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|Voorwoord
Cogito, ergo sum
Ik denk, dus ik ben.
Uit: 'Discours de la méthode’
Descartes (1596-1650)

Zoals Descartes al ontdekte: de waarheid ligt niet buiten jezelf, maar in jezelf. Dit geldt ook voor de
identiteit van een organisatie. Hoe moet een organisatie denken om haar identiteit op juiste wijze te
communiceren om zo nieuwe doelgroepen aan te spreken? Wie wil zij zijn? Wat is haar waarheid?
Voor u ligt mijn masterscriptie ‘Gedeelde Waarden, dubbele winst?’, een onderzoek naar de
communicatie van Oikocredit Nederland met het M.K.B. Deze scriptie richt zich op de communicatie
van een organisatie en past daardoor binnen de master Communicatie, Beleid en Management, van de
opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.
Toen wij een half jaar geleden een onderwerp mochten kiezen, wist ik dat ik graag een
ontwikkelingsorganisatie wilde kiezen als onderzoeksobject. Dit komt ten eerste doordat ik mijn jeugd
voor een belangrijk deel op Cabo Verde heb doorgebracht en zo al heel vroeg met ontwikkelingswerk
in aanraking kwam. Ten tweede heb ik een bijbaan in een winkel, die uitsluitend projecten van
ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunt. Ik ben getroffen door al het moois dat mensen
kunnen fabriceren wanneer zij een eerlijke kans krijgen. Daarom wilde ik mij graag inzetten voor
armoedebestrijding. Zo kwam ik in contact met Oikocredit, een ontwikkelingsorganisatie die zich richt
op het verstrekken van krediet aan kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden. 2005 was het jaar
van het microkrediet, maar wat mij betreft blijven de jaren daarna ook in het teken daarvan staan.
Ik wil graag aantal mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik deze scriptie kon
schrijven. Ten eerste bedank ik mijn scriptiebegeleider Pauline Hörmann en tweede lezer Mick
Matthys voor hun opmerkingen en aanwijzingen tijdens het schrijfproces. Joke van Beek, bedankt voor
de handige tips en aanwijzingen over organisatie-identiteit. Ten tweede bedank ik mij ouders, familie
en vrienden voor hun steun en interesse, nu en tijdens mijn hele studententijd. Oom Arie (Breure),
bedankt voor het grote netwerk aan contacten. Otto Albrecht, de ‘grote baas’ van Oikocredit
Nederland dank ik voor zijn interesse, enthousiasme en stimulatie tijdens het schrijven.
Dit onderzoek was een leerzame ervaring voor mij en ik heb het met plezier uitgevoerd.
Hanne Kloosterboer
Utrecht, juni 2008
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| Samenvatting
In deze scriptie wordt aan de hand van literatuurstudie en empirisch onderzoek antwoord gegeven op
de volgende vraag: Op welke wijze kan de ideële organisatie Oikocredit Nederland haar communicatie in
woord en beeld inzetten om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (M.K.B.) te interesseren voor haar product,
zonder daarbij haar eigen identiteit te verliezen?
Een ideële organisatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk inzet voor een bepaald doel of
de promotie van een bepaald ideaal. Zij hecht sterk aan haar idealen. Deze idealen zijn vastgelegd als
wortels in haar organisatie-identiteit. De organisatie-identiteit heeft invloed op de wijze waarop een
organisatie communiceert en welke middelen zij daarbij hanteert om haar doelgroepen aan te spreken.
In dit onderzoek wordt aan de hand van verschillende methoden de identiteit van de ideële organisatie
Oikocredit Nederland onderzocht. Zo kan de wijze waarop zij communiceert naar haar doelgroep,
het midden- en klein bedrijf, worden onderzocht.
Oikocredit Nederland is een Nederlandse, ideële organisatie die bekendheid geeft aan
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, door kansarme ondernemers krediet te bieden, de
zogenoemde microkredieten. Zij heeft een specifieke identiteit die afwijkt van andere organisaties.
Deze identiteit wordt gevormd door bijvoorbeeld haar christelijke afkomst, haar ideële waarden en
haar verenigingstructuur. Vanaf het moment van de ontzuiling in de jaren ‘60, waardoor de vaste
kaders van geloof en religie wegvielen, gingen burgers zich minder hechten aan vaststaande waarden.
Zij gaven de voorkeur aan een zoektocht naar betekenisgeving in zichzelf in plaats van buiten zichzelf.
Dat maakte het voor ideële organisaties lastig om nieuwe doelgroepen aan te spreken in de
hedendaagse maatschappij. Oikocredit Nederland is een organisatie die sterk hecht aan traditionele,
ideële waarden. Toch wil zij ook nieuwe doelgroepen, zoals jongeren en het bedrijfsleven aanspreken
in Nederland. Zij heeft zich voorgenomen zich te richten op het Nederlandse M.K.B. in de zakelijke
dienstverlening om hen als nieuwe investeerder te werven. De verwachting is dat deze doelgroep
geïnteresseerd zal zijn in investeren via microkrediet, omdat zij dezelfde kenmerken bezit als
Oikocredit Nederland: kleinschaligheid, persoonlijkheid en onafhankelijkheid. Deze gedeelde
kenmerken maken dat het M.K.B. zich goed kan identificeren met de andere doelgroep van Oikocredit
Nederland, de ondernemers in ontwikkelingslanden. Hoe kunnen deze twee partijen elkaar nu vinden?
Het doel van deze scriptie is te onderzoeken aan de hand van een casus hoe een ideële organisatie
moet communiceren om het M.K.B. aan te spreken zonder daarbij haar identiteit te verliezen.
Dit onderzoek werkt van binnen naar buiten. Na de literatuurstudie betreffende het M.K.B. en
organisatie-identiteit, start het onderzoek binnen de organisatie Oikocredit Nederland en richt zich
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daarmee ten eerste op de gewenste identiteit, het droombeeld van de organisatie volgens het
management. Om een eenduidig beeld te krijgen van de gewenste identiteit, zijn interviews gehouden
met het management van Oikocredit Nederland. De conclusie die voortkomt uit het meten van de
gewenste identiteit is dat Oikocredit Nederland de behoefte heeft haar lange termijn doelstellingen
betreffende promotie vast te leggen, zodat zij in de toekomst duidelijk en gedetailleerd keuzes kan
maken. Op die manier kan zij ook transparantie bieden aan haar investeerders over haar werkwijze.
Vervolgens is de geprojecteerde identiteit, de zelfpresentatie waarmee de organisatie haar cruciale
kenmerken uitstraalt onderzocht, zoals haar bedrijfsnaam, haar logo en de verschillende media die zij
hanteert. De conclusie van de geprojecteerde identiteit is dat de cruciale kenmerken van Oikocredit
Nederland traditioneel zijn. Ten slotte richt het onderzoek zich op de omgeving van Oikocredit
Nederland en is de toegepaste identiteit van Oikocredit Nederland, de bewuste en onbewuste signalen
die een organisatie uitzendt door de gedragingen van haar medewerkers, onderzocht. Daartoe zijn
interviews ontworpen met de huidige- en mogelijk toekomstige relaties. Omdat Oikocredit Nederland
zowel nieuwe doelgroepen wil aanspreken als haar huidige behouden, is gekozen voor zowel een
interview met drie huidige relaties van Oikocredit Nederland als een interview met drie mogelijk
toekomstige relaties van Oikocredit Nederland. Er is in de interviews ten eerste gevraagd hoe zij
denken over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Ten tweede is geïnformeerd naar de
wensen en ervaringen ten aanzien van communicatie met Oikocredit Nederland. Ten slotte is
gevraagd naar hun mening over de promotiemiddelen die Oikocredit Nederland hanteert om
investeerders te werven.
Uit die interviews kwam naar voren dat de huidige relaties veel waarde hechten aan:
•

geloven in ideeën van mensen

•

andere mensen kansen bieden voor opbouw eigen bestaan

•

vertrouwen geven aan mensen

•

kleinschaligheid van de projecten

De mogelijk toekomstige relaties hechten vooral waarde aan:
•

eigen verantwoordelijkheid

•

kleinschaligheid

Betrouwbaarheid komt als gedeelde waarde terug, zowel bij de huidige als de mogelijk toekomstige
relatie van Oikocredit Nederland. Deze betrouwbaarheid kan Oikocredit Nederland garanderen als zij
transparantie biedt over haar werkwijze. Dit kan zij op concrete wijze doen door eenheid te brengen
in het foldermateriaal. Als dit betrouwbare imago eenmaal staat, is het van belang onderwerpen te
kiezen waar het M.K.B. zich persoonlijk mee kan identificeren. Persoonlijk contact blijkt een werkzame
sleutel te zijn om deze identificatie op gang te helpen en zo de communicatie tussen de twee partijen
te stimuleren.
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| 1. Inleiding
Dit hoofdstuk dient als entree op het eigenlijke onderzoek. In paragraaf 1.1 wordt allereerst de
wetenschappelijke relevantie van het onderzoek geschetst. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 de
aanleiding voor het onderzoek in de organisatie Oikocredit Nederland geformuleerd. Mede op basis
van die informatie komt in paragraaf 1.3 de probleemstelling tot stand waar de onderzoeksvraag in
opgenomen is. Deze onderzoeksvraag vormt de kapstok van deelvragen die in hun beantwoording
bijdragen aan wetenschappelijke kennis. Ook dienen zij als richtlijnen voor de strategie van de
communicatie van de organisatie Oikocredit Nederland. In Paragraaf 1.4 wordt het onderzoek
beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 1.5 de methoden die gebruikt worden in dit onderzoek
bekend gemaakt. Ten slotte worden in de paragraaf 1.6 deze methoden verantwoord.
1.1

Wetenschappelijke relevantie

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Nederlandse bedrijven kunnen het zich permitteren om
zich met andere zaken dan enkel hun winst bezig te houden. Een afspiegeling daarvan is
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M.V.O), dat tegenwoordig een gemeengoed is in
organisatieland. M.V.O. wordt te pas en te onpas gebruikt door bedrijven met als doel zich te
onderscheiden van andere bedrijven. Er worden voortdurend samenwerkingsverbanden gesloten
tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vroeger, ten tijde van de verzuiling, was
onderscheidend vermogen minder een noodzaak. Vooral vanwege het feit dat organisaties met een
bepaalde ideologie geneigd waren aansluiting te vinden bij organisaties die een soortgelijke ideologie
onderschreven. Organisaties met een katholieke insteek waren bijvoorbeeld geneigd zich aan te sluiten
bij organisaties die handelden vanuit een rooms-katholiek gedachtegoed. In de huidige zapcultuur1 is
het echter noodzakelijk je je als organisatie voortdurend blijft onderscheiden, omdat je continu op
veranderingen vanuit de markt moet kunnen inspelen. Daarom moeten bedrijven constant
onderscheidend vermogen creëren, zonder dat hun eigen identiteit daarbij in gevaar komt. Deze
identiteit wordt gevormd door de communicatie, het gedrag en de symboliek van de organisatie (Van
Riel, 2003: 43). Ideële organisaties, zoals Oikocredit Nederland, zijn zeer idealistisch van karakter.
Vaak hebben zij een duidelijke gewenste identiteit waar een geprojecteerde identiteit (zelfpresentatie)
aan is gekoppeld.
Er bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop deze organisaties die handelen uit ideële
overwegingen een specifieke doelgroep, namelijk het midden- en kleinbedrijf (M.K.B.) kunnen
aanspreken. Voor te stellen is dat bedrijven in het M.K.B. interesse hebben in een samenwerking met
De burger bepaalt zelf, gelijk hij met een afstandsbediening de televisiekanalen afgaat, welke keuze hij maakt in de huidige, snelle,
samenleving waar verandering aan de orde van de dag is.

