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Verslag van de enquête positionering kredietunies. 
 
Kredietunie Nederland heeft een enquête opgesteld in samenwerking met het ID College, HVR 
Communicatie en de werkgroep positionering (Peter Knoers, Timo Corporaal en Jan Huisman), om de 
beweegredenen van MKB ondernemers te leren kennen, waarom zij lid zijn geworden van een 
kredietunie, opdat kredietunies zich beter kunnen richten op de wensen en behoeften van MKB 
ondernemers. Tevens is het oogmerk van dit onderzoek om de relaties binnen kredietunies en tussen 
de leden te versterken.  
 
Voor dit onderzoek hebben wij 48 contacten benaderd, waarvan 31 geldgevende leden van 13 
kredietunies en 17 ondernemers  die een krediet van een kredietunie verkregen. De enquête is 
verstuurd op 24 oktober 2017. Daarna is een email flow up gedaan op 30 Oktober  2017. Op 7 
november 2017 zijn 32 contacten telefonisch benaderd. Uiteindelijk zijn 14 ingevulde enquêtes  
ontvangen. Hiervan waren 7 geldgevers en 7 kredietnemers.  Wij hebben dit verslag onderverdeeld in 
drie groepen (zie de bijlage I): 

1. De uitslag van de algemene enquête (geldgevers en kredietnemers),  
2. de uitlag van de enquête onder de kredietnemers, 
3. de uitslag van de enquête onder de geldgevers, 
4. algemene conclusie van de enquête. 

 
 

Conclusies en aanbevelingen 
 
Er zijn thans naar schatting 350 MKB ondernemers bij kredietunies betrokken. Uit deze steekproef 
kunnen geen algemene conclusies worden getrokken, 14 van de 48 verzonden enquêteformulieren 
werden ingevuld teruggestuurd. Dit onderzoek heeft hoofdzakelijk kwalitatieve waarde.  

 
Ondernemers hebben behoefte aan persoonlijk contact 
 
Uit de algemene antwoorden blijkt contactlegging via de media en zelf opzoek is gaan, c.q. de “mond 
tot mond” contacten het meest voorkomt en het hoogste resultaat geeft. Via de Kamer van 
Koophandel is geen enkel contact tot stand gebracht. Ook de banken scoren in contactlegging laag, 1 
respondent (7%). Het overgrote deel 11 respondenten (79%)  van de contacten zijn naar de 
kredietunie gekomen om kans  te krijgen op  een betere kredietverlening en om een onderdeel te 
worden van een netwerk van ondernemers (toegang te krijgen tot de Common Bond). Het 
kredietverleningsproces wordt door alle kredietnemers en geldgevers als goed tot zeer goed 
beoordeeld. 
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Samenwerking en het delen van kennis en ervaring wordt bij 9 respondenten (64%) als voldoende 
beoordeeld. Dat 5 ondernemers (circa 36%) een matig oordeel geeft toont aan dat er ook ruimte is 
voor verbetering, er kan meer gedaan worden bijvoorbeeld via regelmatige (netwerk)bijeenkomsten. 
Kredietnemers zijn over het algemeen tevreden over de coaching en begeleiding. Uit de openvragen 
blijkt dat  geldgevers pleiten voor opleiding en training van en voor coaches. Over het algemeen een 
goede tot zeer goede score.  

 
Kredietverlening is mensenwerk 
 
Maatschappelijk ondernemen is voor veel respondenten belangrijk. 13 van de 14 ondernemers (91%) 
geeft een goede tot zeer goede score. Kredietnemers en geldgevers zijn tevreden over het persoonlijk 
contact, een enkeling vindt dit een meerwaarde ten opzichte van de banken, hetzij wil meer 
onderling  betrokkenheid, blijkt uit de openvragen. Kennelijk wordt het persoonlijk relatiebeheer 
binnen kredietunies op hoge prijs gesteld. Hierin onderscheiden kredietunies zich van andere 
aanbieders van financiering (banken, crowdfunding platforms). Kredietverlening is mensenwerk, 
waarbij je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. De helft van kredietnemers en geldgevers hebben 
banken als alternatief voor kredietverlening of belegging overwogen. 
 

