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 Kerncijfers Oikocredit 

  
Vijf jaar Oikocredit

2012 2011 2010 2009 2008
Investeerders 48.000 45.000 43.000 36.000

Partners in de portefeuille 1 854 896 863 790 739

Regio- en landenkantoren 37 36 36 33 36

Medewerkers in FTE 2 250 222 210 183 191

€ duizenden
Balans 2012 2011 2010 2009 2008
Vaste activa

Uitstaande ontwikkelingsfinanciering 530.543 520.453 481.172 393.802 365.111

Voorzieningen voor verliezen (52.855) (55.539) (49.814) (39.932) (34.378)

Termijninvesteringen 147.336 138.515 133.464 121.749 114.244

Overige vaste activa 9.183 9.106 9.943 7.281 3.753

634.207 612.535 574.765 482.900 448.730

Vlottende activa 89.113 59.349 65.018 54.573 27.078

Totaal 723.320 671.884 639.783 537.473 475.808

Groepsvermogen en fondsen 626.098 575.497 535.632 454.680 383.527

Langlopende schulden 68.023 74.624 81.246 62.017 53.932

Kortlopende schulden 29.199 21.763 22.905 20.776 38.349

Totaal 723.320 671.884 639.783 537.473 475.808

Resultatenrekening
Financiële baten 63.366 55.061 46.538 40.565 35.983

Financiële lasten (21.228) (16.791) (7.857) (6.019) (12.638)

Subsidies en giften 2.836 1.890 4.593 4.338 4.035

Algemene en administratieve lasten (23.893) (21.283) (17.872) (15.058) (13.050)

Resultaat voor belastingen 21.081 18.877 25.402 23.826 14.330

Belasting en belang derden 1.685 (162) (701) (727) (535)

Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen (613) (3.882) (11.995) (4.791) (1.242)

Nettoresultaat 22.153 14.833 12.706 18.308 12.553

€ miljoenen
Lasten als % van totale activa 4 3,3% 3,2% 2,8% 2,8% 2,8%

Nettoresultaat (beschikbaar voor uitkering) 5 22,9 15,9 16,1 19,3 11,4
Voorgesteld dividend 10,5 9,7 8,7 7,4 6,6

1 Partners in de portefeuille betreffen zowel financieringen als toegezegde financieringen die nog uitgekeerd moeten worden, exclusief terugbetaalde, afgeschreven of geannuleerde projecten.
2 Inclusief medewerkers in dienst van regiokantoren, landenkantoren en de nationale kantoren. 
3 Cijfers tot en met 2010 omvatten de geconsolideerde 4F Funds. Cijfers van 2011 en later zijn exclusief de geconsolideerde 4F Funds.
4 Inclusief uitgaven gedekt door subsidies (zoals voor capaciteitsopbouw) en investeringen in een nieuw administratiesysteem (Titan).
5 Zie nettoresultaat coöperatie.

Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit onze gecontroleerde jaarcijfers, maar zijn in deze samenstelling niet gecontroleerd.  
Ons totale jaaroverzicht is in het Engels beschikbaar op www. oikocredit.org.
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‘Wij houden de 
indicatoren voor 
maatschappelijke impact 
scherp in de gaten om 
er zeker van te zijn dat 
onze partners de juiste 
doelgroepen bereiken en 
diensten leveren die het 
leven van mensen ten 
goede veranderen.’

Kernindicatoren voor social performance
Klanten bereikt door microfinancieringspartners
% Vrouwelijke klanten bereikt
% Klanten op platteland
% Microfinancieringspartners met genderbeleid
Microfinancieringsklanten direct bereikt met Oikocredit-financiering
Mensen in dienst bij door Oikocredit gefinancierde sociale ondernemingen
    van wie in vast dienstverband
% Microfinancieringspartners met milieubeleid

2011
26 miljoen

83%
53%
38%

1,6 miljoen
39.323
24.083

73%

2010
29,3 miljoen

86%
50%
42%

1,2 miljoen
77.671
60.918

55%

2009
17 miljoen

85%
53%
39%

1 miljoen
26.524
20.064

57%

2

2012
28 miljoen

84%
56%
42%

1,7 miljoen
37.438
20.556

72%

2 32

1 Exclusief microfinanciering.  2 Definitie beperkt tot directe werkgelegenheid.  3 Inclusief indirecte werkgelegenheid.
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Investeren in mensen

Wij bieden investeerders een tweeledig rendement: sociaal en 
financieel. Naast een bescheiden financieel resultaat bieden wij 
onze investeerders de zekerheid dat hun geld gebruikt wordt 
voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in 
achterstandsposities, bevordering van eerlijke handel en be-
scherming van de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde.