1
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een ideële organisatie als Oikocredit Nederland. De vraag is nu hoe beide partijen elkaar kunnen
vinden. Aan de hand van de toegepaste identiteit, komen we erachter op welke wijze organisaties die
handelen vanuit een ideëel doel, in casu Oikocredit Nederland, hun communicatie kunnen aanpassen
om aansluiting te vinden bij het M.K.B.
1.2

Aanleiding

Oikocredit Nederland2, een ideële ontwikkelingsorganisatie die maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, wil haar boodschap treffend communiceren naar het
M.K.B. Zij heeft zich in haar marketing- en communicatieplan tot doel gesteld nieuwe bedrijven uit het
M.K.B. aan te spreken met als uitgangspunt beleggers in microkrediet te werven.
Omdat er meerdere organisaties zijn die beleggingen in microkrediet aanbieden, is het in de eerste
plaats noodzakelijk voor Oikocredit Nederland om onderscheidend vermogen te creëren. Dit kan
door op een bepaalde manier over haar product te communiceren om zo organisaties te interesseren
voor deze beleggingen. In de tweede plaats dient zij wel zichzelf te blijven en haar ideële waarden veilig
te stellen. Dit wordt bewerkstelligd als zij dicht bij haar organisatie-identiteit blijft.
Het interessante aan de wijze waarop deze organisatie opereert, is dat ideële en financiële waarden
hand in hand lijken te kunnen gaan. Enerzijds wil Oikocredit Nederland het Nederlandse publiek
informeren over de meerwaarde van microkredieten voor de ontwikkeling van arme ondernemers in
ontwikkelingslanden. Anderzijds wil zij vanuit het M.K.B. kapitaalkrachtigen aantrekken om te
investeren in haar beleggingsfonds. De vraag is op welke wijze zij als organisatie moet communiceren
om meer bedrijven in het M.K.B. te interesseren voor haar product.
In bovenstaande alinea komt een tweetal zaken sterk naar voren. Dat zijn de twee kernelementen
waarvoor de organisatie Oikocredit Nederland staat. Als financiële instelling moet zij haar financiële
doelstellingen halen, maar tegelijkertijd dient zij tegemoet te komen aan de ideële waarde van
armoedebestrijding van mensen in ontwikkelingslanden door hen krediet te verschaffen.

1.3

Probleemstelling

Abstract gezien is Oikocredit Nederland een financiële instelling, waarbij het hoofddoel is zoveel
mogelijk investeerders te werven om aan haar financiële doelstellingen te kunnen voldoen. Anderzijds
is

zij

een

ideële

ontwikkelingsorganisatie,

waarbij

armoedebestrijding

van

mensen

in

ontwikkelingslanden centraal staat. Dit is een lastige positie. Hoe zij zich presenteert naar externe
groepen, vloeit voort uit de wijze waarop zij in eerste instantie zichzelf als organisatie ziet. Dit wordt
2 Oikocredit is een internationale, ideële non-gouvernementele organisatie die microkredietfinancieringen aanbiedt in
ontwikkelingslanden Omdat dit onderzoek zich concentreert op louter Nederlandse bedrijven, zal de focus liggen op de
Nederlandse tak van Oikocredit: Oikocredit Nederland (ON).
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de identiteit van de organisatie genoemd. Hoe zij wordt waargenomen door buitenstaanders, bij
voorkeur haar investeerders uit het M.K.B., is een afspiegeling hiervan.
Het beeld dat buitenstaanders hebben van Oikocredit Nederland komt mede tot stand door
communicatie. De wijze waarop Oikocredit Nederland haar organisatie representeert in de
communicatie in woord en beeld naar buiten toe is daarom van groot belang.
Hoofdvraag:
Op welke wijze kan de ideële organisatie Oikocredit Nederland haar communicatie in woord en beeld inzetten
om bedrijven in het M.K.B.3 te interesseren voor haar product, zonder daarbij haar eigen identiteit te verliezen?
Deze vraag kan worden beantwoord aan de hand van verschillende deelvragen voor beschrijvend
onderzoek:
1. Wat is de identiteit van Oikocredit Nederland?
•

Gewenste identiteit (droombeeld topmanagement).

•

Wat is de geprojecteerde identiteit van Oikocredit (wat de organisatie feitelijk uitstraalt)?
Hoe uit zich corporate design en identity (zelfpresentatie) in de vorm van communicatie,
symbolen en gedrag?

•

Wat is de toegepaste identiteit (signalen die een organisatie bewust uitstraalt)?

2. Hoe ervaren de huidige relaties uit het M.K.B. de communicatie van Oikocredit Nederland?
3. Hoe ervaren de toekomstige relaties uit het M.K.B. de communicatie van Oikocredit
Nederland?

1.4

Beschrijving onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Deel A omvat de literatuurstudie. Deel B betreft de analyse,
waarin de literatuur gekoppeld wordt aan elementen van de interviews en deskresearch. Vanuit de
wetenschappelijke

literatuurstudie,

deskresearch

en

interviews

kunnen

elementen

worden

geselecteerd die voor optimalisering in aanmerking komen. De vraag daarbij is hoe Oikocredit
Nederland optimaal communicatie in kan zetten om haar ideële doelen te bereiken.
De organisatie Oikocredit Nederland heeft aangegeven nieuwe markten voor financiering te willen
ontwikkelen in 2008. Zij heeft besloten het M.K.B. te kiezen als doelgroep omdat de daarbij
aangesloten bedrijven groot genoeg zijn om te kunnen investeren in sociaal-ethische beleggingen en

3

Het M.K.B. is een geschikte groep omdat zij vaak minder budget hebben voor M.V.O. dan multinationals en er misschien een meer
idealistische aanpak op na houden dan het G.B. (Groot Bedrijf).
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klein genoeg om zich met maatschappelijke verantwoordelijkheid bezig te houden. Deze strategie is
ontwikkeld door Otto Albrecht, marketing manager van Oikocredit Nederland4.
Oikocredit Nederland geeft bekendheid aan het specifieke ontwikkelingsconcept van Oikocredit:
armoede bestrijden door kredietverlening. Zij is een organisatie met een idealistisch karakter, ontstaan
vanuit de Wereldraad van Kerken. Oikocredit Nederland is voor haar financiering voornamelijk
afhankelijk van particulieren en organisaties met een christelijke achtergrond.
Zoals een mens dat heeft, draagt een organisatie ook een bepaalde identiteit met zich mee. Het is dan
zaak voor de organisatie om dicht bij die identiteit te blijven. Anders loopt zij de kans in een
identiteitscrisis terecht te komen, omdat zij vervreemdt van haar eigen kernwaarden en dat uit in haar
communicatie.
Om het M.K.B. te interesseren voor haar product, beleggingen in microkrediet, is het interessant te
onderzoeken wat praktisch gezien de ‘best practices’ zijn op het gebied van communicatie (in woord
en beeld) voor een ideële organisatie als Oikocredit Nederland.
Voorliggend onderzoek richt zich op de identiteit en het onderscheidend vermogen van een ideële
organisatie, Oikocredit Nederland, richting M.K.B. Hierbij ligt de focus op de gewenste,
geprojecteerde en toegepaste identiteit van de organisatie Oikocredit Nederland. In een theoretisch
kader bestuderen we hoe communicatie de organisatie-identiteit van Oikocredit Nederland richting
het M.K.B. kan uitdragen op een manier die haar aantrekkelijk maakt voor het M.K.B. Vervolgens
zullen we betrokken partijen vragenlijsten voorleggen, waarmee we inzicht willen verwerven in de
dagelijkse realiteit van Oikocredit Nederland. Hoe wordt haar communicatie in woord en beeld
ervaren door bestaande en nieuwe relaties?
1.5

Methodologie

Om antwoord te geven op de bovenstaande deelvragen, meten we de gewenste, de geprojecteerde en
de toegepaste identiteit. Dit doen we aan de hand van onderstaande methoden.
•

Het meten van de gewenste identiteit, het droombeeld van het management van
Oikocredit Nederland zoals men hoopt dat de organisatie zal worden onder haar
bestuurlijke leiding (Van Riel, 2003: 48).
Deskresearch5 doen in de organisatie Oikocredit Nederland aan de hand van interviews met het
management team op basis van de stermethode van Lux ( 1986).

4

Bron: verslag werkgroep M.K.B. No 1, d.d. 10-01-08.

Deskresearch is een onderzoek dat zich hoofdzakelijk achter het bureau, in de bibliotheek en of in archieven afspeelt
(Verschuren e.a., 1998: 151).

5
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•

Het meten van de geprojecteerde identiteit (Van Riel, 2003: 48) de zelfpresentatie van
de organisatie; de impliciete

en expliciete offerte van signalen, waarmee een

organisatie haar cruciale kenmerken kenbaar maakt aan externe en interne
stakeholders door middel van communicatie en symbolen. Hiermee wordt de
feitelijke uitstraling van Oikocredit Nederland bedoeld.
Aan de hand van deskresearch in kaart brengen welke kenmerken van de organisatie het meest
frequent voorkomen. Daarbij concentreren we ons op de bedrijfsnaam, het logo, magazine, de
media die zij kiest om zich te promoten en de website. Oikocredit Nederland is een organisatie
van een dusdanige omvang, dat zij zich leent voor deze methode.
•

Het meten van de toegepaste identiteit van Oikocredit Nederland: de signalen die een
organisatie veelal bewust en soms onbewust uitstraalt door middel van gedragingen
van medewerkers op alle niveaus van de organisatie (Van Riel, 2003: 48). Dit
onderzoek wordt richt zich op de bewuste signalen, omdat deze iets zeggen over wat
de organisatie Oikocredit Nederland wil uitstralen.
Er is een vragenlijst ontwikkeld, die de waarden, ervaringen en wensen van drie bestaande relaties
van Oikocredit Nederland uit het M.K.B. en drie nieuwe organisaties uit het M.K.B. probeert te
achterhalen, om zo te weten te komen waar Oikocredit Nederland nu staat en hoe Oikocredit
Nederland moet communiceren in woord en beeld om zo haar financiële doelstellingen te halen.

