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In 2019…. 

In 2019 is de naamsbekendheid van Oikocredit verder gestegen. Het is hét alternatief: 

- Hét alternatief wanneer je je geld wilt laten werken om de economie van landen in Zuid-

Amerika, Azië en Afrika te stimuleren: 

- Middels beleggen via Oikocredit Nederland Fonds is het hét alternatief voor het schenken 

van geld aan ontwikkelingshulporganisaties: omdat de inleg behouden blijft en bovendien 

ondernemerschap word gestimuleerd waardoor meer structureel ontwikkelingslanden 

worden geholpen; 

- Maar ook als je niet wilt beleggen maar lid worden van de vereniging of wilt schenken is het 

hét alternatief om ondernemerschap in ontwikkelingslanden te stimuleren.  

Door de gestegen naamsbekendheid, beheert ONF in 2019 ongeveer € 145 mio dat wordt 

opgebracht door meer dan 14.000 particuliere klanten en 800 institutionele klanten. Daarnaast is de 

Vereniging verjongt en is het ledenaantal gestabiliseerd op 7.0000. Dit is bereikt door het contact 

met de bestaande achterban verder te verdiepen én tegelijkertijd de achterban te verbreden. 

Dit hebben we gedaan door ook onze communicatie te verdiepen en te verbreden:  

- We geven meer en betere informatie over de positieve impact die het geld heeft door te 

beleggen bij of te schenken aan Oikocredit; 

- We geven adequate informatie hoe de onderliggende portefeuille is samengesteld, wat de 

risico’s zijn en hoe het staat met de winstgevendheid van Oikocredit International; 

- Naast de traditionele media, zijn we actief op social media en gaan ook via deze kanalen de 

stakeholder dialoog aan. 

We doen dit in een organisatie die een lichtere governance structuur heeft dan thans het geval: een 

gestroomlijnde organisatie waar mensen werken met een én-én-houding: mensen die een sterke 

verbondenheid ervaren met de missie van Oikocredit, én kennis en ervaring hebben om deze missie 

te realiseren door middel van een beleggingsfonds. Ook in deze verdiepen en verbreden we de 

kennis en ervaring van de medewerkers én hun betrokkenheid bij de missie van Oikocredit. 

We zetten ons voorts actief in om nieuwe lading te geven aan de vereniging. We proberen nieuwe en 

jongere doelgroepen aan te spreken die niet willen beleggen maar wel - middels lidmaatschap of 

schenking – hun steentje willen bijdragen aan de bekendheid van het internationale werk van 

Oikocredit: het verstrekken van kapitaal én het aanbieden van capaciteitstrainingen. We ontwikkelen 

een nieuw member programma en een folder voor schenken aan de vereniging.  
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Overzicht doelen 

Doelstellingen marketing en klantbenadering per segment 

Onderstaande doelen gaan uit van het best case scenario zoals bereikt in 2019. We zetten primair in 

op vergroting van het aantal beleggers en leden en verjonging; niet primair op heel veel meer 

volume. 

We zetten voorts primair in op particuliere beleggers en leden en dan met name op de doelgroep 

Herma; klanten tussen 55 -74 jaar. We willen in 2019 gegroeid zijn met 2.405 retailbeleggers tot 

14.780. Dit betekent een groei van ruim 19% en een jaarlijkse gemiddelde groei van 1.202 beleggers. 

Daarnaast willen we bereiken dat het aantal leden van de vereniging stabiliseert op 7.000.   

Voor de groei en het behoud van institutionele beleggers zetten we met name in op 

relatiemanagement. 

