
Theo Bijkerk, directeur-eigenaar van 
administratie- en advieskantoor TB-Plus

1. Hoe kan de Kredietunie 
bijdragen aan meer innovatie? 
‘Als TB-Plus zien we de 
ontwikkelingen van Kredietunies 
als een positieve ontwikkeling 
voor het MKB. Ook wij hebben de 
ervaring dat het voor (startende) 
ondernemers steeds lastiger en 
in vele gevallen onmogelijk is een 
bancaire lening te krijgen.’

Welke kansen en/of bedreiging 
en ziet u?
‘Wij zien absoluut kansen voor 
de Kredietunie. De kans dat je 
een krediet daadwerkelijk aflost 
kan vele malen groter zijn dan 
bij een bancaire lening. Doordat 
ondernemers bijgestaan worden 
door een ervaren coach zal er veel 
eerder bijgestuurd kunnen worden. 
Daarbij komt dat de investeerders, 
doordat zij een persoonlijk aandeel 
hebben binnen de onderneming 
die zij begeleiden, een heel andere 
houding aan zullen nemen dan 
de een accountmanager bij de 
bank. De Kredietunie is geen 

bureaucratische organisatie; 
de contacten zijn dus direct en 
persoonlijk. 
De bedreiging zou hem kunnen 
zitten in het feit dat het voordeel 
van het persoonlijke in het geval 
van eventuele concurrenten  ook 
tegen de ondernemer zou kunnen 
werken. Immers, je gaat niet 
snel investeren in je potentiële 
concurrent.’ 

3. Welk advies heeft u voor de 
varende ondernemer?
‘Wanneer ondernemers bij de bank 
voor een dichte deur komen te 
staan of de voorkeur geven aan wat 
meer persoonlijke ondersteuning, 
is de Kredietunie absoluut een 
zinvol alternatief. Maar ook al is 
een Kredietunie geen bank, je dient 
nog altijd met een goed plan van 
aanpak te komen. Daarbij zijn wij 
de ondernemer natuurlijk graag 
van dienst.’

Wim Oosthoek, manager Binnenvaart 
bij Rabobank Merwestroom

1. Hoe kan de Kredietunie 
bijdragen aan meer innovatie? 
‘De bank staat positief tegenover 

nieuwe initiatieven van financiering. 
De oprichting van kredietunies kan 
leiden tot innovaties als het gaat 
om inrichting van de rechterzijde 
van de balans. Ondernemers en wij 
als Rabobankiers praten vanouds 
vooral over bancaire financiering 
voor ondernemers. De praktijk is 
dat er met name behoefte is aan 
meer aanbod van risicodragend 
vermogen. Belangrijker dan ooit is 
een goed weerstandsvermogen, 
om tegenvallers op te vangen 
én om nieuwe kansen te kunnen 
pakken. Dat kan eigen vermogen 
zijn, maar ook vermogen dat van 
investeerders komt.’ 
  
2. Welke kansen en/of 
bedreigingen ziet u?
‘Ook in deze nieuwe tijd blijven 
banken de belangrijkste financier 
voor het MKB. Tegelijkertijd zal 
de Rabobank steeds meer een 
bemiddelaar zijn die klanten helpt 
met het vinden van een passende 
financiering. Dat kan bancair 
krediet zijn of ander risicodragend 
vermogen of een combinatie 
daarvan. Als bank kunnen we 
voor onze klant partijen bij elkaar 
brengen, zoals aanbieders van 
leasing en crowdfunding. In die 
zin zie ik het initiatief van een 
Kredietunie vooral als een kans.’
 
3. Welk advies heeft u voor de 
varende ondernemer?
‘Voor de ondernemer betekent 

het dat bedrijfsvermogen en 
-financiering meer tijd en moeite 
vergen dan in het verleden. En het 
betekent ook dat de ondernemer 
met nieuwe vragen bij ons komt, 
waar hij van ons visie verwacht of 
ideeën voor hoe hij het aan kan 
pakken. Klant en bank moeten dus 
in gesprek over de samenstelling 
van de rechterzijde van de balans. 
Dat zijn we minder gewend, maar 
door met elkaar in gesprek te gaan, 
kunnen we beiden leren en onszelf 
verbeteren.’

Marieke Vavier, eigenaar Port Solutions 
Rotterdam en voorzitter van de raad van 
bestuur van de Binnenvaart Kredietunie 
Nederland.  

 

1. Hoe kan de Kredietunie 
bijdragen aan meer innovatie?
‘Innovatie is zeer van belang voor 
een duurzame en moderne vloot. 
Op dit moment is het lastig om 
bij banken financiering te krijgen 
voor investeringen in de sector. 
Beschikbare financiering is een 
must voor innovatie. Die twee 
zijn direct aan elkaar gerelateerd. 
Met de komst van de Binnenvaart 

Kredietunie Nederland BKN is 
voor goede investeringen een 
alternatieve financiering voor 
handen. De BKN zal daarmee 
hopelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de innovatie in de 
binnenvaart.

2. Welke kansen en/of 
bedreigingen ziet u?
‘De BKN is een alternatieve 
financieringsvorm voor en 
door ondernemers in de 
binnenvaartsector. Omdat 
leden (obligatiehouders) andere 
leden (kredietnemers) coachen 
en begeleiden biedt dit extra 
kansen voor met name startende 
ondernemers ten opzichte van 
financiering bij de banken. De 
coaches zijn ervaren ondernemers 
die graag hun kennis en ervaringen 
delen.’ 

3. Welk advies heeft u voor de 
varende ondernemer?
‘Als u alternatieve financiering 
zoekt voor een goede investering 
tot 250.000 euro kunt u terecht 
bij de BKN. De kredietcommissie 
beoordeelt onder andere het 
investeringsplan en een coach 
kan helpen om een aantal zaken 
scherper neer te zetten, wat goede 
inzichten kan bieden.’

Wie meer informatie over de 
BKN wil, kan mailen naar 
info@binnenvaartkredietunie.nl. 

Leidt Kredietunie tot meer innovatie? 

E X P E RT PA N E L

Wil je reageren op dit  ar tikel? Dat kan via groener varen.nl  of  volg ons via social  media

Lotte en Maureen Verschoor
Begin dit jaar is de Binnenvaart Kredietunie Nederland opgericht. Deze coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot 
bedrijfskredieten tot 250.000 euro. Zal deze nieuwe mogelijkheden tot financiering tot meer innovatie leiden? Drie vragen aan het Groenervaren Expert 
Panel van deze maand: Wim Oosthoek, manager Binnenvaart bij Rabobank Merwestroom, Theo Bijkerk, directeur-eigenaar van administratie- en 
advieskantoor TB-Plus en Marieke Vavier, eigenaar van Port Solutions Rotterdam en voorzitter van de raad van bestuur van de Binnenvaart Kredietunie Nederland. 