1.6

Methodische verantwoording

In samenspraak met de marketingdirecteur van Oikocredit Nederland, Otto Albrecht en naar
aanleiding van de lijst met investeerders van Oikocredit Nederland, zijn de bedrijven in de zakelijke
dienstverlening het meest interessant om te benaderen voor een diepte-interview. De verwachting is
dat zij zich aangetrokken voelen tot microkredietfinancieringen en dat zij zich goed kunnen
identificeren met ondernemers in ontwikkelingslanden. Zo kunnen we tot een inventarisatie te komen
van de voornaamste visies, inzichten en wensen die spelen. De organisaties die geïnterviewd worden,
bestaan uit vijftig of minder werknemers. Dit maakt dat zij tot de onderste laag van het M.K.B. kunnen
worden gerekend. In hoofdstuk 3 wordt deze groep verder toegelicht.
Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de zakelijke dienstverlening. In totaal zullen er zes bedrijven
in de zakelijke dienstverlening gebruikt worden (bijv. reclame- en accountantsbureaus).
•

Drie

huidige

investeerders

(1)

in

de

zakelijke

dienstverlening,

geselecteerd

op

investeringsvermogen. Om een zo reëel mogelijke afspiegeling te krijgen van de investeerders in
Oikocredit, is gekozen voor één bedrijf dat voor een minimaal bedrag investeert, voor een bedrijf
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dat voor een gemiddeld bedrag investeert en voor een bedrijf dat voor een groot bedrag
investeert.
•

Drie potentiële nieuwe investeerders (2) uit het M.K.B. in de zakelijke dienstverlening. Qua
expertise zijn deze bederijven at random geselecteerd. Zij hadden echter al wel voorkennis van de
organisatie Oikocredit, omdat zij alle drie een link hebben met ir. Arie L. Breure. De heer Arie L.
Breure is als vrijwilliger actief voor Oikocredit Nederland als voorzitter van de werkgroep
Vermogende Particulieren. Vanuit zijn werkkring en zijn lidmaatschap van het Nederlandse
Centrum voor Directeuren en Commissarissen heeft hij een ruim netwerk in het M.K.B. De
directeuren van de drie bedrijven in de zakelijke dienstverlening die zijn geïnterviewd, maken daar
deel van uit.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de motieven van de verschillende geïnterviewde bedrijven
om te investeren of eventueel te gaan investeren, is het noodzakelijk om met de eigenaar
ondernemer zelf in gesprek te gaan. Daarom zijn alle interviews gehouden met de directeuren van
de ondernemingen zelf. In Hoofdstuk 3, waarin het M.K.B. beschreven wordt, wordt een
uitgebreide profielschets van de huidige versus potentiële nieuwe relaties gemaakt. De planning
van de interviews staat vermeld in de bijlage.
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| 2. Oikocredit Nederland
Oikocredit Nederland is een ideële organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus
lijkt te nemen. In dit hoofdstuk nemen we in de verschillende paragrafen Oikocredit Nederland als
organisatie nader onder de loep.
Allereerst maken we in paragraaf 2.1 kennis met het fenomeen ‘microkrediet’. In paragraaf 2.2
vertellen we vervolgens iets over het ontstaan van Oikocredit als internationale organisatie. Paragraaf
2.3 zoomt in op de missie en waarden van de organisatie. In paragraaf 2.4 wordt de strategische visie
op communicatie van Oikocredit Nederland bekend gemaakt, zoals zij de komende vier jaar wil
opereren. Paragraaf 2.5 brengt de internationale organisatie Oikocredit ter sprake, waarbij ingezoomd
wordt op de Nederlandse delegatie. Ten slotte wordt in paragraaf 2.6 kennis gemaakt met Oikocredit
Nederland en haar product.
2.1

Microkrediet

De Ierse dominee en schrijver Jonathan Swift ontwikkelde het concept van een commercieel
microkrediet. Hij probeerde in zijn vaderland armoede als gevolg van hongersnood te bestrijden en
ontdekte dat kleine leningen een groot verschil maakten in de mogelijkheden van arme mensen om te
overleven. In 1720 werd het eerste Irish Loan Fund opgericht om zulke microkredieten te verschaffen.
Tot ongeveer 1955 bestonden er 300 van zulke fondsen. In Indonesië In 1895 werd werd de eerste
volkskredietbank opgericht, gevolgd door duizenden dorpsbankjes. Dit voorbeeld breidde zich
razendsnel uit naar andere landen. De Bengaalse econoom Muhammed Yunus begon in Bangladesh zijn
Grameen Bank in 1976. Zijn idee is dat arme mensen zelf in staat zijn een bestaan op te bouwen, mits
zij over krediet kunnen beschikken om dat bestaan ook daadwerkelijk op te bouwen. Naar schatting
zijn er tegenwoordig 7000 instituties die zo’n 16 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden als klant
hebben.
Het jaar 2005 was het Internationale Jaar van het Microkrediet van de Verenigde Naties. Microkrediet
kwam verder in de belangstelling te staan toen de Zweedse Academie op 13 oktober 2006 bekend
maakte dat de Nobelprijs voor de Vrede voor het jaar 2006 toegekend werd aan Yunus en zijn
Grameen Bank. Microkrediet kreeg in ons land brede bekendheid door H.K.H. Prinses Máxima die
lezingen en interviews gaf in haar rol als adviseur van de Verenigde Naties in 20056.
Microkredieten worden doorgaans niet verstrekt aan individuen, maar aan groepen aanvragers, ook
wel aangeduid als ‘solidariteitsgroepen’. Deze groepen kunnen gezamenlijk worden aangesproken op
het terugbetalen van de schuld. Op die manier wordt er sociale druk gecreëerd, zodat elk individu de
6

Bron: Interview met H.K.H. Prinses Máxima, uit: Andersom Kwartaalblad Oikocredit, februari 2006, p. 6-7.
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noodzaak voelt het geleende geld terug te betalen. Microkrediet wordt door een beperkt aantal
sociaal-ethische beleggingsfondsen in Nederland vertrekt. Organisaties die zich bezig houden met
microkredietfinanciering zijn Oikocredit, ASN Bank, Triodos Bank en SNS Bank.
Oikocredit Nederland is de oudste en grootste private verstrekker van microkredieten. Voor
Nederlandse beleggers biedt zij het Oikocredit Nederland Fonds aan. Dit fonds stelt de belegger in
staat om ondernemers in ontwikkelingslanden te financieren, waarbij zij als belegger een bescheiden
dividend ontvangt. Daarnaast heeft de belastingdienst het Oikocredit Nederland Fonds aangemerkt als
sociaal-ethisch beleggingsfonds. Daardoor kan een deelname aan het Oikocredit Nederland Fonds een
fiscaal voordeel opleveren van 2,5%. Op de site7 stipt Oikocredit Nederland deze fiscale voordelen
aan.
2.2

Geschiedenis

Tijdens een algemene bijeenkomst van jonge politiek betrokken kerkleden in Uppsala in 1968, stond
een aantal ethische vraagstukken centraal.
“Waarom investeren kerken zonder gewetensbezwaren in banken die hun beleggingen richten op
industrieën die profiteren van de oorlog in Vietnam en de Apartheid ondersteunen? Is er geen betere
manier om in fondsen te investeren? Een manier die meer in lijn is met de sociale leer van de kerk?” 8
Zeven jaar later, in 1975, werd de organisatie Oikocredit opgericht.
Oikocredit Nederland, afgeleid van de internationale organisatie Oikocredit, geeft als zelfstandige
organisatie bekendheid aan het werk van Oikocredit en richt zich op het aantrekken van kapitaal voor
kredietverlening in Nederland. Zij verschaft al ruim dertig jaar leningen aan kansarme, maar
ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Op deze manier kunnen zij voor hun eigen inkomen
zorgen.
Doordat particulieren en organisaties een deel van hun vermogen, direct of via een fonds beleggen in
aandelen Oikocredit, is het voor Oikocredit Nederland mogelijk dit werk te doen.
Deze scriptie richt zich op de Nederlandse delegatie van Oikocredit: Oikocredit Nederland. Wanneer
er over internationale belangen en ontwikkelingen wordt gesproken, zal de internationaal geldende
naam ‘Oikocredit’ worden gebruikt.

7
8

Bron: http://www.oikocreditnederlandfonds.nl/sa/onf/doc.phtml?p=Fiscaal+Voordeel11, geraadpleegd op 25-05-2008
Bron: http://www.oikocredit.org/site/nl/doc.phtml?p=Historie, geraadpleegd op 07-04-2008
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2.3

Missie en waarden

De missie en waarden van een organisatie geven vaak een goede afspiegeling van de identiteit van een
organisatie en kunnen veel vertellen over wie Oikocredit Nederland is en hoe zij communiceert.
De missie van Oikocredit Nederland 9 is het promoten van Oikocredit door:
•

Bekendheid te geven aan het specifieke ontwikkelingsconcept van Oikocredit: armoede bestrijden door
kredietverlening.

•

Kapitaal aan te trekken voor Oikocredit.

Vervolgens zijn op de site de waarden weergegeven die Oikocredit International als belangrijk ziet,
weergeven in figuur 1.