 
 
Opvallende is dat 3 (42%) van de 7 kredietvragers de kredietunie hebben bereikt via de sociale media,  
eveneens 3 via tussenpersonen en relaties. Eén kredietvrager is via de bank verwezen. Enkele 
respondenten vinden het rentetarief te hoog of niet flexibel genoeg. Alle respondenten kozen voor 
een kans op betere kredietverlening. Twee ondernemers vonden coaching en persoonlijk contact 
belangrijk. De kwaliteit van het kredietverleningsproces wordt door kredietnemers goed tot zeer 
goed beoordeeld.  
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Meer aandacht voor onderlinge contacten en kennisdeling 
 
Hoewel het merendeel aangeeft tevreden te zijn (zie statistiek boven vraag 5 ) blijkt uit de 
openvragen dat kredietnemers  weinig positief zijn  over het delen van kennis en ervaring, zij vinden 
dat er meer gedaan kan worden met lokale ondernemers, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten. 
Meer dan de helft (4 van de 7) van de ondervraagden ervaart de samenwerking, het delen van kennis, 
ervaring en netwerken als matig. Hier is duidelijk behoefte aan verbetering. De coaching en 
begeleiding wordt door 6 ondernemers (bijna 86%) als goed beoordeeld. Er is een ondernemer die 
slechte ervaring heeft. Maatschappelijke ondernemen speelt bij kredietnemers een positieve  rol, 6 
van de 7 ondernemers (86%) van de ondervraagden hebben het doel van maatschappelijk 
ondernemen  van goed tot zeer goed beoordeeld. Het persoonlijke contact is voor alle kredietnemers 
van groot belang, zij ervaren dit alle 7 (99%) als goed tot zeer goed, sommigen ervaren dit als een 
meerwaarde ten opzichte van de banken, of andere financieringsbronnen. Kennelijk is hier grote 
behoefte aan en wordt er door kredietunies goed op ingespeeld.  

 

 
 
Geldgevende ondernemers zoeken zelf naar de kredietunie; dit en directe benadering door leden van 
de kredietunie zorgt voor 6 (85%) van de 7 geconcretiseerde contacten. Contacten via relaties en 
kennissen, de mond tot mond reclame is goed voor circa 14% van geslaagde contacten. Twee derde 
van de geldgevende leden 4 van de 7 (57%) wil onderdeel zijn van een netwerk met andere 
ondernemers en bouwen aan de Common Bond (i.e. het realiseren van wederzijdse voordelen). Een 
even groot aantal vindt maatschappelijk ondernemen belangrijk, 3 ondernemers (43%) het 
persoonlijk contact. 

 
Kwaliteit kredietproces scoort goed 
 
Een zeldzaam hoge score van 7 (100%) wordt door geldgevers gegeven voor de kwaliteit van het 
kredietproces. Sommige geldgevers vinden wel dat het krediet proces nog sneller en professioneler 
kan en willen meer routine en deskundigheid opbouwen. Geldgevers vinden kennisdeling te kort 
schieten, zij pleiten voor professionalisering en intensivering van contacten, hoewel 6 van de 7 
ondernemers (ongeveer 86%) van de geldgevende ondernemers samenwerking, het delen van kennis, 
ervaring en netwerken goed vindt, tot zeer goed. Meer dan de helft van de geldgevende 
respondenten 4 (57%) vindt de coaching en begeleiding goed tot zeer goed. Zij pleiten voor opleiding 
en training voor en van coaches. Drie ondernemers geven een matig oordeel; er is ruimte voor 
verbetering. 

 



 
www.dekredietunie.nl 

 p/a Mesdagstraat 57 
2586 XV DEN HAAG 

tel: 070-3604411 
fax: 070-3658139 

email:rlampe@dekredietunie.nl 

 

 

 
KredietunieNederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en 
menselijke factor in het financieringsedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Nederland staat de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf 
met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Nederland is lid van de European Network of Credit Unions en van de World Council of 
Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions” 

 

Geldgevende ondernemers onderschrijven het principe van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en beoordelen dat als goed en zeer goed. Geldgevers zijn in het algemeen tevreden met 
het persoonlijke contact, betrokkenheid en intentie op de verwachtingen komen goed overeen. Een 
enkeling wil meer onderling betrokkenheid. Het merendeel (86%) hecht grote waarde aan het 
persoonlijk contact. 
 