In 2012 bereikten we positieve financiële en sociale resultaten. 
Met 854 partners – de organisaties die wij financieren – in bijna 
70 ontwikkelingslanden en opkomende economieën, richtten  
wij ons ook in 2012 op Afrika, landbouw en inclusive finance  
(kredietverlening toegankelijk maken voor achtergestelde 
groepen). Onze ontwikkelingsfinancieringsportefeuille groeide 
tot € 530 miljoen, een toename van 2% ten opzichte van de  
€ 520 miljoen in 2011. Het bedrag aan goedgekeurde leningen 
steeg tot € 234 miljoen, 11% hoger dan de € 211 miljoen in 
2011. In de landbouwsector keurden we in totaal € 25 miljoen 
aan nieuwe leningen aan 38 partners goed en keerden we 
in totaal € 35 miljoen aan leningen uit. Onze deelnemingen-

Oikocredit is een wereldwijd opererende coöperatie die private financiering verschaft aan 
microfinancieringsinstellingen. Daarnaast verlenen wij ook krediet of risicodragend kapitaal 
aan coöperaties, fairtrade-organisaties en kleine en middelgrote ondernemingen. Wij richten 
ons op duurzame economische ontwikkeling voor de lange termijn waarbij we prioriteit 
geven aan Afrika, landbouw en inclusive finance. 

portefeuille groeide met € 12,5 miljoen. Het aantal deelnemingen 
steeg tot meer dan 45. Daarnaast wisten we 3.000 nieuwe 
investeerders aan te trekken, wat het totaal aantal investeerders 
in Oikocredit wereldwijd op 48.000 bracht. Onze investeerders 
delen in het resultaat van Oikocredit in de vorm van een be-
scheiden dividend. 
 
Oikocredits hoogste prioriteit is het tegemoetkomen aan de 
behoeften van de uiteindelijke klanten. Social performance 
(maatschappelijk resultaat) is daarom een van de belangrijkste 
criteria voor Oikocredit bij het selecteren van onze partners.  
Dit betekent dat wij de prestaties van onze partners nauwlet-
tend volgen en hen ondersteunen met capaciteitsopbouw, als 
mentor, en met andere initiatieven die erop gericht zijn de doel-
groepen te bereiken. Aangezien kleine boeren wereldwijd tot 
de minstbedeelde groep behoren, zullen wij onze steun aan de 
landbouwsector - inclusief biologische boeren en aan landbouw 
gerelateerde bedrijven - verder uitbreiden.

Marcelo Cardozo verwerkt wol in de fabriek van coöperatie Central Lanera Uruguay



Landbouwfinanciering  versterken
Oikocredit verstrekt leningen aan en neemt deelnemingen  
in organisaties in de microfinancierings- en landbouwsector, 
in de gezondheidszorg en in het onderwijs. In 2012 onder-
steunden wij 854 partners, waarvan 583 in de microfinan-
cieringssector. Veel van onze landbouwpartners zijn 
coöperaties die actief zijn in de productie of verwerking van 
graan, koffie en cacao. Ondanks de uitdagingen waarmee 
de microfinancieringssector - en de economie in bredere 
zin - te kampen heeft, dragen onze investeringen overal ter 
wereld bij aan de economische ontwikkeling van mensen  
in achterstandsposities. 