Menswaardigheid
Alle mensen zijn gelijk geschapen. Oikocredit kijkt bij het verstrekken van krediet niet naar de
geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of sekse van wie de lening aanvraagt. Het gaat om het
versterken van menswaardigheid. Toch krijgen vrouwen vaak voorrang omdat het voortbestaan van
gezinnen en soms hele families veelal van hen afhangt en ze dus een cruciale rol in de samenleving
vervullen.
Eerlijke verdeling
Een ongelijke verdeling van welvaart en macht leidt tot een wereld vol conflicten. Alleen wanneer
mensen bereid zijn te delen, samen te werken en elkaar te respecteren, zullen recht en vrede deze
wereld regeren. Oikocredit biedt mensen de mogelijkheid om zinvol te delen.
Oecumene
Geloof inspireert mensen wereldwijd om met elkaar te delen. Oikocredit maakt het mogelijk die
religieuze inspiratie om te zetten in daden.
Initiatieven van mensen zelf
Eigen initiatief staat vaak garant voor duurzame ontwikkeling. Oikocredit betrekt mensen in het
Zuiden en het Noorden nadrukkelijk bij de vorming en de uitvoering van het beleid.
Integriteit
Onderling respect wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en transparantie. Oikocredit is
ontvankelijk voor signalen van buitenaf en geeft volledige openheid over haar kredietoperaties, haar
status als sociaal-ethisch beleggingsfonds en haar investeringsbeleid. Een gedragscode voor iedereen
die betrokken is bij de beleidvorming van Oikocredit waarborgt die openheid.
Zorg voor de schepping
Een schepping in balans is de basis voor leven. Oikocredit gelooft dat een eerlijke verdeling van
welvaart en macht direct van invloed is op het behoud van de schepping. Effecten van menselijk
handelen op natuur en milieu worden daarom nadrukkelijk meegewogen bij de beoordeling van een
kredietaanvraag.
Figuur 1: De waarden van Oikocredit

Oikocredit Nederland geeft bekendheid aan het concept van Oikocredit. Uit de missie en waarden
blijkt dat Oikocredit Nederland zichzelf als een menswaardige en integere organisatie ziet, waarbij

9

Bron: Strategische visie op productmix, uit: Strategische planning, p.22
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geloof en initiatieven van mensen zelf belangrijke hulpbronnen zijn. Interessant is nu om te
onderzoeken of zij door investeerders en potentiële nieuwe investeerders ook zo kan worden
ervaren.
2.4

Strategische visie

Uit de strategische visie van Oikocredit Nederland op marketing en communicatie, zoals deze
weergegeven is in de Strategische Planning van Oikocredit voor 2008-2014, blijkt dat zij haar product
meer toegankelijk wil maken voor jongeren. Daarnaast wil zij meer inspanningen leveren om bedrijven,
bij voorkeur het M.K.B., als belegger te werven. Dit onderzoek zal zich enkel richten op het M.K.B. als
doelgroep, met name omdat het M.K.B. zich kenmerkt door ondernemers. De verwachting is dat deze
ondernemers zich gemakkelijk identificeren met de ondernemers in ontwikkelingslanden die profiteren
van de kredieten die worden verschaft door de organisatie Oikocredit.
2.5

Organisatie

In deze paragraaf concentreren we ons op de organisatie Oikocredit en vervolgens specifiek op
Oikocredit Nederland. We vertellen hoe de organisatie is opgebouwd en er wordt kennis gemaakt
met de verschillende medewerkers.
2.5.1

Oikocredit

Oikocredit is een coöperatieve organisatie in overeenstemming met de Nederlandse wet. Zij
kenmerkt zich door haar vrijwilligersstructuur. Wereldwijd zetten directe en indirecte leden zich in
voor Oikocredit. Alle directe leden hebben een stem, ongeacht het aantal aandelen Oikocredit dat zij
hebben. Dat betekent dat in plaats van kapitaal de mens het laatste woord heeft. Oikocredit heeft een
ledenkapitaal van 276 miljoen en een kredietverlenend fonds van 286 miljoen.
Onder direct lidmaatschap worden kerken, kerkgerelateerde organisaties en steunverenigingen
verstaan. Zij zijn verantwoordelijk voor de inbreng van 80% van het kapitaal van Oikocredit.
Onder indirect lidmaatschap worden steunverenigingen, lokale kerken of organisaties verstaan die op
indirecte wijze investeren in Oikocredit. Deze directe leden zijn: individuele leden, lokale congregaties,
lokale raden van kerken en kleinere missionaire congregaties.10
Hieronder is de verdeling weergegeven in een organigram.

10

Bron: Reference Manual: An introduction to Oikocredit, June 2007
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Figuur 2: Organigram Oikocredit

2.5.2

Oikocredit Nederland

Oikocredit Nederland is verantwoordelijk voor de promotie van de organisatie Oikocredit in
Nederland op landelijk niveau. Zij heeft een stem tijdens de A.L.V.11 en functioneert zelfstandig zonder
bemoeienis van het hoofdkantoor in Amersfoort, Zij vaart daarmee haar eigen koers wat betreft de
marketing en communicatie. Zij is ook gezeteld in een eigen kantoor in Utrecht. Er zijn wel eens
voorstellen geweest om Oikocredit Nederland onder te brengen bij Oikocredit in Amersfoort, maar
zij is bang onderdeel te worden van de communicatieafdeling van Oikocredit en daardoor haar
identiteit te verliezen. Zij denkt als organisatie beter haar werk te kunnen doen wanneer zij in een
apart gebouw zit, afgescheiden van het hoofdkantoor van Oikocredit.
De organisatie bestaat uit zes betaalde krachten en één vrijwilliger. De marketing manager is Otto
Albrecht. Hij vormt met Johan van de Ven, hoofd administratie, het managementteam van Oikocredit
Nederland. Het aantal vrijwilligers wat op landelijk niveau actief is voor Oikocredit Nederland wordt
geschat op 140 participanten.
2.6

Oikocredit Nederland en haar product

Investeerders in Oikocredit kunnen lid worden van de vereniging Oikocredit Nederland. Leden
hebben stemrecht tijdens de A.L.V. Zij kunnen daarmee invloed uitoefenen op het bestuur en beleid
van Oikocredit Nederland. Kiezen zij voor die optie, dan wordt een deel van het investeringsbedrag
gebruikt ter promotie van Oikocredit Nederland. Zij ontvangen voor twintig euro per jaar het
kwartaalblad Andersom en ontvangen korting op de activiteiten van de vereniging.
Men kan ook kiezen om alleen te beleggen in aandelen Oikocredit of te participeren in het Oikocredit
Nederland Fonds, het O.N.F. Het O.N.F. wordt beheerd door een aparte stichting en zij belegt voor
90% in Oikocredit. Dit is vastgelegd in het contract met de Autoriteit Financiële Markten, ten tijde
11

Algemene Leden Vergadering
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dat het fonds werd opgericht. Er is destijds afgesproken dat de overige 10% ten goede komt aan
sociaal-ethische investeringen. De beleggers in het O.N.F. ontvangen een klein dividend van 2%. Met
dit dividend zit zij onder het percentage van andere aanbieders van microkrediet, zoals Triodos die 5,1
% dividend per jaar uitkeert 12.

12

Bron: http://www.triodos.nl/nl/personal_banking/investments/investment_types/43502/ , geraadpleegd op: 06-04-2008
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| 3. Doelgroep: het M.K.B.
Zoals hierboven gesteld, is het Nederlandse midden- en kleinbedrijf een interessante groep voor
Oikocredit Nederland, omdat de verwachting bestaat dat Nederlandse ondernemers zich identificeren
met ondernemers in ontwikkelingslanden waar Oikocredit microkredieten uitzet. Of dit klopt zal uit
de interviews moeten blijken. Voordat er interviews kunnen worden afgenomen, dient eerst een
helder beeld gevormd te worden van de groep bedrijven uit het M.K.B. die geïnterviewd gaan worden.
In paragraaf 3.1 komt allereerst M.V.O. aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 het M.K.B.
beschreven, waarbij paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 inzoomen op de twee categorieën bedrijven die gebruikt
worden voor dit onderzoek.
3.1

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt tegenwoordig een grote rol in de besluiten van
consument of organisatie om met elkaar in dialoog te gaan. Er bestaat een sterke behoefte vanuit
zowel de consument, als het bedrijfsleven aan duurzaamheid. In de interviews wordt de directeuren
van bedrijven in het M.K.B. gevraagd naar hun motivatie om te investeren of mogelijk te investeren in
Oikocredit Nederland. Zijn deze ondernemers zich ervan bewust dat zij aan M.V.O. doen? Welke
maatschappelijke verantwoorde drijfveren hebben zij? Interessant is te achterhalen of de persoonlijke,
de zakelijke of beide overtuigingen een rol spelen. En wat houdt M.V.O. nu precies in?
Er bestaan veel verschillende opvattingen over de definitie van M.V.O. De opvattingen over wat
M.V.O. nu precies inhoudt, lopen sterk uiteen.
‘MVO is een breed en veelomvattend begrip, relatief en niet absoluut van aard, context- en
situatiegebonden en het eerder een proces dan een te bereiken eindsituatie’ (Ten Kate, 2003: 237).
Omdat er veel verschillende definities van M.V.O. in omloop zijn, moet hier een keuze in gemaakt
worden om een eenduidig beeld te scheppen van M.V.O. De meest bekende definitie van M.V.O. is de
definitie zoals deze opgesteld is door de SER13 in haar advies aan de staatssecretaris van Buitenlandse
Handel. Twee elementen bepalen volgens de Raad of er sprake is van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (SER, 2000):
•
•

13

Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardencreatie in drie dimensies, profit,
people, planet - en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn.
Een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en
dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij.

Sociaal Economische Raad. Zij is de toporganisatie van de Nederlandse openbare lichamen voor beroep en bedrijf.
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De definitie van M.V.O. is nu vastgesteld, maar de achterliggende motieven zijn minder eenduidig.
Hoijtink (2004) stelt het volgende over de motivatie waarom men als bedrijf aan maatschappelijk
ondernemen zou doen:
‘De motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen is praktisch altijd een mix van
persoonlijke overtuigingen en zakelijke belangen, waarbij men de laatste eerder zal opvoeren.’
(Hoijtink, 2004: 211).
Transparantie, menselijkheid en authenticiteit zijn drie termen die zeer bij M.V.O. passen volgens
Hoijtink (2004: 226). Burgers,

consumenten en

maatschappelijke

groeperingen

verlangen

tegenwoordig veel van organisaties. Organisaties worden afgerekend op een slecht imago en beloond
wanneer zij openheid van zaken geven. Tulder (2004: 18) sluit hierbij aan door te stellen dat burgers,
consumenten en maatschappelijke groeperingen langzaamaan het vertrouwen in de gevestigde orde
verloren hebben. Daardoor moeten traditionele bronnen van gezag, zoals kerk, de staat en andere
instituten aan autoriteit inboeten. Volgens Tulder ontwikkelen burgers daarom tegenwoordig hun
eigen kaders en is er daardoor een groeiende behoefte aan transparantie en verifieerbare informatie
dat hen in staat stelt om zelf de juiste beslissing te nemen (Tulder, 2004:18).
Oikocredit Nederland kan van dit gegeven gebruik maken. Zij is ten eerste de organisatie met de
langste geschiedenis op het gebied van microkredietfinanciering. Ten tweede heeft zij haar ideële
waarden hoog in het vaandel staan en laat deze ook terug komen in haar handelen. Het feit dat zij een
duidelijke vrijwilligersstructuur kent is daar een voorbeeld van. Ten derde haalt zij haar financiële
doelstellingen. Het is daarom voor te stellen dat zij in haar communicatie in woord en beeld het
M.K.B. kan laten zien dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt, zonder dat
daarbij de bedrijfsvoering in het gevaar komt en er geen resultaten geboekt worden.
3.2

Beschrijving M.K.B.

Er bestaan verschillende opvattingen over de wijze waarop de grootte van het midden- en kleinbedrijf
kan worden gedefinieerd. In deze scriptie zal de definitie zoals deze bekend is bij M.K.B.-Nederland, de
organisatie van branchebureaus en regionale ondernemers worden gehanteerd.
‘De Europese Unie en dus ook de Nederlandse overheid, deelt het bedrijfsleven in drie categorieën in:
grootbedrijf, middenbedrijf en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf, kortweg M.K.B., bestaat uit
bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Het kleinbedrijf (KB) bestaat uit bedrijven met maximaal
50 medewerkers.’ 14 Op deze onderste laag van het M.K.B. richt de scriptie zich.