Aanbevelingen: 
 
1. Mond tot mond reclame werkt het beste voor beginnende kredietunies en is in deze fase van 

ontwikkeling van kredietunies ogenschijnlijk de enige voor de hand liggende mogelijkheid om 
geldgevende en kredietnemende leden te werven. De  groei  wordt daardoor wel erg beperkt. 
Meer en beter gebruik van (sociale) media kan groei versnellend werken. 3 van de 7 
kredietnemende leden vonden het contact via sociale media. 
 

2. Om de relatie-ontwikkeling te kunnen versnellen en vergroten verdient het aanbeveling om 
landelijk en regionaal, c.q. sectoraal samenwerking te zoeken met strategische partners als 
banken, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringstussenpersonen, accountantskantoren, 
financiële en fiscale adviesbureaus, intermediairs, lokale ondernemersverenigingen, business- en 
serviceclubs e.d. 

 
3. Met betrekking tot het delen van kennis en ervaring, vinden geldgevers dat er meer gedaan kan 

worden met bestaande lokale netwerken, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten. Meer dan de 
helft (4 van de 7) van de ondervraagden ervaart de samenwerking, het delen van kennis, ervaring 
en netwerken als matig. Hier is duidelijk behoefte aan verbetering. 
 

4. Sommige geldgevers vinden dat het krediet proces sneller en professioneler kan en willen meer 
routine en deskundigheid opbouwen. Dit geld ook voor de kwaliteit van de coaching, gepleit wordt 
voor opleiding en training van en voor coaches. 
 

5. Het persoonlijke contact en de behoefte om kennis, ervaring en netwerken te delen is voor alle 
MKB ondernemers van groot belang, sommigen ervaren dit als een meerwaarde ten opzichte van 
andere financieringsbronnen. Kredietunies spelen hier goed op in. Kennelijk wordt het 
relatiebeheer binnen kredietunies op hoge prijs gesteld. Hierin onderscheiden kredietunies zich 
van andere aanbieders van financiering (banken, crowdfunding platforms). Kredietverlening is 
mensenwerk, waarbij je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Het verdient aanbeveling meer 
mogelijkheden te onderzoeken voor dit verbindend aspect. 
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Bijlage I 
 
1. Uitslag van de algemene enquête.  

 

 
 
Hoewel iedere kredietunie meer geldgevers heeft dan kredietnemers, is de respons op de enquête 
anders, er zijn evenveel kredietnemers als geldgevers die een enquête hebben ingevuld. Aan het 
verzoek om de enquête te verspreiden onder de leden van iedere kredietunie is geen gehoor 
gegeven. De geldgevende ondernemers die reageerden, zijn voornamelijk de bestuurders van 
kredietunies. 
 

  
 
Opvallend is dat 6 van de respondenten (43 % )  een contact met de kredietunie via de media heeft 
gelegd en zelf opzoek is gegaan. Via de Kamer van Koophandel is geen enkel contact tot stand 
gebracht. Ook de banken scoren in contactlegging laag. Contactlegging via kredietunie-leden, 
kennissen, relaties en tussenpersonen is voor 5 respondenten (36%)  aanzienlijk.  
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Voor deze vraag konden meerdere antwoorden gegeven worden. In totaal waren er 21 reacties. De 
getoonde percentages wijken daardoor af.  Het overgrote deel 11 respondenten (79%)  van de 
contacten zijn naar de kredietunie gekomen om kans  te krijgen op  een betere kredietverlening en 
om een onderdeel te worden van een netwerk van ondernemers. De behoefte aan coaching scoort 
relatief laag. 8 (57%) ondernemers geven de voorkeur aan het maatschappelijk en persoonlijk 
contact. 
 

       

  
 
Het kredietverleningsproces wordt door alle kredietnemers en geldgevers als goed tot zeer goed 
beoordeeld.  
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Samenwerking en het delen van kennis en ervaring wordt bij 9 respondenten (64%) als voldoende 
beoordeeld. Dat 5 ondernemers (circa 36%) een matig oordeel geeft toont aan dat er ruimte is voor 
verbetering.  
 
