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De Kredietunie bv, de service organisatie van de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN), die 

startende kredietunies en ondernemers met kredietbehoeften ondersteunt bij het oprichten en 

inrichten van deze nieuwe financieringsbron, heeft Michiel Werkman benoemd tot Directeur. Michiel 

vorm samen met Roland Lampe de directie van De Kredietunie; Jeanne Tousain is Directie secretaris.   

 

Michiel H.J. Werkman, voormalig zakelijk bankier, heeft vanaf de jaren ‘70 

diverse operationele, commerciële en leidinggevende posities bekleed bij 

verschillende banken. Hij was onder meer vestigingsleider bij de Amrobank, 

waarnemend rayondirecteur bij de VSB-Bank en acquireerde voor Fortis 

Commercial Services. Bijna 25 jaar werkte hij bij lokale Rabobanken. Als 

Senior Accountmanager Grootzakelijk heeft hij veel ervaring met maatwerk 

in financieren, waaronder  “Intensief Beheer” en “Bijzonder Beheer”. De 

laatste jaren is Michiel actief met zijn eigen adviesbedrijf INSPARCO 

(Independent Sparring partner & Consultant). Hij adviseert ondernemers 

hoe optimaal te anticiperen op de manier waarop banken en investeerders 

in financieringskwesties oordelen. Michiel is tevens columnist, auteur & 

uitgever van het boek ‘ROTBANKEN ook de financiers van uw toekomst'. Daarnaast is hij actief als 

redactielid & interviewer via Café Weltschmertz bij de lokale TV zender in Amsterdam. Hij spreekt de 

taal van ondernemers én van financiers. Zijn uitgebreide know-how in werkkapitaal-, risico-, rente-, 

en liquiditeit management binnen handel, industrie en dienstverlening waarborgen proactieve 

advieskracht. Michiel profileert zich als onafhankelijke no-nonsense bedrijfskundige en financieel 

adviseur. 

 

Michiel versterkt met ingang van 1 juni de directie van de Kredietunie bv en zal initiatiefgroepen, 

kredietunies in oprichting en projectleiders ondersteunen. Voorts zal hij VKN assisteren bij 

vraagstukken van positionering, PR en communicatie, samenwerking, strategie en beleid. 

 

Een kredietunie brengt twee groepen ondernemers bij elkaar: enthousiaste maatschappelijk 

betrokken ondernemers met geld die daar een bestemming voor zoeken en ondernemers met een 

kredietbehoefte. Naast het verstrekken van kredieten staan ondernemers in kredietunies elkaar ook 

bij met advies en bijstand. Kredietunies zijn wereldwijd uiterst succesvol als alternatief voor 

bankfinanciering, doelgericht, praktisch en met een menselijke maat. In ons land anticiperen zij 

maximaal op de ontwikkeling waarbij regelgeving banken dwingt zich steeds terug te trekken uit de 

markt voor kleinschalige MKB financieringen.  
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VKN is opgericht om in Nederland een groot aantal kredietunies te helpen oprichten. De 

belangstelling daarvoor is in ons land sterk gestegen. Nu het midden en kleinbedrijf steeds moeilijker 

krediet kan verkrijgen bij reguliere banken blijken kredietunies een van de concrete alternatieven. De 

politieke omarming van dit fenomeen in zowel ons land als in “Brussel”, de grote belangstelling en het 

toenemend aantal zakelijke partners geven daar blijk van. Inmiddels zijn de eerste vier kredietunies 

van start gegaan en hebben voor circa € 1,8 miljoen aan kredieten verstrekt. 

 

De ontwikkeling van kredietunies in ons land komt in een stroomversnelling. Bij de VKN hebben zich 

162 initiatiefnemers voor het oprichten van een kredietunie gemeld voor ondersteuning. Het aantal 

initiatieven om tot een kredietunie te komen, zowel op lokaal of regionaal niveau als bij specifieke 

bedrijfstakken, groeit snel. Inmiddels is de Initiatiefwet Toezicht Kredietunies unaniem in de Tweede 

en Eerste Kamer aangenomen, waardoor kleine kredietunies wordt toegestaan spaargeld van 

ondernemers aan te trekken en kredieten te verstrekken aan deelnemende ondernemers.  
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