In 2012 werkten wij samen met 347 part-
ners in Latijns-Amerika en het Caribische 
gebied (41% van het totaal), 200 in Azië 
(23%), 190 in Afrika (22%), 102 in Midden- 
en Oost-Europa (12%) en 15 partners (2%) 
in andere regio’s. Het totaal aantal partners 
daalde van 896 tot 854, voornamelijk als 
gevolg van consolidatie in de microfinan-
cieringssector en de microfinancierings-
crisis in de Indiase deelstaat Andhra 
Pradesh, die inmiddels aan het afnemen is. 
Wij zijn van plan om in India initiatieven op 
het gebied van duurzame energie in gang 
te zetten. We verwachten dat het aantal 

partners als gevolg van onze focus op 
landbouw en plattelandsfinanciering weer 
zal toenemen. 

Portefeuillemix ontwikkelings-
financiering
In 2012 besloeg microfinanciering ongeveer 
79% van Oikocredits portefeuille aan 
uitstaande leningen, wat ongeveer gelijk is 
aan het voorafgaande jaar. De microfinan-
cieringsinstellingen waarmee wij werken 
variëren van kleine kredietcoöperaties op 
het platteland tot meer gevestigde micro-
financieringsbanken. Na microfinanciering 
is landbouw en de landbouwverwerkende 
industrie met 12% het op een na grootste 
segment in de portefeuille, gevolgd door 
handel (3%) en onderwijs- en gezondheids-
zorg (3%).

De agrarische sector is voor ons steeds 
belangrijker, omdat kleinschalige boeren 
tot de meest achtergestelden blijven 
behoren en de toegang tot financiering 
op het platteland schaars. Wij hebben in 
2012 voor € 25 miljoen aan leningen voor 
38 agrarische partners goedgekeurd en in 
totaal in de sector € 35 miljoen aan leningen 
uitgekeerd. Wij bieden ook kortlopende 
exportfinanciering, waarmee wij exporte-
rende productiepartners in staat stellen  
om boeren meteen na de oogst te betalen,  
zodat zij niet op hun geld hoeven te 
wachten totdat hun producten door  
buitenlandse afnemers zijn betaald. 

Spaar- en kredietcoöperaties in Afrika
Spaar- en kredietcoöperaties spelen een 
centrale rol bij ons werk in Afrika. Ze zijn 
onmisbaar voor veel plattelandsbewoners  
die anders geen toegang tot krediet zouden 
hebben. Daarom richten wij ons in Afrika 

Oikocredit in het kort4

ook veelal op de agrarische sector. Zo 
bedroeg in 2012 bijvoorbeeld onze niet-
microfinancieringsportefeuille (waaronder 
landbouw, onderwijs en gezondheidszorg)  
in Ivoorkust € 8,4 miljoen tegenover  
€ 17 miljoen in microfinanciering. In Kenia 
lag deze verhouding op respectievelijk  
€ 7,9 miljoen en € 20 miljoen. Via ons  
Terrafina Microfinance partnerschap met 
ICCO en Rabobank Foundation steunen wij 
kleine microfinancieringsinstellingen in Oost- 
en West-Afrika door middel van leningen 
en capaciteitsopbouw, onder meer op het 
gebied van terugbetalingsschema’s die 
rekening houden met de oogst. We hebben 

290 partnercoöperaties 
per sector
Per 31 december 2012

Financiële dienstverlening  181

Landbouw             76

Handel                     12

Veehouderij/visserij                8

Productie              7

Overige                6 



Top 10 landen  
uitstaande financieringen 
Per 31 december 2012
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Financiering per regio
Per 31 december 2012

Financiering per sector
Per 31 december 2012

* inclusief microkredieten, financiering  
  van kleine en middelgrote bedrijven 

Overige regio’s

Latijns-Amerika

Midden- en 
Oost-Europa

Azië

Afrika

15%

26%

9%

46%

4%

Landbouw

Micro�nanciering*

Overige sectoren

Handel

79%

12%

3%
6%

2012 in cijfersLandbouwfinanciering  versterken
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een kantoor geopend in Rwanda en heb-
ben Kameroen tot focusland benoemd. De 
komende tijd ligt de prioriteit bij capaciteits-
uitbreiding van de bestaande kantoren. 