 

 
 
 
10 ondervraagde ondernemers (71%) zijn tevreden over de coaching en begeleiding. Twee 
respondenten hebben een matige ervaring  en één geeft een slechte score.  Over het algemeen een 
goede tot zeer goede score.  
 
 
 

 
 
Maatschappelijk ondernemen is voor veel respondenten belangrijk. 13 van de 14 ondernemers (91%) 
geeft een goede tot zeer goede score.  
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Persoonlijke contact is voor 13 ondernemers (93%) belangrijk en scoort goed tot zeer goed. Kennelijk 
wordt het relatiebeheer binnen kredietunies op hoge prijs gesteld. Hierin onderscheiden kredietunies 
zich van andere aanbieders van financiering (banken, crowdfunding platforms). Kredietverlening is 
mensenwerk, waarbij je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. 
 
 

 
 
 
Van de geënquêteerde ondernemers hebben 6 (28%) banken benaderd voor krediet of 
beleggingsmogelijkheden, 6 (43%) hebben geen andere financieringsmogelijkheden onderzocht; een 
viertal is te rade gegaan bij particuliere beleggers en andere bronnen.  
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Conclusies van de  open vragen 9 t/m 14:  
 
Vraag 9: Wat kan er verbeteren aan de kredietverlening? 

- Kredietnemers zijn tevreden over het kredietproces, geldgevers vinden dat het sneller en 
professioneler kan.  

-  
Vraag 10: Wat kan er verbeteren aan het delen van kennis en ervaring met van ondernemers? 

- Kennisdeling en ervaring wordt door zowel kredietnemers als geldgevers als onvoldoende 
ervaren, er kan meer gedaan worden via regelmatige netwerkbijeenkomsten.  
 

Vraag 11: Wat kan er verbeteren aan coaching en begeleiding? 
- Kredietnemers  zijn over het algemeen tevreden over de coaching en begeleiding, geldgevers 

pleiten voor opleiding en training voor coaches. 
 
Vraag 12: Wat kan er verbeteren aan het maatschappelijk ondernemen dankzij de kredietunie? 

- Maatschappelijke ondernemen speelt bij kredietnemers en bij geldgevers een belangrijke rol. 
 
  Vraag 13: Wat kan er verbeteren in het persoonlijk contact? 

- Kredietnemers en geldgevers zijn tevreden over het persoonlijk contact, een enkeling vindt 
dit een meerwaarde ten opzichte van de banken, hetzij wil meer onderling  betrokkenheid 

 
  Vraag 14: Hebt u een financieringsmogelijkheid van andere financiers overwogen? 

- De helft van kredietnemers en geldgevers hebben banken als alternatief voor 
kredietverlening of belegging overwogen.  
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2. Uitslag van de enquête onder kredietnemers.   
    

  
 
Deze selectie geeft een mening van uitsluitend kredietnemers over de werkwijze van kredietunies. 
 
 

  
 
Opvallende is dat 3 (42%) van de kredietvragers de kredietunie hebben bereikt via de sociale media,  
eveneens 3 via tussenpersonen en relaties. Eén kredietvrager is via de bank verwezen.  
 

  
 
Dit was een meerkeuzevraag waarbij meerdere antwoorden gegeven konden worden. Alle 
respondenten kozen voor een kans op betere kredietverlening. Twee ondernemers vonden coaching 
en persoonlijk contact belangrijk.  
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De kwaliteit van het kredietverleningsproces wordt van goed tot zeer goed beoordeeld.  
 
 

  
 
Meer dan de helft (4 van de 7) van de ondervraagden ervaart de samenwerking, het delen van kennis, 
ervaring en netwerken als matig. Hier is duidelijk behoefte aan verbetering. 3 (43%) ervaren dit als 
goed, tot zeer goed. 
 
 

 
 
De coaching en begeleiding wordt door 6 ondernemers (bijna 86%) als goed beoordeeld. Er is een 
ondernemer die slechte ervaring heeft. 
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6 van de 7 ondernemers (86%) van de ondervraagden hebben het doel van maatschappelijk 
ondernemen  van goed tot zeer goed beoordeeld.  
 