14

bron: http://www.m.k.b..nl/Het_midden-_en_kleinbedrijf, geraadpleegd op: 02-05-2008
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Hoevenagel (2004: 17) deelt in zijn studie Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het M.K.B. het
Nederlandse bedrijfsleven in twee klassen: het niet-particuliere en het particuliere bedrijfsleven.
Particuliere bedrijven betreffen ondernemingen met een winstoogmerk, waarbij markt de prijs bepaalt
en waarbij er geen grote overheidsbemoeienis is. Overige sectoren, zoals de landbouw en
maatschappelijke dienstverlening worden niet tot de particuliere sector gerekend. Deze scriptie richt
zich op bedrijven uit de particuliere sector.
Maurice Melenberg (2006) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar maatschappelijke
verantwoordelijkheid binnen het M.K.B. In zijn onderzoek probeert hij een meetinstrument te
ontwikkelen waarin de mate waarin het M.K.B. op maatschappelijk verantwoorde wijze onderneemt
kan worden vastgesteld. Hij geeft drie essentiële kenmerken waarin het M.K.B. zich onderscheidt van
het G.B.
Het M.K.B. onderscheidt zich van het G.B.15 door haar grote mate van diversiteit (Melenberg, 2006:
39). Zij kenmerkt zich door (Risseeuw e.a, 2003: 84):
•
•
•

Kleinschaligheid
Persoonlijkheid
Onafhankelijkheid

‘Kleinschaligheid als kenmerk van het M.K.B.’ legt volgens Melenberg (2006: 40) de nadruk op de
kwaliteit van de structuur. Het omvat korte communicatielijnen en aanwezigheid van stilzwijgende
kennis omdat kennis niet formeel gedocumenteerd wordt. Volgens Melenberg (2006) omvat het
kenmerk ‘persoonlijkheid’:
‘…een verregaande verstrengeling van privé en zakelijke dingen: in huisvesting, kapitaal,
winst/inkomen, arbeid, externe contacten (familie, vrienden, zakelijke contacten), motieven
(rationeel/emotioneel).’ Melenberg (2006: 40).
Melenberg (2006) geeft verder aan dat de eigenaar hierdoor zelf veel invloed op strategische en
dagelijkse operationele beslissingen. Het kenmerk 'onafhankelijkheid’ ten slotte, heeft volgens
Melenberg (2006) betrekking op de zelfstandigheid van de onderneming. Persoonlijke identificatie met
zijn bedrijf is voor de ondernemer daarom belangrijk. Hij stuurt immers het bedrijf aan onder eigen
naam en zonder bemoeienis van anderen.
”Voor veel ondernemers is de persoonlijke identificatie dermate belangrijk, dat ze geneigd zijn vast te
houden aan de zelfstandigheid van de onderneming, onder de eigen naam, zonder bemoeienis van
anderen.” (Melenberg, 2006: 40).

15

Groot Bedrijf
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Oikocredit

Nederland

geeft

bekendheid

aan

het

concept

van

Oikocredit

International:

armoedebestrijding door krediet te verlenen aan kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden.
Bepaalde waarden van Oikocredit als internationale organisatie16 vertonen een sterke samenhang met
kenmerken van het M.K.B., zoals deze door Melenberg (2006: 40) worden genoemd. Meer dan andere
microkredietorganisaties, investeert Oikocredit in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Het
M.K.B. kenmerkt zich ook door kleinschaligheid. Zowel in het M.K.B. als bij de waarden van
Oikocredit is het kenmerk ‘persoonlijkheid’ terug te vinden. Het M.K.B. kenmerkt zich door het feit
dat privé en zakelijk sterk met elkaar vervlochten zijn. Rationaliteit en emotionaliteit lopen door elkaar
heen. Oikocredit Nederland, als financiële instelling hecht sterk aan ‘persoonlijkheid’. Zij vindt het
belangrijk om een zakelijk concept op een persoonlijke manier te communiceren.
Ten slotte vertoont de waarde ‘initiatieven van mensen zelf’ samenhang met ‘onafhankelijkheid’, een
kenmerk van het M.K.B., omdat zowel Oikocredit als ondernemers uit het M.K.B. geloven dat initiatief
van de mens in ondernemerschap uiteindelijk kan leiden tot onafhankelijkheid. Deze overeenkomsten
maken het M.K.B. tot een interessante doelgroep voor Oikocredit Nederland.
In samenspraak met de marketing manager van Oikocredit Nederland en naar aanleiding van de lijst
relaties van Oikocredit Nederland, zijn de volgende bedrijven interessant om te benaderen voor een
diepte-interview om zo tot een inventarisatie te komen van de voornaamste visies, inzichten en
wensen die spelen bij bedrijven in het M.K.B. ten aanzien van Oikocredit Nederland. Dit kwalitatieve
onderzoek richt zich op de zakelijke dienstverlening. In totaal zullen er zes bedrijven in de zakelijke
dienstverlening geïnterviewd worden (bijv. reclame- en accountantsbureaus). De geïnterviewden zijn
alle ondernemer en dus verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en communicatiebeleid. Zij
weten wat het is om een eigen onderneming te starten en hoe je een relatiebestand met nieuwe
klanten op moet bouwen. We vragen hen naar de zienswijze en verwachtingen van de communicatie
in woord en beeld vanuit Oikocredit Nederland. Op die manier kan de toegepaste identiteit van
Oikocredit Nederland worden gemeten. Voor het onderzoek zet ik twee partijen van respondenten
tegen elkaar uit. De vragen zijn zo opgesteld dat het interview toewerkt van brede naar specifieke
thema’s, die Oikocredit Nederland betreffen.
3.2.1

Categorie 1: huidige relaties

De gemiddelde, huidige investeerder van Oikocredit Nederland kenmerkt zich door een relatief hoge
leeftijd. Mede daardoor bestaat het vermoeden dat zij een groter investeringskapitaal tot hun
beschikking hebben in relatie tot jongere doelgroepen.
Ik interview drie huidige relaties van Oikocredit Nederland:
16

Zie figuur 1, p.14: “De waarden van Oikocredit” .
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•

Respondent 1A bezit een eenmansadviesbureau voor organisatie, coördinatie en technisch-juridische advies
op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bouw.

•

Respondent

1B

heeft

een

eenmansbedrijf

en

adviseert

bedrijven

in

strategische

bedrijfsontwikkeling.
•

Respondent 1C heeft samen met een partner een adviesbureau voor management ondersteuning
in ongewone bedrijfssituaties.

3.2.2

Categorie 2: mogelijk toekomstige relaties

Oikocredit Nederland heeft zich tot doel gesteld om meer bedrijven uit het M.K.B. aan te spreken.
Het vermoeden bestaat dat ondernemers zich aangesproken voelen door de missie van Oikocredit:
ondernemers in ontwikkelingsladen helpen door hen krediet te verschaffen.
Zoals in de methodische verantwoording naar voren komt, is er gekozen voor drie respondenten die
een eigen bedrijf hebben in de zakelijke dienstverlening, omdat er de drie huidige relaties zich daar
ook in bevinden. Op die manier kunnen ze eerlijk aan elkaar worden gespiegeld.
•

Respondent 2A is eigenaar van een accountantsbureau en heeft acht werknemers in dienst.

•

Respondent 2B bezit een bedrijf dat acquisitie en investeringen doet in de farmaceutische
industrie. Er zijn vier werknemers in dit bedrijf aanwezig.

•

Respondent 2C heeft een interactief communicatiebureau in actiereclame. Hij heeft dertien
werknemers in dienst.
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| 4. Organisaties en identiteit
Volgens Bernstein (1986) is het woord identiteit afkomstig van het Latijnse woord idem. Van Riel (2003:
40) geeft aan dat er wordt vermoed dat er een relatie bestaat met het woord identidem in de
betekenis van ‘bij herhaling’, ‘steeds hetzelfde’. De hedendaagse betekenis van identiteit volgens het
Kramers’

Nederlands

woordenboek

is:

‘eenheid

van

wezen,

volkomen

overeenstemming,

persoonsgelijkheid.’
Identiteit kent vele gedaanten. Zo bestaat er een persoonlijke identiteit, een genetische identiteit, een
culturele identiteit, een nationale identiteit en een organsiatie-identiteit.
Identiteit is een begrip waar zowel mensen als organisaties vroeg of laat mee te maken krijgen omdat
identiteit vaak de koers of de leidraad van je leven als mens bepaalt, maar ook iets laat zien van
strategie die een organisatie hanteert. Om ervoor te zorgen dat wat de organisatie uitdraagt,
overeenkomt met dat wat de organisatie is, het ‘practise what you preach principe’, dient de organisatie
te beschikken over een consistente identiteit. Over een consistente identiteit beschikken is essentieel
voor een organisatie als zij op heldere wijze wil communiceren naar externe partijen over haar
product. Immers, als eenmaal duidelijk is wat het begrip ‘identiteit’ inhoudt, kan vervolgens worden
geanalyseerd hoe Oikocredit Nederland die identiteit momenteel communiceert, hoe zij die wenst te
communiceren en hoe haar klanten, het M.K.B., haar communicatie waarderen. Op die manier kan
bepaald worden hoe Oikocredit Nederland in woord en beeld dient te communiceren om haar
klanten aan te spreken. Zo kan er een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag van dit
onderzoek.
In paragraaf 4.1 wil ik de historie van identiteit en de kracht die daarvan uitgaat aantonen aan de hand
van verschillende inzichten uit de literatuur. Dit wil ik doen omdat inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek over identiteit kunnen helpen om de deelvragen uit hoofdstuk 1 te beantwoorden.
Paragraaf 4.2 bespreekt de ontwikkeling van organisatie- identiteit naar ‘corporate identity’. In
paragraaf 4.3 wordt ‘corporate identity’ verder uitgelegd. De grondleggers van de ‘corporate identitymix’ komen in paragraaf 4.4 aan bod. In paragraaf 4.5 wordt de definitie van ‘corporate identity’
vormgegeven. Ten slotte in paragraaf 4.6 komen door middel van drie subparagrafen verschillende
identiteiten aan bod: de gewenste-, de geprojecteerde- en de toegepaste identiteit.
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4.1