Kapitaal voor sociale ondernemingen
Met onze deelnemingen bieden wij niet 
alleen kapitaal maar ook ondersteuning op 
het gebied van goed bestuur aan sociale 
ondernemingen die moeite hebben om 
risicodragend kapitaal aan te trekken, 
maar die volgens ons wel de potentie 
hebben voor groeiend financieel en sociaal 
rendement. Eind 2012 hadden wij voor een 
totaalbedrag van € 39 miljoen aan deel-

SEKEM verbouwt, verwerkt en verkoopt biologische landbouwproducten in Egypte

nemingen in 49 bedrijven en fondsen.  
Daarnaast hebben we € 16 miljoen  
aan nieuwe deelnemingen toegezegd.  
En om strategische redenen hebben wij 
twee deelnemingen in Cambodjaanse  
microfinancieringsinstellingen verkocht. 
Wanneer onze rol als investeerder stra-
tegisch niet meer van belang is, kunnen 
wij met onze partners in gesprek gaan 
over een passende ‘exit’. Ter versterking 
van onze activiteiten hebben we specia-
listen op het gebied van deelnemingen 
aangetrokken in Centraal- en Midden-
Amerika en op ons internationale hoofd-
kantoor.
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Onze partners bereiken  28 miljoen mensen

€ 530
miljoen 

ontwikkelings-
financiering

854 
partners

Oikocredit verstrekt financiering  
in bijna 70 landen

Toegang geven 
tot de markt

Oikocredit financiert partners in  
Europa, Noord-Amerika en Australië die 
zich inzetten voor een betere positie van 

producenten en consumenten door eerlijke 
handelsrelaties tot stand te brengen.  
Enkele van deze organisaties, zoals  
Divine Chocolate en Café-direct, zijn  
geheel of gedeeltelijk in eigendom  

van boeren en producenten in  
Latijns-Amerika, Afrika  

en Azië. 

INDUSTEA
INDUSTEA werd in 2007 opgericht door  

theecoöperaties en kleine en middelgrote  
bedrijven in de noordelijke Argentijnse provincie  

Misiones om gezamenlijk de geproduceerde thee  
te verwerken, sorteren, verpakken en verkopen.  

Oikocredit verstrekte INDUSTEA in 2010 een lening  
waarmee het de theefabriek en het verpakkingssysteem  

kon verbeteren. De productie en de kwaliteit konden  
zo aanzienlijk worden verhoogd.  

Bovendien leidde de gezamenlijke aanpak van de  
verwerking en verkoop van thee tot extra banen,  

een beter inkomen en hogere levens- 
standaard voor de medewerkers  

en de theeleveranciers. 

Adu Thielène
Adu Thielène is een boerencoöperatie met  

meer dan 300 leden in het Senegalese dorp Thielène.  
De coöperatie is opgericht in 1960 met als doel de leden  
betere toegang tot de markt te verschaffen, zodat zij hun  
producten tegen eerlijker voorwaarden kunnen verkopen.  

De leden verbouwen hoofdzakelijk rijst, tomaten, uien 
en verschillende soorten groenten. Oikocredit verstrekte 

Adu Thielène een lening voor de aanschaf van kleine 
landbouwmachines, waterpompen en voor de bouw van 
onderhoudsruimten voor deze machines. Dankzij deze 
financiering heeft Adu Thielène haar productie kunnen  

verhogen. Hierdoor beschikken de leden nu  
over voldoende inkomen en bestaans- 
zekerheid, ook in perioden van droogte. 
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Onze partners bereiken  28 miljoen mensen

48.000
investeerders

Partnerschap Ezoxs
Ezoxs is een particulier landbouwbedrijf in de stad  

Popovo, in het noorden van Bulgarije, een agrarisch gebied  
waar van oudsher vooral graan, fruit en groenten worden geteeld. 