 

 
 
Het persoonlijke contact is voor alle kredietnemers van groot belang, zij ervaren dit alle 7 (99%) als 
goed tot zeer goed. Kennelijk is hier grote behoefte aan en wordt er door kredietunies goed op 
ingespeeld. 
 

  
 
Ongeveer 1/3 van de kredietvragende ondernemers heeft geen andere financieringsmogelijkheden 
overwogen. 1/3 is eerst naar de bank gegaan en 1/3 heeft andere financieringsbronnen overwogen.  
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Conclusies van de open vragen 9 t/m 14:  
 
Vraag 9:  Wat kan er verbeteren aan de kredietverlening? 

-  Het overgrote deel van kredietnemers is tevreden  over het krediet proces. 

                Enkele respondenten vinden het rentetarief te hoog of niet flexibel genoeg.  

 

Vraag 10: Wat kan er verbeteren aan het delen van kennis en ervaring met van ondernemers? 
- Krediet nemers zijn weinig positief over het delen van kennis en ervaring, zij vinden dat er 

meer gedaan kan worden met bestaande netwerken, bijvoorbeeld door 
netwerkbijeenkomsten.   

 
Vraag 11: Wat kan er verbeteren aan coaching en begeleiding? 

- De coaching wordt door kredietnemers over het algemeen als positief ervaren, voor enkelen 
was coaching niet aan de orde.  

 
Vraag 12: Wat kan er verbeteren aan het maatschappelijk ondernemen dankzij de kredietunie? 

- Maatschappelijke ondernemen speelt bij kredietnemers een positieve  rol. 
 
Vraag 13: Wat kan er verbeteren in het persoonlijk contact? 

- Kredietnemers zijn bijzonder tevreden over het persoonlijke contact, sommigen ervaren dit 
als een meerwaarde ten opzichte van de banken.  

 
  Vraag 14: Hebt u een financieringsmogelijkheid van andere financiers overwogen? 

- Kredietnemers hebben banken en particuliere beleggers als alternatief benaderd. De helft is 
direct naar een kredietunie gegaan.  
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3. Uitslag van de enquête onder geldgevers 
 

 
 
Deze selectie geeft een mening van uitsluitend geldgevers over de werkwijze van kredietunies. 
 
 

 
 
Zelf zoeken en directe benadering door leden van de kredietunie zorgt voor 6 (85%) van de 
geconcretiseerde contacten. Contacten via relaties en kennissen, de mond tot mond reclame is 
goed voor circa 14% van geslaagde contacten. 
 

 

 
 
Twee derde van de geldgevende leden 4 van de zeven (57%) wil onderdeel zijn van een netwerk 
met andere ondernemers en bouwen aan de Common Bond. Een even groot aantal vindt 
maatschappelijk ondernemen belangrijk, 3 ondernemers (43%) het persoonlijk contact. 
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Een zeldzaam hoge score wordt door geldgevers gegeven voor de kwaliteit van het kredietproces. 
 
 

 
 
6 van de 7 ondernemers (ongeveer 86%) van de geldgevende ondernemers vindt samenwerking, 
het delen van kennis, ervaring en netwerken goed, tot zeer goed. Eén ondernemer (14%) geeft 
een matige score. 
 
 

 
 
Meer dan de helft van de geldgevende respondenten 4 (57%) vindt de coaching en begeleiding 
goed tot zeer goed. Drie ondernemers geven een matig oordeel; er is ruimte voor verbetering. 
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Geldgevende ondernemers onderschrijven het principe van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en beoordelen dat als goed en zeer goed. 

 

 
 

Eén geldgevende ondernemer heeft matige behoefte aan persoonlijk contact binnen de 
kredietunie. Het merendeel (86%) hecht hier juist grote waarde aan. 
 

 
 
4 (57%) van de ondervraagde geldgevende ondernemers zijn zonder andere mogelijkheden te 
overwegen naar een kredietunie gestapt, 2 overwogen eerst een bank, 1 overwoog andere 
mogelijkheden. 
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Conclusies van de open vragen 9 t/m 14:  
 

Vraag 9:  Wat kan er verbeteren aan de kredietverlening? 

- Geldgevers vinden dat het krediet proces sneller en professioneler kan.  

