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Hoe zijn de eerste maanden bevallen?
“Ik ben onder de indruk. Wat ik echt bijzonder vind is dat we 
met zo’n kleine club mensen zoveel hebben kunnen realiseren. 
Nu is de grootste uitdaging: hoe kunnen we nóg meer  
mensen aanhaken bij al het moois dat we doen. De basis,  
die staat goed. Het kan alleen maar beter.”

Wat heeft je het meest geraakt?
“De betrokkenheid en de trouw van onze achterban. De mensen 
zijn erg verbonden met Oikocredit en willen ook echt van de 
hoed en de rand weten waar het geld naar toe gaat en hoe 

We hebben zo een financing-plus-benadering. Ik denk dat we 
daardoor ontzettend van toegevoegde waarde zijn.”

Waar ligt de focus voor Oikocredit in de 
komende jaren?
“Wij werken met geld dat mensen aan ons hebben  
toevertrouwd. Dat vind ik een verantwoordelijkheid en een  
nobele taak. Mensen investeren hun geld in het Oikocredit  
Nederland Fonds omdat ze verwachten dat we daarmee  
impact hebben. Dat moeten we waarmaken. De grootste  
uitdaging is onze naamsbekendheid, om het mooie wat er  
gebeurt met het geld bekend te maken aan een groter  
publiek. We gaan flink inzetten op communicatie om die te 
vergroten. Het andere is dat we werken aan heldere informatie-
voorziening met betrekking tot de meer ‘zakelijke’ kant van het 
beleggingsfonds.”

Hoe kunnen onze beleggers en leden 
hier aan bijdragen?
“U helpt ons om uw enthousiasme over het werk van  
Oikocredit niet onder stoelen of banken te steken, maar dat  
te delen bijvoorbeeld via Facebook of Twitter. Zo kunt u het 
verhaal vertellen over hoe u bewust omgaat met uw geld en 
hoe u daarmee impact genereert in de wereld.”

Dit artikel betreft een ingekorte versie van het interview. Het volledige  

interview kunt u lezen op onze website: www.oikocredit.nl/nieuws 

1 mei 2017 begon Eric Holterhues bij  
Oikocredit Nederland. Tijd om hem te  
vragen naar zijn eerste bevindingen én  
zijn visie op de toekomst!

Wat trok je aan om te werken voor 
Oikocredit Nederland?
 “Ik werk al 17 jaar op het gebied van impact investing en dat 
heb ik altijd heel leuk en spannend gevonden. Daarnaast heb 
ik microfinanciering altijd een interessant thema gevonden.  
Ik heb een tijdje in Kenia gewerkt, daar kom je het thema  
microfinanciering veel tegen. Wat ik nu dan ook ontzettend 
boeiend vind is dat ik mee mag werken aan een organisatie 
met groeiambities zoals Oikocredit Nederland.”

“Impact investing  
         is geen bijproduct,  
   het zit in ons DNA.” 

het positief werkt voor een betere wereld. Dat hebben we  
nodig: mensen die met een langere-termijnvisie betrokken zijn 
bij Oikocredit. Die met impact investing willen bijdragen aan 
een betere samenleving.”

Kun je iets vertellen over de strategie 
voor de komende jaren?
“De kern is dat we het contact en de communicatie met onze 
beleggers willen verbreden en verdiepen. Dat gaat over het 
onderhouden van de contacten met de bestaande achterban 
en het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Maar het gaat 
ook over héél onze communicatie. Dat we in de volle breedte 
laten zien waar we voor staan als Oikocredit, dat we een  
sociaal beleggingsfonds zijn dat echt mee kan doen in de  
wereld van beleggingsfondsen, met een impact die zeer  
indrukwekkend is.”

Waarin vind je dat Oikocredit zich  
onderscheidt ten opzichte van andere 
impact investors?
“Als je kijkt naar de financieringen die wij verstrekken, dan 
zijn wij in vergelijking met andere fondsen in véél meer landen  
aanwezig, bij veel meer partners. Wij zitten ook in de haarvaten 
van de samenleving. Zo hebben we lokale kantoren in veel 
van de landen waar onze partners zitten. Dat is heel anders 
dan bij partijen die hun investeringen centraal doen. Impact  
investing is voor Oikocredit geen bijproduct, maar het begin 
en einde van al ons doen en laten, het zit in ons DNA.  
Daarnaast onderscheiden we ons doordat we naast leningen 
ook capacity building aanbieden. Dat zijn programma’s of  
trainingen om onze partners en hun klanten sterker te maken. 

“De betrokkenheid  
en trouw van onze 
achterban heeft me het 
meest geraakt afgelopen 
periode.”

Impact investing  
= én-én-investeren.  

Én een financieel rendement 
voor beleggers, waarbij het risico  

verantwoord is, én bijdragen aan een 
betere samenleving, op zowel milieu- 
als sociaal vlak, in ontwikkelingslanden. 