We zetten voorts in op:  

- Klantgroep 75+: optimalisatie OikoVisie 

- Klantgroep 55 -74: reclamecampagnes, eventueel aanwezigheid op events en beurzen 

- Klantgroep 45 - 54: professionaliseren beleggersinformatie 

- Klantgroep 7-17: ontwikkelen materiaal dat gebruikt kan worden voor een werkstuk of een 

spreekbeurt  

- Klantgroep RK Orden en congregaties: plan maken relatiemanagement; doel: behoud 

- Klantgroep Protestantse gemeentes: plan maken relatiemanagement (eventueel samen met 

PKN): doel uitbreiding 

 

Doelstellingen communicatie 

1. Vergroten communicatie 

 

We zetten flink in op communicatie om de naamsbekendheid te vergroten en denken daarbij aan de 

onderstaande kwantitatieve doelstellingen. Hiermee geven we een richting aan waaraan we denken; 

uit de aard der zaak kunnen de specifiek aangegeven kwantitatieve doelstellingen zich in de 

komende jaren verder ontwikkelen; het gaat primair om het vergroten van onze naamsbekendheid 

door het inzetten van verschillende media voor verschillende doelgroepen. 

Kwantitatief 

Middel doelgroep Frequentie 
huidig 

Frequentie 
beoogd 

doel 

Oikovisie 75+ 1x per 
kwartaal 

1x per kwartaal Informatie 
Oikocredit volle 
breedte 

Digitale nieuwsbrief 55 -74 1x per maand 1x per maand Korte info 

Facebook 55 -74 sporadisch 1x per dag Korte info 

Twitter 45 - 54 sporadisch 1x per dag Korte berichten 

LinkedIn 45 - 54 Sporadisch 1x per dag Korte info 

Instagram Overig (oa 
7 -17) 

Sporadisch 1x per dag Naamsbekendheid 

Factsheet 45 - 54 Nvt 1x per kwartaal Info ONF 

Actuele update ONF 45 - 54 Nvt 1x per kwartaal Info ONF 
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Kwalitatief 

- Positieve artikels die mensen prikkelen en enthousiasmeren om ook te kiezen voor het 

“investeren in mensen”.  

- Breedte projecten Oikocredit: de nadruk ligt op de eindklanten (de individuele 

ondernemers); deze projecten spreken onze primaire doelgroep (55 -74), en onze bestaande 

doelgroep (75+), het meeste aan. Eén op de vijf artikelen gaat over grotere projecten zoals 

MFI’s, duurzame energie projecten, landbouw en fairtrade. Deze projecten zijn met name 

aansprekend voor de doelgroep Jan. 

- We verstevigen het gebruik van sociale media: we zetten in op meer en frequenter gebruik 

van meerdere kanalen voor meerdere doelgroepen. We zetten voorts in op meer volgers, 

met als doel dat op termijn niet wij primair zenden, maar anderen spreken over ons.  

- Uiteraard dienen alle uitingen (marketing én communicatie) te voldoen aan wet- en 

regelgeving; er dient afdoende kennis in deze te zijn in de organisatie. 

 

2. Informatie over ONF 

 

Primair zetten we er op in dat de wijze waarop we communiceren over ONF zoveel mogelijk aansluit  

bij market practise. Dit kan leiden tot de volgende kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen: 

 

Kwantitatief 

- Factsheets 

- Kwartaalinfo op de website 

- Kwartaalnieuwsbrief  

- Brochure ONF 

Kwalitatief 

- Evenwichtige balans tussen impact en financiële kant ONF 

- Ook hier zoveel mogelijk aansluiten bij tone of voice bij de markt voor (impact) 

beleggingsfondsen 

3. Thought leadership 

- Minimaal 4x per jaar spreken op een congres 

- Minimaal 12x per jaar free publicity 

 

Doelstellingen distributiekanalen en partnerships 

- We zetten niet in op distributiekanalen 

- We onderzoeken wel verdere samenwerking met partners die passen bij onze missie. 

Doelstelling: minimaal 1 partnerschap per jaar ontwikkelen.  

- Onderzoeken mogelijkheden voor sponsoring 

4. Activiteiten vereniging 

 

Doelstellingen bezielde beweging 

- 4 x per jaar OikoTalk 

- Ontwikkelen lesmateriaal voor basisscholen en middelbare scholen 
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- Continue vorming van het personeel aangaande de missie van Oikocredit. 