               Meer routine en deskundigheid opbouwen 

 

Vraag 10: Wat kan er verbeteren aan het delen van kennis en ervaring met van ondernemers? 
- Geldgevers vinden kennisdeling te kort schieten, zij pleiten voor professionalisering en 

intensivering van contacten.  
 
Vraag 11: Wat kan er verbeteren aan coaching en begeleiding? 

- geldgevers zijn minder positief over de coaching en begeleiding.  
zij pleiten voor opleiding en training voor coaches. 

 
Vraag 12: Wat kan er verbeteren aan het maatschappelijk ondernemen dankzij de kredietunie? 

- Ook bij geldgevers speelt maatschappelijk ondernemen een belangrijke rol. 
 

 
Vraag 13: Wat kan er verbeteren in het persoonlijk contact? 

- Geldgevers zijn in het algemeen tevreden met het persoonlijke contact, betrokkenheid en 
intentie op de verwachtingen komen goed overeen. Een enkeling wil meer onderling 
betrokkenheid. 

 
Vraag 14: Hebt u een financieringsmogelijkheid van andere financiers overwogen?  

- Bijna de helft van de geldgevers hebben beleggingsmogelijkheden bij banken overwogen.  
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4.  Algemene conclusie van de enquête. 
 
Uit deze steekproef kunnen geen algemene conclusies worden getrokken, 14 van de 48 verzonden 
enquêteformulieren werden ingevuld teruggestuurd. Dit onderzoek heeft echter wel  kwalitatieve 
waarde.  

 
1. Conclusies uit de algemene enquête 
Uit de algemene antwoorden blijkt dat 6 van de 14 respondenten (43 % )  een contact met de 
kredietunie via de media heeft gelegd en zelf op zoek is gegaan. Via de Kamer van Koophandel is geen 
enkel contact tot stand gebracht. Ook de banken scoren in contactlegging laag, 1 respondent (7%). 
Contactlegging via kredietunie-leden, kennissen, relaties en tussenpersonen is voor 5 respondenten 
(36%) aanzienlijk. Het overgrote deel 11 respondenten (79%)  van de contacten zijn naar de 
kredietunie gekomen om kans  te krijgen op  een betere kredietverlening en om een onderdeel te 
worden van een netwerk van ondernemers. 
 
Het kredietverleningsproces wordt door alle kredietnemers en geldgevers als goed tot zeer goed 
beoordeeld. Geldgevers vinden dat het proces sneller en professioneler kan. Samenwerking en het 
delen van kennis en ervaring wordt bij 9 respondenten (64%) als voldoende beoordeeld. Dat 5 
ondernemers (circa 36%) een matig oordeel geeft toont aan dat er ruimte is voor verbetering, er kan 
meer gedaan worden bijvoorbeeld via regelmatige netwerkbijeenkomsten.  
10 ondervraagde ondernemers (71%) zijn tevreden over de coaching en begeleiding. Twee 
respondenten hebben een matige ervaring en één geeft een slechte score.  Kredietnemers zijn over 
het algemeen tevreden over de coaching en begeleiding, geldgevers pleiten voor opleiding en training 
voor coaches. Over het algemeen een goede tot zeer goede score.  
 
Maatschappelijk ondernemen is voor veel respondenten belangrijk. 13 van de 14 ondernemers (91%) 
geeft een goede tot zeer goede score. Kredietnemers en geldgevers zijn tevreden over het persoonlijk 
contact, een enkeling vindt dit een meerwaarde ten opzichte van de banken, hetzij wil meer 
onderling  betrokkenheid. Voor 13 ondernemers (93%) is dit belangrijk en scoort goed tot zeer goed. 
Kennelijk wordt het relatiebeheer binnen kredietunies op hoge prijs gesteld. Hierin onderscheiden 
kredietunies zich van andere aanbieders van financiering (banken, crowdfunding platforms). 
Kredietverlening is mensenwerk, waarbij je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Van de 
geënquêteerde ondernemers hebben 6 (28%) banken benaderd voor krediet of 
beleggingsmogelijkheden, 6 (43%) hebben geen andere financieringsmogelijkheden onderzocht; een 
viertal is te rade gegaan bij particuliere beleggers en andere bronnen. De helft van kredietnemers en 
geldgevers hebben banken als alternatief voor kredietverlening of belegging overwogen. 
 