“Wij werken met geld 
dat mensen aan ons 
hebben toevertrouwd. 
Dat vind ik een 
verantwoordelijkheid  
en een nobele taak.”
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groepje onderneemsters samen te komen om  
elkaar te motiveren en te helpen bij alles wat er komt  
kijken rondom ondernemerschap. 

Het effect van Oikocredits financing-plus-benadering  
ervaren ondernemers als Annie dus echt in de praktijk!

te beginnen. Met succes, want Annie Jane verdient 
als zelfstandig onderneemster nu meer dan toen ze  
nog in loondienst was. En hoewel Annie lange  
dagen maakt werkt ze altijd met een glimlach op  
haar gezicht, want, zo vertelt ze: “Ik heb elektrische 
verlichting”.

Trainingen
Daarnaast kan Annie via RSPI ook trainingen volgen 
die haar helpen met het versterken en uitbreiden van 
haar onderneming. De positieve Annie wilde dit ook 
graag delen met andere onderneemsters. Zo’n vier 
jaar geleden nam ze het initiatief om met een 

Rangtay Sa Pagrang, Inc. (RSPI) is 
een Filipijnse microfinancieringsinstelling.  
De microfinancieringsinstelling heeft 43.470  
cliënten, waarvan 87% vrouw is. 79% van  
het totale aantal cliënten woont en werkt  
in verafgelegen landbouwgebieden. RSPI  
biedt naast microkrediet óók trainingen,  
microverzekeringen en spaarproducten aan  
haar cliënten. RSPI onderscheidt zich met haar 
focus op social performance. De inkomsten  
uit verzekeringsproducten worden bijvoorbeeld 
gebruikt voor sociale-impact-initiatieven.  
Op die manier ondersteunt RSPI de  
financing-plus-benadering van Oikocredit!

Oikocredits financing-plus-benadering biedt  
ondernemers méér dan enkel financiële  
ondersteuning. Wat Oikocredit en haar partners  
zo uniek maakt is juist dat ondernemers naast  
kredieten ook een steuntje in de rug krijgen  
op het gebied van marketing, bedrijfsvoering,  
techniek of duurzaamheid. Trainingen kunnen  
variëren van marketingtrainingen en een cursus 
duurzame ongediertebestrijding tot een  
workshop weerbaarheid voor vrouwen. 

Ongeveer een jaar 
geleden is Annie 
weduwe geworden 
en daarmee 
alleenstaande 
moeder van acht 
kinderen. Haar 
droom voor haar 
kinderen is dat ze 
allemaal hun 
school af kunnen 
maken!

Annie Jane Mankiw gaat volledig op in haar 
werk. Slechts af en toe kijkt ze op, met  
een geconcentreerde, maar tevreden blik 
op haar gezicht. Haar vermogen om het  
positieve te zien, is precies wat de Filipijnse 
zo speciaal maakt. 

Reguliere financieringsinstellingen zijn vaak niet aanwezig 
in landelijke, verafgelegen gebieden. Voor onder- 
neemsters als Annie Jane maakt dat het moeilijk om in 
aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Werken met een glimlach
Gelukkig kwam Annie via Oikocreditpartner RSPI wél in 
aanmerking voor een lening. RSPI focust zich specifiek op 
ondernemers in afgelegen gebieden. Hierdoor kon de  
Filipijnse beginnen met zelfstandig ondernemen om rond 
te komen. 

De keuze voor het weven van tapijten en kleden was snel 
gemaakt, want Annie was al bekend met dit werk. Dankzij 
RSPI had ze het benodigde startkapitaal om voor zichzelf 

Met méér dan  
financiering staat Annie  
stevig in haar schoenen
Hoe Oikocredits financing-plus-benadering  
onderneemsters als Annie vooruit helpt.

“Ik heb  
elektrische 
verlichting!” 

Annie maakt voor het 
weven enkel gebruik 
van overgebleven 
lapjes stof. Ieder 
door Annie gewoven 
kleed is dus uniek.  
En, nog duurzaam 
ook!
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VERNIEUWDE 
WEBSITE
Onze website heeft een frisser  
uiterlijk gekregen. En dat niet alleen:  
op het vertrouwde adres  
www.oikocredit.nl kunt u, naast 
praktische informatie en alle  
inspirerende verhalen over onder-
nemers, voortaan meer informatie 
over de duurzame impact van  
Oikocredit én uitgebreidere feiten  
en cijfers over het Oikocredit  
Nederland Fonds lezen. 

Ook op een mobiele  
telefoon of tablet is de site 
nu goed te bekijken

MIJN OIKOCREDIT  
KOMT ERAAN!
Wilt u op elk moment toegang tot  
uw sociale belegging? Als belegger  
kunt u binnenkort gebruikmaken  
van uw eigen online omgeving  
‘Mijn Oikocredit’! Zo kunt u altijd  
de status van uw belegging  
bekijken en  
makkelijk en snel  
extra beleggen. 

Om de zorgvuldigheid  
te waarborgen worden 
de beleggers door  
ons via email in fases 
uitgenodigd.

Het team van Oikocredit Nederland    
       wenst u alvast fijne feestdagen en  
            een gelukkig nieuwjaar!