Na de val van het communisme werd in Bulgarije landbouwgrond in 
kleine kavels verdeeld. Veel van die stukjes grond waren te klein om 
er een levensvatbaar boerenbedrijf van te maken, met als gevolg dat 
veel percelen ongebruikt bleven. In 1994 namen twee bewoners van 
de regio het initiatief tot de oprichting van Ezoxs, dat kavels verpacht, 

zodat boeren genoeg land in gebruik kunnen krijgen voor een werkbaar 
bedrijf. Met leningen van Oikocredit is Ezoxs uitgegroeid tot een goed-
lopende onderneming. Niet alleen maakt Ezoxs het mogelijk dat boeren 

een behoorlijk inkomen kunnen verdienen, het bedrijf draagt  
er ook aan bij dat voor de plaatselijke bewoners verse groenten  

en fruit voor lagere prijzen beschikbaar zijn. Ezoxs heeft  
de levenstandaard van veel mensen in het gebied  

aanzienlijk verbeterd.

CARD
CARD is de grootste microfinancieringsinstelling  

van de Filipijnen en heeft sinds haar oprichting in 1986  
meer dan 1,7 miljoen klanten bediend. Via haar 1.435 kantoren 
biedt CARD financiering aan vrouwen en hun gezinnen in voor-

namelijk veramde regio’s, die het sociaaleconomisch gezien moei-
lijk hebben. Dankzij de leningen van CARD krijgen deze vrouwen 
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Ook kunnen zij hun 

eigen bedrijf oprichten. In lijn met onze strategie en missie werkt 
Oikocredit sinds 2002 met CARD samen om de armere gebieden 
van het land - waar nauwelijks financiering en andere voorzienin-

gen beschikbaar zijn - te bereiken. Sinds het begin van  
de samenwerking heeft Oikocredit zes leningen aan CARD  

verstrekt. De meest recente lening gebruikt CARD om  
haar microfinancieringsportefeuille in de  

landbouwsector uit te breiden. 



Social performance: het resultaat  van de klant telt
De best mogelijke resultaten bereiken voor de uiteindelijke klanten: dat is wat voor  
Oikocredit centraal staat. Dit doen we onder meer door onze partners zorgvuldig te 
kiezen en hen te ondersteunen op het gebied van social performance management (SPM).

In 2012 namen 383 partners van Oikocredit deel aan initiatieven 
om gerichter klanten te selecteren, hun welzijn te waarborgen, 
tegemoet te komen aan hun behoeften en meerwaarde voor 
hen te creëren. 38 van deze partners hebben wij ondersteund 
bij het gebruik van de Progress out of Poverty Index (PPI), een 
instrument dat nu door in totaal bijna 70 partners wordt gebruikt 
om de gewenste doelgroepen te bereiken en de verbetering van 
hun kwaliteit van leven te meten. Medewerkers van 66 partners 
volgden een training over de klantbeschermingsrichtlijnen  
(Client Protection Principles - CPP’s).

In het kader van social performance management hebben wij 
onder meer de volgende activiteiten ondersteund en geïnitieerd:
•  Studies naar de situatie van klanten en invoering van  
    de Progress out of Poverty Index in Cambodja en de  
    Filipijnen.
•  Een radioprogramma in Cambodja waarin financiële 
    voorlichting wordt gegeven.
•  Een schuldenadviescentrum in Bosnië en Herzegovina
•  Mentorschap voor verschillende microfinancieringspartners
    in Cambodja, de Filipijnen, Kenia, Senegal, Tanzania en 
    Oeganda.
•  Deelname aan het actiegericht onderzoeksproject 
    Microfinance for Decent Work (microfinanciering voor 
    eerlijke werkomstandigheden) van de Internationale 
    Arbeidsorganisatie (ILO).

Prioriteiten bij capaciteitsopbouw
Oikocredit was in 2012 als organisator, medesponsor of 
anderszins betrokken bij negen SPM-conferenties waaraan 
wereldwijd ongeveer 100 microfinancieringsinstellingen (MFI’s) 
deelnamen. Om onze steun aan de landbouwsector  
te vergroten, zetten wij capaciteitsopbouw in om boeren en  
plattelandsgemeenschappen te helpen hun werkwijze te ver-
beteren en hun productie te verhogen.

