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Oostland – De officiële oprichting zal begin januari plaatsvinden, maar nu reeds worden de 
voorbereidingen getroffen voor de nieuw op te richten Kredietunie Oostland. Een 
coöperatieve spaar- en leenkas die eigendom is van en bestuurd wordt door de leden. 
Maatschappelijk betrokken ondernemers in de regio Oostland (Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp) hebben het plan opgevat om, in overleg met de landelijke werkende vereniging van 
Kredietunies in Nederland, de haalbaarheid en levensvatbaarheid te onderzoeken van een 
kredietunie voor midden- en kleinbedrijf ondernemers in de regio Oostland. 
Medio 2014 vond reeds een kredietpowerbijeenkomst plaats waar vertegenwoordigers van 
een kredietunie uit de Achterhoek hun ervaringen deelden met de zaal vol belangstellenden. 
De bijeenkomst vond plaats in de Rabobank, want uiteraard wordt ook volop gepraat met de 
banken als het om kredietzaken gaat. 
 
“Met de drie grote banken –Rabo, ING en ABN AMRO – zijn afspraken gemaakt. Zij blijven 
de primaire partij als het om lenen of financieren gaat. Ondernemers kunnen bij ons 
aankloppen als ze bijvoorbeeld met een bedrijf willen starten en de bank ziet geen 
mogelijkheid een lening te verstrekken,” legt mede-initiatiefnemer Jan van der Meide uit. 
“Ondernemers kunnen bij ons geld (tegen rente) inleggen dat kan worden uitgeleend aan een 
andere ondernemer die het nodig heeft en daar een aanvraag voor heeft ingediend. Zowel de 
spaarders als de leners zijn lid van de Coöperatie en leggen € 1000,- in dat wordt gebruikt als 
aandeel en als startkapitaal waarmee de uit te lenen gelden worden gefinancierd. Geldgevende 
spaarders of investeerders worden geacht om in het belang van de ondernemers in de regio 



kredietnemende ondernemers te coachen en met raad en daad terzijde te staan. Daarin ligt ook 
de kracht; de band tussen de ondernemer en de coach op weg naar succes. We richten ons met 
name op ondernemers uit het Oostland.” 
 
Werkwijze 
Een lid dat krediet vraagt bespreekt zijn aanvraag in eerste instantie met iemand uit de 
coachingscommissie waarna wordt bekeken of de aanvraag aan de criteria voldoet. 
Vervolgens wordt de aanvraag verder uitgewerkt en voorgelegd aan de kredietcommissie en 
een onafhankelijke partij. Bij goedkeuring kan men aan de slag. “De kredietunie heeft geen 
winstoogmerk; de inzet is dat er gewerkt wordt voor de ondernemer door ondernemers. 
Vertrouwen en begeleiding vormen hierbij het onderpand. Daarom beperken we ons tot het 
Oostland. Veel ondernemers kennen elkaar en met name de laatste jaren is de gunfactor sterk 
toegenomen. 
Maar het kan ook voorkomen dat de bank slechts een deel financiert en dat de Kredietunie het 
nog ontbrekende stuk aanvult. Ook dan zal een coach het traject begeleiden.” 
Voorzitter van de Kredietunie Oostland wordt Cor van der Wel, voormalig eigenaar van 
Promax en tevens voormalig voorzitter van VNO NCW Oostland. Hij wordt terzijde gestaan 
door huidig VNO NCW voorzitter Jan der van der Meide, Ad Ruigrok van het gelijknamig 
accountantskantoor en Sandra Haket, directeur van Impressed druk en print. Allemaal 
bekende en betrokken ondernemers uit Oostland. De komende maanden hoopt men nog twee 
tot drie bestuursleden welkom te kunnen heten. 
 
Vanaf begin volgend jaar is de Kredietunie Oostland operationeel. Voor meer informatie kan 
men mailen naar info@kredietunieoostland.nl waar ook nieuwe leden zich kunnen melden. 
 