Wortels van identiteit

Al eeuwen terug was men bezig met het bewust uitdragen van een identiteit. Deze identiteit uitte zich
vooral aan de hand van symbolen. Olins (1989: 9) vergelijkt religieuze symbolen, ridderlijke heraldiek
of nationale vlaggen en symbolen met de namen, de symbolen, de logo’s, de kleuren en de
overgangsriten die een organisatie gebruikt om zichzelf, zijn merken en zijn medebedrijven te
onderscheiden. Volgens Olins zorgen deze uitingen van identiteit voor een nationaal gevoel erbij te
horen. Zij fungeren als ‘bindmiddel’.
Uiting geven van een identiteit gebeurde volgens Olins (1989: 20-21) al ten tijde van de geboorte van
de eerste Franse Republiek in 1792. Verschillende symbolen zijn zichtbaar die uiting geven aan deze
verandering. Dit nieuwe tijdperk werd niet alleen ingeluid door een verandering van de vlag, maar ook
met een nieuw volkslied, de Marseillaise, het metrieke stelsel en een kalender met nieuwe namen voor
de maanden (Olins, 1989: 20).
Niet veel later wist Napoleon in 1804 zijn identiteit groots vorm te geven door een bepaald imago op
te bouwen rondom zijn eigen persoon. Dit imago werd nog eens versterkt doordat hij zichzelf ten
eerste als keizer wist te kronen. Ten tweede gebruikte hij de hofschilder Jacques-Louis David als
propagandist om zijn kroning en veldslagen vast te leggen aan de hand van schilderijen. De identiteit
van Napoleon als machtige veroveraar wordt nog steeds uitgedragen zoals het schilderij ‘De Kroning
Van Napoleon’ dat in het Louvre in Parijs ieder jaar nog vele bezoekers trekt. Dit schilderij
symboliseert zijn macht en rijkdom.
Al deze symbolen als uiting van identiteit hebben gemeen dat zij alle bijdragen aan het geloof in
datgene waar zij voor staan. Door nieuwe symbolen in te zetten, wist de Franse Republiek duidelijk te
maken dat een nieuw tijdperk aangebroken was. Napoleon wilde zichzelf als machtig keizer en
veroveraar op geloofwaardige wijze presenteren aan het volk. Nieuwe tijden vragen om nieuwe
tradities en symbolen.
Volgens Olins (1989:23) hebben mensen een ‘diepgevoelde behoefte aan de magie van symbolen’. En
aangezien organisaties door mensen worden gemaakt, geldt daar hetzelfde. Symbolen kunnen ook
bijdragen aan de vormgeving van de identiteit van organisaties. Zij kunnen worden gezien als een
onderdeel van de afspiegeling van identiteit.
Douglas (2003) heeft een uitgebreide studie gedaan naar het ontwikkelen van een visuele identiteit. Hij
gaat in de gelijkenis tussen mens en organisatie nog een stap verder door te stellen dat een organisatie
daadwerkelijk als persoon kan worden beschouwd.
‘Zij spreekt, handelt en laat zichzelf zien, zoals een persoon spreekt, handelt en zichzelf aan de
buitenwereld toont.’ (Douglas, 2003: 17).
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Aan een organisatie wordt dus ook een identiteit toegekend. Dat de karakteristieken van een
individueel persoon ook van toepassing zijn op organisaties, wordt ondersteund door Van Beek
(1999). Haar inzichten komen aan bod in de volgende paragraaf.
4.2

Identiteitsontwikkeling

De Canadese hoogleraar filosofie, Charles Taylor, (1991) beschrijft in ‘De Malaise van de Moderniteit’
hoe de postmoderne individu op dynamische wijze zijn identiteit vormt. De identiteit van een persoon
werd vroeger grotendeels nog bepaald door de sociale context, de maatschappelijke maat, bakens
buiten het individu. Nu de stabiliteit voor een groot deel is weggevallen in deze grotendeels ontzuilde
en geseculariseerde maatschappij, is het voor een persoon steeds lastiger houvast te vinden. Hij zoekt
daarom identiteit meer in zichzelf en gaat op zoek naar zijn authentieke bron. Toch zal de individuele
persoon altijd samenhang blijven zoeken met belangrijke anderen, omdat een identiteit gestalte krijgt
door interactie.
Van Beek (1999: 27) schetst in ‘Design en organisatie-identiteit’ dat Taylor’s ideeën ook van
toepassing zijn op organisaties. Ze kaart aan het lastig het is voor een organisatie in de hedendaagse,
grillige maatschappij om de onberekenbare, tegenstrijdige consument van nu aan te spreken. Handelde
hij vroeger nog uit een kader dat bepaald werd door leeftijd, sexe, beroep en maatschappelijke status,
tegenwoordig gaat deze materialistische individu zijn eigen weg en valt met geen mogelijkheid meer in
een hokje te stoppen.
Om op de wensen van de consument van nu in te kunnen spelen, moet de hedendaagse organisatie
dus flexibel ingesteld zijn. Zij moet enerzijds haar identiteit in haar unieke persoonlijkheid zoeken en
anderzijds inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Van Kralingen (2002) noemt de
huidige consument ‘consumptie nomade’ en ‘zwevende consument’. Dat zij geen binding meer hebben
met één merk of organisatie is volgens Van Kralingen te wijten aan de ontzuiling in de jaren ’60,
waardoor de consument mondiger en eigenzinniger werd. De technologische ontwikkeling op het
gebied van communicatie – internet, e-mail, mobiele telefonie – heeft ervoor gezorgd dat informatie
voor iedereen toegankelijk werd. Daardoor werd de wereld kleiner en transparanter. Deze
ontwikkeling is door te voeren naar organisaties. Van hen wordt tegenwoordig verwacht dat zij
informatie over hun bedrijfsvoering transparant maken en hun werkwijze communiceren naar de
consument. Deze ontwikkelingen maken voor organisaties niet gemakkelijker hun identiteit vorm te
geven. De vraag is hoe een hedendaagse organisatie over haar identiteit moet communiceren naar de
doelgroepen. Organisatie-identiteit wordt ook wel ‘corporate identity’ genoemd. In de volgende
paragraaf wordt verder ingegaan op de definities van corporate identity.
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4.3

Corporate identity

De moderne term voor organisatie-identiteit is ‘corporate identity’. Er is veel geschreven over het
begrip corporate identity. Het feit dat er meerdere definities van bestaan, maakt het lastig grip te
krijgen op dit begrip. Corporate identity maakt deel uit van een relatief nieuw vakgebied en trekt
daarmee visuele communicatie naar een breder perspectief. Toch is het niet enkel het visuele aspect
dat telt bij het vormgeven van de corporate identity. Hoe een organisatie zich gedraagt, hoe een
organisatie communiceert en de symbolen die een organisatie hanteert, zijn belangrijke afspiegelingen
van de corporate identity.
Hieronder zal ik ingaan op de verschillende inhoudelijke visies in de literatuur en daar de
ontwikkelingen, maar ook mijn keuzes in laten zien. Immers, voordat de corporate identity van
Oikocredit kan worden ‘gemeten’, is het noodzakelijk een eenduidige definitie te hanteren. In deze
paragraaf zal het begrip corporate identity beschreven worden en de verschillende facetten waaruit
identiteit kan bestaan.
In de jaren ’80 werd corporate identity vooral geassocieerd met design en ontwerpers. Wathen
(1986) bracht hier voor het eerst verandering in door te wijzen op de beperkingen die deze visie met
zich meebrengt. Hij spreekt van ‘logomotion’. Daarmee bedoelt hij dat er een te grote nadruk komt te
liggen op het uiterlijk. Hij stelt: ‘Communicating long range goals and strengths to the public’. Blauw
(1989) gaat hiermee akkoord, maar neemt de niet-visuele middelen van de organisatie ook op in zijn
definitie:
‘Corporate Identity is het totaal van visuele en niet visuele middelen dat een onderneming hanteert
om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen op basis van een corporate identity plan.’
(Blauw, 1989).
Douglas (2003) echter, is van mening dat de totale visuele presentatie van een organisatie, inclusief
logo’s en huisstijlen beter onder de noemer ‘corporate design’ kunnen worden geschaard (Douglas,
2003:18). Volgens Van Riel is het handelen van een organisatie minstens zo belangrijk (Van Riel, 2003:
41-42). Hij stelt dat mensen in de doelgroepen bewust of onbewust al hun zintuigen inzetten om een
totaalbeeld te vormen. Hij wijst op het gevaar dat schuilt wanneer enkel aandacht besteed wordt aan
visuele communicatiemiddelen (Van Riel, 2003: 41). Tanneberger (1987) sluit zich hierbij aan door te
stellen dat geen enkele organisatie enkel op basis van design eigenheid en vertrouwen in haar
omgeving kan verkrijgen.
Het meest bekend op het gebied van corporate identity zijn Birkigt & Stadler, wellicht omdat zij de
eersten waren die een interessant model over organisatie-identiteit ontwikkelden. In de volgende
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paragraaf wordt gericht op deze twee auteurs die veel geciteerd zijn betreft hun theorie en
opvattingen over corporate identity.
4.4

Corporate identity mix

Het zijn Birkigt & Stadler, twee Duitse onderzoekers die de betekenis van corporate identity
daadwerkelijk wisten te verbreden door zich in hun betekenis van corporate identity meer te richten
op de lange termijn doelstellingen en de strategie van de organisatie.
Birkigt & Stadler (1986) definiëren corporate identity als volgt:
‘Organisatie identiteit is de strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie en het
gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op basis van een vastgelegde
ondernemingsfilosofie, een lange-termijn ondernemingsdoelstelling en een bepaald gewenst imago, met
de wil alle handelingsinstrumenten van een onderneming als een eenheid naar binnen en buiten toe tot
gelding te laten komen.’ (Birkigt & Stadler, 1988, vertaald door Van Riel, 2003).
Deze definitie is in mijn ogen erg geschikt omdat deze ten eerste oog heeft voor de lange-termijn
aspecten van corporate identity. Ten tweede betrekken zij nadrukkelijk de strategie in hun betekenis
van corporate identity. Deze strategie brengen zij dit ook in verband met lange termijn doelstellingen
van de organisatie. Op die manier wordt de ‘corporate strategy’ een instrument en daarmee een
belangrijk onderdeel van corporate identity. Het is belangrijk om als organisatie een duidelijke koers te
varen voor wat de toekomst betreft. Ten derde legt deze definitie het meest de nadruk op de
zelfpresentatie van binnen naar buiten toe en acht zij ook de eenheid van alle handelingsinstrumenten
van de onderneming als van belang. Toch zijn er ook tegengeluiden. Deze komen aan de orde in
paragraaf 4.4.
Birkigt & Stadler hebben een model ontworpen, een cirkel waarin persoonlijkheid, gedrag,
communicatie en symboliek van de organisatie in zijn opgenomen. Dit noemen zij de Corporate
Identity Mix (CI-mix). Om een identiteit vorm te geven en van daaruit een beleid te voeren, wordt
gedacht vanuit de kern, de persoonlijkheid van de organisatie. De schil rondom de kern geeft de drie
uitingsvormen van de persoonlijkheid weer. Hieronder zal het model beschreven worden. Hoe de
organisatie door externe partijen wordt waargenomen, wordt de ‘Corporate Image’ genoemd. Deze
‘corporate image’ kan worden vergeleken met de toegepaste identiteit die in dit onderzoek vaststelt
hoe externen Oikocredit Nederland waarnemen.
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Figuur 3: Corporate Identity Mix (Birkigt & Stadler, 1986)