Kijkend naar de behoeften van de klanten hebben wij vijf  
prioriteiten voor capaciteitsopbouw vastgesteld:
•  Productontwikkeling om waarde te vergroten
•  Marktonderzoek en strategische positionering
•  Risicobeheer en goed bestuur
•  Social performance management
•  Opzetten van agrarische waardeketens

Onze belangrijkste partners op het gebied van capaciteits- 
opbouw zijn de Kerk van Zweden, ICCO, Terrafina (in samen- 
werking met de Rabobank Foundation) en de International 
Finance Corporation van de Wereldbank. Belangrijke partners in 
het netwerk voor microfinanciering zijn de Social Performance 
Task Force, de Smart Campaign, de Grameen Foundation, het  
Nederlands platform voor inclusive finance NPM en het uit-
wisselingsnetwerk Cerise. Om kennis op te bouwen in andere 
sectoren dan microfinanciering werken wij aan nieuwe partner-

schappen, zoals bijvoorbeeld met de Council on Sustainable 
Agricultural Finance (CSAF).

Strenge criteria voor beoordeling en goedkeuring
Oikocredit heeft de ESG-scorecard, die wij bij de beoordeling van 
microfinancieringspartners hanteren voor milieu-, maatschappe-
lijke en bestuursprestaties, in 2012 geëvalueerd. We hebben 
daarbij gekeken naar de samenhang tussen onze scorecard en 
andere instrumenten voor het meten van sociale factoren. Daar-
naast hebben we in leningcontracten met microfinancierings-
partners een actieplan voor de invoering van de Client Protection 
Principles en ondersteuning van de Smart Campaign tot ver-
eisten gemaakt. Ook hebben wij een ESG-scorecard geïntrodu-
ceerd voor partners die actief zijn in productie en dienstverlening, 
waarmee we onze due diligence ten aanzien van deze partners 
verder hebben versterkt.

Eerlijke rentetarieven 
Om de rente die onze partners aan hun klanten in rekening bren-
gen op een eerlijk niveau te houden, beoordelen wij de gehan-
teerde rentetarieven op jaarbasis; de zogeheten Annual Percentage 
Rates (APR). De APR-gegevens geven ons beter inzicht in de 
factoren die de hoogte van rentetarieven bepalen. Dit geeft ons 
meer grip op het proces waarmee onze partners de rente bepa-
len. In onze contracten met partners nemen wij steeds vaker een 
bepaling op over het regelmatig beoordelen van de rentetarieven.

Milieubeleid en ‘groen’ beleggen
Milieuproblemen spelen vaak een rol bij armoede. Het nieuwe 
milieubeleid van Oikocredit is bepalend voor ons gedrag als 
wereldwijde organisatie en voor het beoordelen van het gedrag 
van onze partners. Wij streven ernaar om milieu- en klimaat-
bescherming te betrekken bij al onze activiteiten. ‘Groene’ 
partners die een positieve invloed hebben op het milieu, vormen 
een klein maar groeiend segment van onze porte-feuille. Op dit 
moment zijn dat voornamelijk biologische boerenbedrijven maar 
het segment breidt zich geleidelijk uit naar duurzame bosbouw, 
duurzame energie en energiebesparingsinitiatieven. 
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 ‘Zinvolle producten en 
diensten aanbieden’



Social performance: het resultaat  van de klant telt
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Perpetual Afram Donkor kreeg twee leningen van Opportunity International Ghana om haar naaiatelier te kunnen uitbreiden



Onze investeerders kiezen bewust
Particulieren zijn nog altijd onze  
belangrijkste investeerdersgroep.  
Zij stellen kapitaal ter beschikking 
met een duidelijk doel voor ogen: 
onze partners ondersteunen en in 
staat stellen met producten en  
diensten hun klanten en gemeen-
schappen blijvend vooruit te helpen. 