2. Conclusie uit de enquête onder de kredietnemers 
Deze selectie geeft een mening van uitsluitend kredietnemers over de werkwijze van kredietunies. 
 
Opvallend is dat 3 (42%) van de kredietvragers de kredietunie hebben bereikt via de sociale media,  
eveneens 3 via tussenpersonen en relaties. Eén kredietvrager is via de bank verwezen. Enkele 
respondenten vinden het rentetarief te hoog of niet flexibel genoeg. Alle respondenten kozen voor 
een kans op betere kredietverlening. Twee ondernemers vonden coaching en persoonlijk contact 
belangrijk. De kwaliteit van het kredietverleningsproces wordt van goed tot zeer goed beoordeeld.  
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Kredietnemers zijn weinig positief over het delen van kennis en ervaring, zij vinden dat er meer 
gedaan kan worden met bestaande netwerken, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten. Meer dan 
de helft (4 van de 7) van de ondervraagden ervaart de samenwerking, het delen van kennis, ervaring 
en netwerken als matig. Hier is duidelijk behoefte aan verbetering. 3 (43%) ervaren dit als goed, tot 
zeer goed. De coaching en begeleiding wordt door 6 ondernemers (bijna 86%) als goed beoordeeld. 
Er is een ondernemer die slechte ervaring heeft. Maatschappelijke ondernemen speelt bij 
kredietnemers een positieve  rol, 6 van de 7 ondernemers (86%) van de ondervraagden hebben het 
doel van maatschappelijk ondernemen  van goed tot zeer goed beoordeeld.  
Het persoonlijke contact is voor alle kredietnemers van groot belang, zij ervaren dit alle 7 (99%) als 
goed tot zeer goed, sommigen ervaren dit als een meerwaarde ten opzichte van de banken, of andere 
financieringsbronnen. Kennelijk is hier grote behoefte aan en wordt er door kredietunies goed op 
ingespeeld. Ongeveer 1/3 van de kredietvragende ondernemers heeft geen andere 
financieringsmogelijkheden overwogen. 1/3 is eerst naar de bank gegaan en 1/3 heeft andere 
financieringsbronnen overwogen.  
 
3. Conclusie uit de enquête onder de geldgevers 
Deze selectie geeft een mening van uitsluitend geldgevers over de werkwijze van kredietunies. 
 
Zelf zoeken en directe benadering door leden van de kredietunie zorgt voor 6 (85%) van de 7 
geconcretiseerde contacten. Contacten via relaties en kennissen, de mond tot mond reclame is goed 
voor circa 14% van geslaagde contacten. Twee derde van de geldgevende leden 4 van de zeven (57%) 
wil onderdeel zijn van een netwerk met andere ondernemers en bouwen aan de Common Bond. Een 
even groot aantal vindt maatschappelijk ondernemen belangrijk, 3 ondernemers (43%) het 
persoonlijk contact. 

 
Een zeldzaam hoge score wordt door geldgevers gegeven voor de kwaliteit van het kredietproces. 
Geldgevers vinden dat het krediet proces sneller en professioneler kan en willen meer routine en 
deskundigheid opbouwen. Geldgevers vinden kennisdeling te kort schieten, zij pleiten voor 
professionalisering en intensivering van contacten, hoewel 6 van de 7 ondernemers (ongeveer 86%) 
van de geldgevende ondernemers samenwerking, het delen van kennis, ervaring en netwerken goed 
vindt, tot zeer goed. Eén ondernemer (14%) geeft een matige score. Meer dan de helft van de 
geldgevende respondenten 4 (57%) vindt de coaching en begeleiding goed tot zeer goed. Zij pleiten 
voor opleiding en training voor en van coaches. Drie ondernemers geven een matig oordeel; er is 
ruimte voor verbetering. 
 
Geldgevende ondernemers onderschrijven het principe van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en beoordelen dat als goed en zeer goed. Geldgevers zijn in het algemeen tevreden met 
het persoonlijke contact, betrokkenheid en intentie op de verwachtingen komen goed overeen. Een 
enkeling wil meer onderling betrokkenheid. Eén geldgevende ondernemer heeft matige behoefte aan 
persoonlijk contact binnen de kredietunie. Het merendeel (86%) hecht hier juist grote waarde aan. 
 