4.4.1 Persoonlijkheid
De persoonlijkheid moet worden beschouwd als de ziel van een organisatie. Door Birkigt & Stadler
(1986) wordt dit omschreven als ’das manifestiere Selbstverständnis des Unternehmens’. Deze
omschrijving duidt erop dat een organisatie zichzelf goed moet kennen. De persoonlijkheid valt
volgens Van Riel (1996) verder uiteen in de onderdelen cultuur en structuur. De cultuur van de
organisatie is volgens Douglas (2003) te omschrijven als:
‘De specifieke manier van denken, de succesformules, de ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en
het daaruit voortvloeiende gewenste gedrag. Het is het geheel van normen en waarden, rituelen en
routines, verhalen en legenden, wensen en verlangens voor de toekomst.’ Douglas (2003: 19).
Douglas noemt dit ‘het collectieve bewustzijn’ van de organisatie.
De structuur van een organisatie omvat volgens Douglas (2003:19) de wijze waarop de onderneming
organisatorisch in elkaar steekt.
Ondanks dat een organisatie voortdurend moet kunnen inspelen op een continue veranderende
samenleving, moet deze kern volgens Birgkit & Stadler onveranderd blijven. De persoonlijkheid van de
organisatie moet staan voor vaste kernwaarden en kerndoelen.
4.4.2

Gedrag

Volgens Birgkit & Stadler (1986) is dit het belangrijkste en meest werkzame CI-instrument van de
organisatie.
Een organisatie zal uiteindelijk beoordeeld worden op haar handelen door haar relaties. In haar strijd
met de concurrent kan het gedrag een waardevolle troef zijn. Communicatie en symboliek zijn
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misschien nog gemakkelijk te kopiëren. Echter, het gedrag van de organisatie zit verankerd in haar
persoonlijkheid en is daarom moeilijk te imiteren (Laundy en Rogers, 1995).
4.4.3

Communicatie

Onder communicatie verstaan Birgkit en Stadler (1986) abstract gesteld het aanbod dat een
organisatie heeft aan verbale of visuele boodschappen. Van de CI-mix is dit het meest flexibele
instrument dat ook tactisch in te zetten is. Als een organisatie handelt op maatschappelijk
verantwoorde wijze, kan zij dit eenvoudigweg vertellen aan haar doelgroepen. Als dit uit het gedrag
zou moeten blijken, dan kost het meer tijd en moeite om dat kenbaar te maken. Aan de andere kant
geldt het weer het principe: ‘Practise what you preach’. In deze context bedoel ik daarmee dat als een
organisatie iets communiceert naar haar doelgroepen, zij daar vervolgens ook naar moet handelen om
geloofwaardig te blijven.
4.4.4

Symboliek

Birkigt & Stadler (1986) noemen dit ‘Unternehmens-Erscheinungsbild’. Dit omvat het geheel van
symbolen en karakteristieke tekens, kleuren, lettertypes en kenmerkende spreekstijl van een
organisatie. De symboliek vormt een belangrijk onderdeel van designmanagement en zou daarom
opgevat kunnen worden als het design van de organisatie. Het is niet toevallig dat de symboliek als
onderdeel van de CI-mix pas na gedrag en communicatie wordt genoemd, omdat zij daar logischerwijs
uit voortvloeit. De symboliek volgt het gedrag en de communicatie van de organisatie en mondt uit in
design.
4.5

Definitie ‘corporate identity’

Er bestaan ook kritische geluiden over de theorieën van Birkigt & Stadler (1986) over corporate
identity. Van Rekom (1992) vindt dat er in de definitie teveel eisen worden gesteld aan corporate
identity. Hij is van mening dat de definitie impliceert dat een organisatie die geen vastgestelde
ondernemingsfilosofie heeft, geen lange termijndoelstelling en geen gewenst imago heeft, eigenlijk geen
corporate identity bezit. Dit gaat tegen de opvatting in van Margulies (1970). Hij stelt dat een
organisatie eigenlijk een identiteit niet niet kan communiceren. Zo is een organisatie die geen
duidelijke planning maakt en geen afspraken vastlegt, niet zonder identiteit. Haar identiteit is hoogstens
onduidelijk of diffuus.

Van Rekom schrapt een groot deel van de definitie. Hij concentreert zich daarmee op de kern van
corporate identity. Hij ziet de signalen die een organisatie uitzendt als ‘cues’, aanwijzingen over de
persoonlijkheid van de organisatie.
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De definitie wordt dan:
‘Corporate identity is het totale aanbod aan signalen dat de onderneming naar haar eigen doelgroepen
uitzendt.’(Van Rekom, 1999).
Van Rekom voegt daar verder aan toe dat het uitzenden zowel bewust als onbewust kan
plaatsvinden.

Het design van een organisatie valt ook onder corporate identity. Zoals in de beschrijving van de
wortels van identiteit al aan bod kwam, heeft Olins (1989) daar interessante inzichten over.
Olins (1989) ziet het product of de dienst die wordt geleverd als een belangrijke afspiegeling van
de persoonlijkheid van een organisatie. Een belangrijke rol is volgens Olins ook weggelegd voor de
omgeving waarin de organisatie zich in bevindt, de fysieke context. Zo communiceren volgens
Olins het bedrijfspand en de locatie op visueel niveau. Het is aannemelijk dat de organisatie over
een communicatiestrategie beschikt en dus nadenkt over consequenties van besluitvorming
aangaande haar bedrijfsvoering. Dit komt de opvatting van Margulies (1970) tegemoet dat een
organisatie communiceert in alles wat zij doet. In hoofdstuk 6, waarin de dialoog tussen
Oikocredit Nederland en het M.K.B. beschreven wordt, wordt verder op de invloed vanuit deze
omgeving ingegaan.
4.6

Drie visies op identiteit

Van Riel (2003) onderscheidt vier verschillende visies op identiteit, waarvan er drie bruikbaar zijn
voor dit onderzoek. Zoals in de methode wordt beschreven, gebruiken we in dit onderzoek drie
verschillende manieren om de identiteit van de organisatie Oikocredit te meten.
Hoewel er in dit onderzoek vastgehouden wordt aan Van Rekom’s definitie van corporate
identity, bestaat er volgens Balmer (2002) geen eenduidige definitie van identiteit. Hij heeft zijn
visies op identiteit samengebracht in een pentagon, het AC2ID-model.
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Figuur 4: Het AC2ID-model (Balmer, 2002)

Het hangt er dus vanaf vanuit welk perspectief men naar identiteit kijkt. Morgan (1986: 11) sluit hier
met zijn opvatting bij aan dat het voor een manager of professional in een willekeurige werkkring de
kunst is om verschillende scenario’s te kunnen lezen en tot actie over te gaan. Het is maar net welke
invalshoek men gebruikt om organisaties te bestuderen om problemen op te lossen.
Zo is het ook met de identiteit van organisaties. De belangen die spelen en de bril die men daarbij
opzet om naar identiteit te kijken, zijn van groot belang voor de uiteindelijke waarneming. Zo is het
bijvoorbeeld voor te stellen dat de marketing manager van een organisatie een heel andere kijk op de
corporate identity van zijn onderneming heeft dan een vrijwilliger terwijl zij wel uiteindelijk naar
hetzelfde doel streven: armoedebestrijding door kredietverlening.
Vanuit Balmer’s model heeft Van Riel (2003) vier definities van organisatie-identiteit ontwikkeld,
waarvan er drie relevant zijn voor dit onderzoek. Achtereenvolgens zullen hieronder de gewenste
identiteit, de geprojecteerde identiteit en de toegepaste identiteit besproken worden.
4.6.1

Gewenste identiteit

Onder de gewenste identiteit van een organisatie wordt het volgende verstaan:
‘Het meten van de gewenste identiteit, het droombeeld van het management zoals men hoopt dat de
organisatie zal worden onder hun bestuurlijke leiding.’ (Van Riel, 2003: 48).
Om de gewenste identiteit te meten van een organisatie zijn verschillende meetmethoden ontwikkeld.
Zo ontwikkelde Bernstein (1986) de spinnenwebmethode. Een sterke kant van deze methode is (Van
Riel, 2003 :54) dat deze methode de discussie bij het management op gang kan brengen over de
gewenste identiteit van de organisatie. Deze methode wordt in groepsvorm toegepast en vervolgens
wordt iedereen uitgenodigd om individueel aan te geven welke kenmerken men als typerend voor de
organisatie ziet. Zo wordt men gedwongen het maken van een selectie van acht kenmerken waaraan
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vervolgens weer schoolcijfers kunnen worden toegekend, één voor de feitelijke situatie en één de
gewenste score. Via Excel kan vervolgens uitgerekend worden wat het gemiddelde is per kenmerk.
Van Riel (2003: 55) geeft bij bovenstaande methode als zwak punt dat het enkel het ideaalbeeld van de
organisatie meet, zoals de managers dat voor ogen hebben. Dit ideaalbeeld kan een discrepantie
vertonen met wat er uiteindelijk op de werkvloer of bij de doelgroepen gebeurt.
De stermethode - zoals deze opgezet is door Lux (1986) - heeft als overeenkomst met de
spinnenwebmethode dat ook deze als hulpmiddel gezien kan worden om de discussie op gang te
brengen wat betreft de gewenste identiteit. Het aspect waar de stermethode zich onderscheidt van de
spinnenwebmethode, is dat bij de stermethode vooraf de kenmerken al zijn vastgelegd. Volgens Van
Riel (2003: 55) is de methode van Lux in die zin te typeren als een gesloten methode.
Guilford (1954), vond zeven dimensies voor de individuele mens. Lux heeft vervolgens deze zeven
basisbehoeften vertaald naar een meer bedrijfseconomische context, waardoor er een checklist
ontstaat die gebaseerd is op literatuur uit de persoonlijkheidspsychologie. Onderstaande figuur geeft
deze methode weer.