In 2012 wisten wij 3.000 nieuwe investeer-
ders aan te trekken, wat het totaal aantal 
particuliere investeerders op 42.000 en het 
aantal institutionele investeerders op 6.000 
bracht. Tot de institutionele investeerders 
behoren ook kerken en aan kerken gelieer-
de organisaties. De netto-instroom van 
kapitaal dat voor kredietverlening beschik-
baar is, bedroeg € 46,2 miljoen, waarvan  
€ 44,3 miljoen nettokapitaal van leden en  
€ 1,9 miljoen aan andere netto-instroom.  
De voornaamste investeerderslanden waren 
Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zwitser-
land, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

Mede dankzij onze decentrale coöpera-
tieve structuur en de hechte relatie die 
wij met een speciale groep leden – onze 
steunverenigingen – hebben, weten wij 

Manos del Uruguay

505050

505050
505050

De microfinancieringsinstellingen 
splitsen het geld in vele microleningen

De kleine ondernemers
ontvangen deze micro-
leningen om een bedrijf
op te zetten en betalen
deze lening terug van
het geld dat ze daarmee
verdienen

Oikocredit betaalt de investeerder 
jaarlijks een rendement

Iedereen kan investeren in
Oikocredit: zowel individuen
als organisaties

De lokale microfinancieringsinstellingen 
betalen de lening terug aan Oikocredit

De microfinancieringscyclus van Oikocredit
Oikocredit investeert ongeveer 80% van zijn ontwikkelingsportefeuille in microfinanciering en ongeveer 
20% als directe investering in onder meer de agrarische, nijverheid- en onderwijssector. 
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leden langdurig aan ons te binden. Voor 
de promotie van Oikocredit staat een groot 
aantal vrijwilligers klaar om bijeenkomsten 
te organiseren, informatiekraampjes te 
bemensen en presentaties te geven. Wij 
zijn al deze mensen, die zoveel van hun tijd 
en energie in Oikocredit stoppen, bijzonder 
dankbaar voor hun bijdrage, enthousiasme 
en toewijding. Wij zijn ons terdege bewust 
van het belang van een hechte relatie met 
onze investeerders en organiseren daarom 
jaarlijks studiebijeenkomsten, studiereizen 
en roadshows waar investeerders onze 
partners kunnen ontmoeten en worden  
geïnformeerd over Oikocredits werkwijze. 

Wij hebben vijf belangrijkste elementen 
samengevat om te laten zien waarin 
Oikocredit zich onderscheidt van andere 
investeerders:
•  Maximaal sociaal rendement
•  Langetermijnfocus
•  Sterke lokale aanwezigheid
•  Stabiel in financieel en operationeel  
    opzicht
•  Coöperatieve instelling: samen zijn  
    we sterk
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Aantal investeerders
Top 5 landen per 31 december 2012

Netto kapitaalinstroom
Top 5 landen per 31 december 2012

Aantal leden per continent
Per 31 december 2012

Investeerder 
aan het woord 

Mensen waardigheid geven door middel  
van krediet is een van de drijfveren van  
Paul Vlaardingerbroek om in Oikocredit te  
investeren. 

Paul was direct geïnteresseerd toen een vrijwilliger in 
oktober 2010 Oikocredit kwam presenteren als mogelijke 
belegging voor zijn kerk, de Protestantse Kerk in Duiven. 
Zowel als ouderling, maar ook als particuliere investeerder 
leek Oikocredit voor hem een logische keuze. Het 
eenvoudige concept van niet zomaar geld weggeven, 
maar helpen door geld te lenen, sprak hem aan. Hoewel 
het voor hem als een paal boven water staat, dat voor 
acute situaties en rampen donaties nodig zijn, is het 
dubbele rendement – sociaal en financieel – volgens Paul 
geweldig. ‘Door geld te lenen geef je mensen waardigheid, 
er ontstaat een vertrouwensband.’