4 (57%) van de ondervraagde geldgevende ondernemers zijn zonder andere beleggingsmogelijkheden 
te overwegen naar een kredietunie gestapt, 2 overwogen eerst een bank, 1 overwoog andere 
mogelijkheden. 
 
Abdulrahman Hamze, Roland Lampe 
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Bijlage II: 

ENQUETE FORMULIER 
 
Geachte heer mevrouw,   
Mijn naam is Abdulrahman Hamze, Ik loop stage bij Kredietunie Nederland. In het kader van mijn 
stage doe ik onderzoek naar ondernemers, leden van kredietunies, die een krediet hebben 
ontvangen/verstrekt. Wij willen met de uitkomsten van de enquête kredietunies beter in de markt 
kunnen positioneren en de relatie tussen kredietunies en de ondernemers verder verstevigen. Wij 
zouden het erg op prijs stellen indien u aan dit onderzoek zou willen meewerken. Hieronder vindt u 
een enquête met zowel open als gesloten vragen. Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 3 á 
5 minuten in beslag nemen. Namens Kredietunie Nederland en namens kredietunies in Nederland 
bedank ik u voor uw medewerking en zie uw reactie graag tegemoet.  
 

Enquête vragen  
 

1. Bent u bij de kredietunie gekomen omdat u op zoek bent naar een krediet (voor uw bedrijf)  of 
wilt u juist zelf uw geld via de kredietunie uitlenen?  

 

1) Op zoek naar een krediet (kredietnemer) 
2) Mijn geld uitlenen via Kredietunie  (geldverstrekker/spaarder) 
 

2. Hoe bent u in contact gekomen met kredietunie?  
 

1) Direct door iemand van de kredietunie benaderd 
2) Via een tussenpersoon (denk aan een accountant of fiscalist) 
3) Via mijn bank 
4) Via de Kamer van Koophandel 
5) Via een kennis of relatie 
6) Via de media (welke media) 
7)  Ik ben zelf op zoek gegaan 
 

3.   Waarom heeft u voor een kredietunie gekozen? U zou net zo goed naar de bank kunnen 
gaan of  elders (meerdere antwoorden mogelijk): 

 

1) Kans op betere kredietverlening 
2) Onderdeel zijn van een netwerk met andere ondernemers (delen van kennis en ervaring) 
3) Coaching/ begeleiding 
4) Maatschappelijk ondernemen 
5) Persoonlijk contact 
 

4. Welke cijfer geeft u aan: 
1) De Kredietverlening 
2) De samenwerking, het delen van kennis & ervaring en het netwerk van de ondernemers 
3) De coaching en begeleiding 
4) Maatschappelijk ondernemen 
5) Persoonlijk contact 
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5. Welk Cijfer geeft u aan de samenwerking, het delen van kennis en ervaringen het netwerk van 

de ondernemers? 

 

6. Welk cijfer geeft u aan de coaching en begeleiding? 

 

7. Welk cijfer geeft u aan maatschappelijk ondernemen? 

 

8. Welk cijfer geeft u aan persoonlijk contact? 

 

9. Wat kan er verbeteren aan de kredietverlening? 

____________________________________________________________________________ 
10. Wat kan er verbeteren aan het delen van kennis en ervaring met van ondernemers? 
 
__________________________________________________________________________ 
11. Wat kan er verbeteren aan coaching en begeleiding? 
 
__________________________________________________________________________ 
12. Wat kan er verbeteren aan het maatschappelijk ondernemen dankzij de kredietunie 
 
__________________________________________________________________________ 
13. Wat kan er verbeteren in het persoonlijk contact?  
 
__________________________________________________________________________ 
14.  Hebt u een financieringsmogelijkheid van andere financiers overwogen?  
a. Banken 
 
_____________________________________________________________________ 
b. Factoring of leasebedrijven 
 
_____________________________________________________________________ 
c. Crowdfunding 
 
_____________________________________________________________________ 
d. Particuliere beleggers 
 
______________________________________________________________________ 
e. Andere financieringsbronnen 
 
_______________________________________________________________________ 
 
15. Vul uw emailadres in (we zullen dan het eindrapprot hier naartoe sturen) 
 
 




