst Cultuur. In 
2002 startte Jeanne als zelfstandige 
ondernemer Socorro: interim-
management; projecten en P&O-
advisering. Zij vervulde met Socorro 
managementfuncties op diverse 
niveaus op het gebied van Sociale 
Zekerheid, Dienstverlening en 
Bedrijfsvoering. Vanaf mei 2014 is 
Jeanne Directie Secretaris van De 
Kredietunie bv. 

 
 
De Vereniging van Kredietunies in 
Nederland (VKN) 
is op 1 augustus 2013 opgericht. 
De VKN wil zo dicht mogelijk bij het 
oorspronkelijk concept van de 
kredietunie blijven, op basis van de 
in ons land geldende wettelijke 
regels en van internationaal 
geaccepteerde voorwaarden 
(“Governance”, “compliance”, 
gedragscode, regels voor een 
behoorlijke bedrijfsvoering etc.): van, 
voor en door ondernemers, 
compact, integer, transparant en 

Stad Amsterdam, op 10 april door kredietunie Eemsregio en op 6 mei door 
Kredietunie Friesland. Dit zijn de eerste vier leden van de VKN.  
 

Kredietunies in de media 
(Deze artikelen zijn te lezen op onze website onder het tabblad Nieuws) 
McKinsey: Kleinbedrijf in zwaar weer overheidsmaatregelen nodig 
Het Nederlands kleinbedrijf is een belangrijke motor van de Nederlandse 
economie. Om deze motor niet te laten haperen zijn maatregelen nodig op 
het terrein van financiering, ondernemersvaardigheden en wet- en 
regelgeving. Dit concludeert McKinsey in een onderzoek dat Occo Roelofsen 
van onderzoeksbureau McKinsey & Company aan minister Kamp van 
Economische Zaken overhandigde. ‘Het onderzoek van McKinsey 
constateert dat het kleinbedrijf goed is voor bijna een derde van de private 
werkgelegenheid. Het toont echter ook aan dat een deel van dat kleinbedrijf 
in zwaar weer zit’, aldus Kamp. ‘Nu de economie weer aantrekt wil het 
kabinet ervoor zorgen dat het kleinbedrijf – de K van het MKB – financiering 
vindt voor hun groeiplannen. Dat is belangrijk voor de Nederlandse welvaart 
en werkgelegenheid.’  
CDA: 60 miljoen in MKB fonds voor ondernemend Limburg 
Provinciale Staten heeft tijdens haar vergadering van 20 juni 2014 definitief 
groen licht gegeven voor een Limburgs MKB fonds. Het initiatiefvoorstel 
daarvoor van CDA Statenlid Jeu Titulaer kreeg unanieme steun. 
Ondernemers in de provincie krijgen de mogelijkheid om met steun van de 
Provincie Limburg de financiering rond te krijgen voor toekomstige 
investeringen. 60 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. 30 miljoen voor 
leningen aan bedrijven en 30 miljoen voor subsidies en risicodragend 
vermogen voor innoverende ondernemers. 
EY: inzicht in en uitzicht op financiering MKB 
MKB IN BEELD: inzicht in en uitzicht op financiering MKB. De afgelopen 
maanden is er door vertegenwoordigers vanuit de overheid, 
belangenorganisaties, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen, samengewerkt aan het initiatief MKB in Beeld. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport MKB in Beeld. EY heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de coördinatie van het project en het leveren van content op het 
gebied van onder meer duurzaamheid. 
VKW België: Kredietunies, haalbaarheidsstudie België afgerond. In 
Nederland nam Roland Lampe het initiatief voor de Vereniging van 
Kredietunies die kmo’s aan krediet wil helpen zonder een beroep te doen op 
banken. Voor hem is het duidelijk dat financieel rendement ondergeschikt is 
aan ‘maatschappelijke winst’. Het door KPMG België opgestelde 
onderzoekrapport is aangeboden aan de Vlaamse regering. Naar 
verwachting zullen kredietunies ook in België de ruimte krijgen om te groeien. 
Europa: Nederlandse MKB ondernemers scoren slecht bij banken. 
Slechts 12% van de Nederlandse MKB bedrijven die bij de bank een nieuwe 
lening aanvroegen, of een bestaande lening wilden vernieuwen kregen die 
ook, vergeleken met 25% gemiddeld in Europa. Gemiddeld wordt 66% van 
alle aanvragen van MKB ondernemers in Europa volledig gehonoreerd. Voor 
Nederland is dat 25%, voor Griekenland 33%, voor Duitsland 82% en voor 
Finland 83%. Financieringsverzoeken die geheel worden afgewezen komen 
in 42% van de aanvragen in Nederland voor, versus 27% in Griekenland, 3% 
in Oostenrijk en 1% in Duitsland. 
 

Internationale Ontwikkelingen 
LONDON — 
Members of the 
International Credit 
Union Regulators' 
Network (ICURN) 
met on May 14–16 
to share best 
practices on 
effective credit 
union supervision 
at the ICURN 
Annual Conference. ICURN is an independent international network of credit 
union regulators that promotes the guidance given by the leaders of the 
Group of 20 (G-20) nations for greater international coordination among 



controleerbaar. Een kredietunie 
bevordert daarmee de 
lotsverbondenheid en onderlinge 
solidariteit tussen kredietgevers en 
kredietnemers (samen uit, samen 
thuis), heeft geen winstoogmerk en 
is op democratische leest 
geschoeid.  
 
VKN is een boetiek: 
-een keurmerk voor verantwoorde 
kredietverlening en 
-een waarborg voor integere, 
transparante bedrijfsvoering 
 
Nieuwsbrief nummer 8 
30 juni 2014 
Voor nadere informatie: 
Roland Lampe, 
Mesdagstraat 57 
2596XV Den Haag 
+31 0703604411, 
+31 0653200590, 
info@dekredietunie.nl 

  

financial services regulators. More than 50 supervisors of financial 
cooperatives from jurisdictions around the world participated in the 
conference, which was hosted by the Bank of England's Prudential 
Regulatory Authority (PRA) at its headquarters in the City of London.  
Topics discussed by the regulators included emerging supervisory concerns 
about financial cooperatives that are present in many countries, including 
interest rate risk and cyber security. Credit union capital standards, how best 
to ensure effective credit union corporate governance, and internal and 
external auditing standards were also subject to extensive dialogue. "Having 
a forum for supervisors of cooperative financial institutions to discuss 
emerging risks and other areas of common concern is invaluable," said 
ICURN Chairman Martin Stewart, the PRA's Head of UK Banks and Mutuals. 
"Even though credit unions and other financial cooperatives vary significantly 
from jurisdiction-to-jurisdiction in terms of the level of development and 
applicable rulebooks, the challenges we face as supervisors are very 
similar." Speakers at the ICURN Annual Conference included Andrew Bailey, 
Deputy Governor of the Bank of England and board member of the European 
Banking Authority; and Karl Cordewener, Deputy Secretary General of the 
Basel Committee on Banking Supervision. 
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