In februari 2012 nam Paul deel aan de Oikocredit-studiereis 
naar Senegal. Als relatieve nieuwkomer bij Oikocredit  
kon hij zijn beeld van Oikocredits werkmodel toetsen aan 
de werkelijkheid. Een van de zaken waar hij als nieuwe 
investeerder nog niet bij had stil gestaan, was dat 
Oikocredit niet rechtstreeks aan micro-ondernemers leent, 
maar getrapt - via microfinancieringsinstellingen. Toch, 
zegt hij, maakte de aanvankelijke teleurstelling plaats voor 
begrip. ‘Ik heb gezien dat mijn geïnvesteerde geld wel 
degelijk terecht komt bij de kleine ondernemers en ik heb 
mensen gezien die elkaar met hart en ziel helpen om een 
beter leven op te bouwen.’ Elkaar vertrouwen en zelf-
respect geven, met oog voor de mens én economische 
haalbaarheid, is waar het volgens hem om draait.  
Eén ding is voor Paul in ieder geval duidelijk geworden:  
 ‘De gedachte dat in kleine kredieten en een duurzame 
samenleving investeren niet rendeert, is achterhaald.’
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Paul Vlaardingerbroek 



Manduvirá, Paraguay

Dit document is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Oikocredit International biedt geen 
garanties met betrekking tot de inhoud en volledigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid  
voor verliezen die kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze informatie.

 

www.oikocredit.org

Oikocredit staat dankzij een uitgebreid 
international netwerk van kantoren in  
37 landen dicht bij de partnerorganisaties 
die ze financiert. Onze medewerkers ter 
plaatse kennen de klanten en de markt. 
Ons zorgvuldig risicobeheer maakt het 
mogelijk dat wij financiering voor de 
langere termijn kunnen verstrekken.

Wij verstrekken leningen, andere 
kredietfaciliteiten en risicodragend 
kapitaal aan:
•  Microfinancieringsinstellingen,  
    variërend van kleine plattelands- 
    coöperaties tot gevestigde  
    microfinancieringsbanken.
•  Instellingen die microfinanciering  
    combineren met lokale dienstverlening  
    op het gebied van gezondheidszorg  
    en onderwijs.
•  Kleine en middelgrote bedrijven die  
    banen scheppen voor achtergestelde  
    bevolkingsgroepen.
•  Bedrijven waar vrouwen een belang- 
    rijke managementfunctie vervullen 
    en/of een belangrijke uitvoerende rol 
    hebben.
•  Productiecoöperaties waarvan er veel  
    aan de fairtrade markt leveren.
•  Organisaties die vanuit milieu- 
    oogpunt verantwoord opereren. 
•  Partners die financieel levensvatbaar  
    zijn of dat op korte termijn kunnen  
    worden en die over een goed  
    management beschikken.

Ter plaatse 
aanwezig 

De markt openbreken voor kleine boeren

Cooperativa de Producción Agroindustrial, Ahorro y Crédito Manduvirá (cover) werd 
in 1975 in de centrale regio van Paraguay opgericht met niet meer dan 39 leden. 
Inmiddels is de coöperatie uitgegroeid tot 1.700 leden die suikerriet, sesamzaad, 
katoen, de natuurlijke zoetstof stevia, fruit en/of groenten produceren. Boeren in 
dit gebied hebben te maken met een zeer instabiele markt met lage prijzen voor 
hun producten en weinig werk. Milieubescherming en het beschermen van de 
rechten van kleine boeren zijn daarom speerpunten van Manduvirá. De coöperatie 
biedt toegang tot markten waar eerlijke prijzen worden betaald, zodat de boeren 
een behoorlijke vergoeding ontvangen voor hun producten. Alle producten van 
Manduvirá worden verkocht met een fairtrade premie. De helft van deze premie gaat 
gewoonlijk naar de leden. De andere helft gebruikt de coöperatie voor projecten 
in de lokale gemeenschap, zoals bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van 
geldzaken, gezondheidszorg en computergebruik. 

Manduvirá is sinds het najaar van 2011 partner van Oikocredit, toen een lening 
van US$ 2,9 miljoen werd goedgekeurd voor de bouw van een milieuvriendelijke 
fabriek voor de productie van biologische suiker. Na voltooiing levert deze 
fabriek de coöperatie niet alleen een kostenverlaging, maar ook een verhoging 
van de productiecapaciteit op. Verwacht wordt dat het aantal werknemers zal 
verdriedubbelen tot 170 en dat een extra aantal van 500 boeren grondstoffen zal 
kunnen leveren aan de fabriek. 
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