- Ontwikkelen folder voor schenken aan de vereniging 

Doelstellingen Governance 

- In 2018: gezamenlijke vergaderingen ON en SBONF 

- In 2018: gezamenlijke ALV van ON en participantenvergadering van ONF  

- Uiterlijk eind 2019: integratie bestuur SBONF in bestuur ON 

- Inzetten op vernieuwing van de vereniging mogelijk is middels een hernieuwd member 

programm. 

 

Doelstellingen interne organisatie 

- Nieuwe functies productmanager en relatiemanager  

- Herijking functieomschrijvingen 

- Ontwikkelen opleidingsbeleid 
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Evaluatie strategieplan Oikocredit Nederland 2014 -2017 

Het strategieplan 2014-2017 was getiteld “KANSen voor iedereen”.  

Het plan had de volgende doelstellingen: 

1. Het verhogen van de klanttevredenheid:  

De klanttevredenheid is omhoog gegaan. Sinds de start van het meten van de 

klanttevredenheid (in augustus 2014) ligt deze consistent op een hoog niveau, boven het 

streefcijfer 8. Er is flink geïnvesteerd in de administratieve processen zodat er minder fouten 

worden gemaakt. Dit proces is zo goed als afgerond. Door de introductie van Mijn Oikocredit 

eind 2017 verwachten we minder druk op de administratie en een hogere klanttevredenheid. 

2. Het bereiken van de status van autoriteit op het gebied van “inclusive finance”: 

Dit is moeilijk te meten. De pers weet ons wel beter te vinden, maar we moeten hier veel 

meer effort in steken. 

3. Het uitvoeren van activiteiten om de naamsbekendheid te verhogen: 

De naamsbekendheid is omhoog gegaan, maar we zijn nog een vrij onbekende speler die met 

name bekend is bij een ouder publiek met een kerkelijke achtergrond. 

4. Het uitstralen van spirit bij alle activiteiten: 

De organisatie is getransformeerd van vrijwilligersorganisatie naar een bureau met betaalde 

krachten. De sfeer op het bureau is goed.  

Overzicht doelen: 

Doel Target 2017 Resultaat 4/2017 Evaluatie 

Naamsbekendheid bij 
kosmopolieten 50 -65 jaar 

verdubbeling Geholpen bekendheid 
in de doelgroep 55+ is 
eind 2016 gestegen 
naar 11,8%. De 
spontane bekendheid is 
2,5%. 

Met een geholpen 
naamsbekendheid onder de 
doelgroep 55+ van nog geen 
4,9% naar 11,8% is meer dan 
een verdubbeling 
gerealiseerd. Ook de 
spontane bekendheid is 
verviervoudigd van 0,6% in  
naar 2,5% 

Aantal beleggers 18.346 Per april: 12336 
(begroot 12.966) 

 

Belegd vermogen ONF € 152,6 mio € 120,1 mio (begroot 
114,7) 

 

Duurzaam belegd  € 6,2 mio € 7,5 mio  

Uitstroom als% van belegd 
vermogen ONF 

< 3% 0,3%  

Stijgende rapportcijfers 
klantenpanel/ telefonisch 
interview 

>2016 Gemiddeld cijfer: 8,6 Hoewel geen stijging in 2017 
ten opzichte van 2016, is het 
rapportcijfer consistent 
hoog: meer dan 8,5 

Stijgende rapportcijfers 
medewerkers en vrijwilligers 

>2016 Niet beschikbaar  

 

Er is in de afgelopen periode veel gebeurd. De organisatie is op orde, de naamsbekendheid en het 

aantal beleggers is flink gegroeid. Nu is het zaak de volgende stap te zetten naar verdere 

professionalisering van de organisatie. Daarnaast moeten we zowel de bestaande beleggers 
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vasthouden en het contact met hen verdiepen als de investor base verbreden alsmede de achterban 

aan leden verjongen en verbreden.  