Figuur 5: De stermethode ( Lux , 1986)

Lux kenmerkt de persoonlijkheid van een organisatie als een kern met daaromheen zeven
basisbehoeften.
Deze methode wordt toegepast op het management team van Oikocredit Nederland. Otto Albrecht,
marketing

manager

Oikocredit

Nederland,

verantwoordelijk

voor

de

strategische

marketingcommunicatie wordt geïnterviewd. Johan van de Ven, hoofd administratie, verantwoordelijk
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voor het financiële gedeelte en de verwerking van informatie is de tweede en laatste persoon die
geïnterviewd wordt. Op het eerste gezicht lijkt iemand die zich bezighoudt met de administratie en
het financiële gedeelte van een organisatie een vreemde keuze. Echter, deze persoon werkt nauw
samen met de marketing manager. Hij is ook aanwezig bij de wekelijkse marketingvergaderingen.
Bovendien is voor hem ook de wijze waarop Oikocredit Nederland communiceert ook van belang,
omdat hij de financiële resultaten van de organisatie jaarlijks moet verantwoorden in het jaarverslag.
De verwachting is daarom dat ook hij interessante inzichten heeft over hoe Oikocredit Nederland
zichzelf wenst te zien als organisatie.
De dimensies van Lux zijn overgenomen door Van Riel (2003). Onderstaand schema laat de zeven
dimensies zien. Om haar als methode geschikt te maken voor dit onderzoek zijn de dimensies in
vragende stijl getransformeerd.
1. Behoeften

De intern en extern georiënteerde drijfveren. Wat zijn de centrale aspecten
van de organisatiepersoonlijkheid?

2. Competenties

Wat zijn de bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen van de
organisatie?

3. Instelling

De filosofische en politieke achtergrond van een organisatie. Hoe denkt de
organisatie over zichzelf en haar omgeving?

4. Constitutie

De fysieke, de structurele en juridische werkruimte van een organisatie. Hoe
zijn de gebouwen, locaties en organisatiestructuur?

5. Temperament De manier waarop de organisatie iets voor elkaar krijgt, of juist niet. Wat is
de sterkte, de intensiteit, de snelheid en de emotionaliteit van het handelen
van de organisatie?
6. Afkomst

Het verband tussen de huidige organisatiepersoonlijkheid en haar verleden.
Welke kenmerken hebben de organisatie in het verleden gevormd?

7. Interesses

De concrete middellange- en lange-termijndoelstellingen van een organisatie.
Wat wil de organisatie in de toekomst doen?

Figuur 6: De dimensies van Lux in vragende stijl (bron: Van Riel, 2003)
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4.6.2

Geprojecteerde identiteit

Van Riel (2003: 48) verstaat onder de geprojecteerde identiteit:
‘De zelfpresentatie van de organisatie: de impliciete en expliciete offerte van signalen, waarmee een
organisatie haar cruciale kenmerken kenbaar maakt aan externe en interne stakeholders door middel
van communicatie en symbolen.’
De geprojecteerde identiteit laat zich minder concreet meten, omdat hier nog geen betrouwbare
methode voor is ontwikkeld. Volgens Van Riel (2003: 62) lijkt het eenvoudig deze identiteit te meten,
door te focussen op de formele uitingen van de website, het jaarverslag, de corporate brochure, een
corporate advertising campagne, interviews met de leden van de Raad van Bestuur. Via een
inhoudsanalyse zou dan bepaald kunnen worden welke kenmerken het meest frequent voorkomen.
Echter, er zitten haken en ogen aan deze methode. Volgens Van Riel brengt men namelijk op deze
manier in kaart wat de opvatting is van de dominante coalitie in een organisatie. Dit is vooral een
probleem wanneer het onderzoek zich concentreert op grote, complexe organisaties. In kleinere
organisaties komt men vaak wel tot een eenduidig beeld. Voor dit onderzoek geldt dit probleem dus
in mindere mate, omdat Oikocredit Nederland met haar zeven werknemers een vrij kleine organisatie
is.
Van Riel (2003) noemt een tweede probleem. Verschillende organisaties etaleren hun identiteit
veelvuldig door middel van symbolen. Op welke manier kan dan onder woorden worden gebracht of
er een kloof bestaat tussen de geprojecteerde en de gewenste identiteit?

4.6.3

Toegepaste identiteit

Uiteindelijk als de gewenste en geprojecteerde identiteit vastgesteld zijn, kan bekeken worden hoe er
extern tegen de organisatie aangekeken wordt. In dit onderzoek zal dat gebeuren door de doelgroep
van Oikocredit Nederland, het M.K.B., te ondervragen.
Van Riel (2003: 48) definieert de toegepaste identiteit als volgt:
‘De signalen die een organisatie veelal onbewust en soms bewust uitstraalt door middel van gedragingen van
medewerkers op alle niveaus van de organisatie.’
Het meten van de toegepaste identiteit kan gedaan worden via de laddering-techniek, volgens Van
Rekom (1996), omdat dit de betekenisstructuur blootlegt van de respondent hoe hij aankijkt tegen
een bepaalde handeling van mensen vanuit de organisatie. In dit onderzoek ligt de interesse echter
vooral bij de motieven die respondenten hebben om te investeren in Oikocredit en welke rol
communicatie daarbij speelt. Daarom zal in de vragenlijsten vooral naar motieven die bedrijven hebben
om te investeren in Oikocredit Nederland worden gevraagd. Vervolgens zal hen het beeldmateriaal
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van Oikocredit Nederland worden voorgelegd. Zij kunnen dan aangeven hoe zij het liefst benaderd
willen worden en hun mening geven over het materiaal.
In het volgende hoofdstuk over de identiteit van Oikocredit Nederland zullen eerst de gewenste en de
geprojecteerde identiteit besproken worden, omdat de verantwoordelijkheid over hoe deze
identiteiten vorm krijgen bij de organisatie zelf ligt. Immers, de gewenste identiteit bespreekt de wijze
waarop het management van Oikocredit Nederland zichzelf als organisatie het liefst ziet. De
geprojecteerde identiteit ligt besloten in de communicatie van impliciete en expliciete signalen die een
organisatie tot haar beschikking heeft in communicatie en symbolen om zich als organisatie kenbaar te
maken. Deze identiteit zal beschreven worden aan de hand van observaties die ik heb gemaakt
gedurende de tijd die ik rondliep op kantoor bij Oikocredit Nederland.
De toegepaste identiteit echter, is een identiteit die zich enkel uit wanneer Oikocredit Nederland in
dialoog gaat met haar belangrijke anderen, huidige en potentiële nieuwe investeerders afkomstig uit
het M.K.B. Deze identiteit zal dus pas in hoofdstuk 6 aan bod komen.
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| 5. Gewenste identiteit Oikocredit Nederland
Omdat de gewenste en geprojecteerde identiteit van Oikocredit Nederland vooral aan de kant van de
organisatie zelf zitten, worden deze beide besproken in een dit hoofdstuk.
Paragraaf 5.1 tot en met 5.7 behandelen de dimensies volgens de methode van Lux (1986) en aan de
hand van citaten uit de interviews. Paragraaf 5.8 sluit het hoofdstuk af met een korte conclusie.
Zo komen we een stap dichter bij het antwoord op de hoofdvraag: de wijze waarop Oikocredit
Nederland dient te communiceren in woord en beeld om het M.K.B. aan te spreken.
Oikocredit Nederland is pionier in het verschaffen van microkredieten. Toevalligerwijs bevindt het
internationale hoofdkantoor van Oikocredit zich in Amersfoort. Echter, het communicatie- en
marketingkantoor van Oikocredit Nederland staat in Utrecht. Dit is een bewuste keuze, omdat
Oikocredit haar onafhankelijke identiteit wenst te behouden. Op welke wijze blijkt uit de resultaten
van de interviews.
Volgens Van Riel (2003) betreft de gewenste identiteit van een organisatie het droombeeld dat het
management heeft van de organisatie onder haar bestuurlijke leiding. De theorie over identiteit in
pagraaf 4.6.1 laat zien dat de meeste geschikte manier om de gewenste identiteit van een organisatie te
meten de stermethode van Lux (1986) is. Op basis van de zeven dimensies van organisatie-identiteit
zijn twee interviews afgenomen met het managementteam.
Hieronder wordt volgens de methode van Lux en aan de hand van de interviewresultaten de gewenste
identiteit van Oikocredit Nederland beschreven. Per paragraaf wordt een dimensie behandeld en aan
de hand van citaten geïllustreerd. Elke paragraaf besluit met de hoofdpunten van de dimensie.
5.1

Behoeften

De centrale aspecten van de organisatiepersoonlijkheid concentreren zich vooral op het sociale
aspect. Oikocredit Nederland heeft een duidelijke behoefte iets voor een ander te kunnen betekenen
op basis van gelijkwaardigheid. Zij wil uitdrukkelijk een sociaal bewogen organisatie zijn en dit ook
uitdragen in haar dagelijkse werk.
•
•

‘Toch speelt de mens de centrale rol. Dit beïnvloedt ook de visie op het dagelijks werk.’
‘De organisatiepersoonlijkheid concentreert zich op naastenliefde, maar tegelijkertijd op gelijkwaardigheid.’

Conclusie: de organisatiepersoonlijkheid kenmerkt zich door:
•
•

Sociaal bewogenheid
Gelijkwaardigheid
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5.2

Competenties

De bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen van Oikocredit Nederland zijn vaardigheden en
kenmerken die uniek zijn voor de organisatie. Deze concentreren zich ten eerste op kleinschaligheid.
•

‘De bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen van Oikocredit Nederland liggen in het feit dat zij
kleinschaliger werkt en meer risico durft te nemen dan andere instellingen.

Het ontbreken van een duidelijk winstoogmerk maakt haar missie duidelijker.
•

‘Haar Unique Selling Point ligt vooral besloten in het gegeven dat haar missie duidelijker is dan bij een
commerciële bank door het ontbreken van een duidelijk winstoogmerk.’

Het feit dat zij niet naar winst streeft, draagt bij aan haar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid als
organisatie.
•

‘Verder maakt het feit dat zij geen winststreven heeft haar interessant en eerlijk. Dat komt natuurlijk door
de coöperatieve structuur van de organisatie.’
Ten slotte wordt door beide de vrijwilligersstructuur van de organisatie als zijnde uniek beschouwd.
Dit straalt betrokkenheid uit.
•

‘Door de vrijwilligersstructuur onderscheidt zij zich van andere organisaties en daarin zit ook een zekere
charme, want de bedrijfsvoering verloopt nooit perfect.’

Conclusie: bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen van de organisatie zijn:
•
•
•
5.3

Kleinschaligheid
Geen winstoogmerk dragen
Een vrijwilligersstructuur hebben
Instelling

Deze dimensie focust op de filosofische en politieke achtergrond van een organisatie. Daarbij komt
aan de orde hoe zij zichzelf en haar omgeving ziet.
De organisatie heeft haar wortels in het Christelijk geloof liggen. Dat is verschoven naar humanistische
waarden, omdat deze dezelfde grondbeginselen hebben als het Christelijk geloof. Het humanisme afkomstig van het Latijnse ‘humanus’, dat 'menselijk' betekent - stelt de waardigheid van de mens
centraal.
•
•

‘Waarden als ‘evenwichtigheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ staan hoog in het vaandel bij de
organisatie.’
‘De instelling van Oikocredit is van oudsher kerkelijk. Zelf ben ik dat niet. Ik kan me meer vinden in het
humanisme. Deze twee levensovertuigingen hebben ook dezelfde grondbeginselen.’

Conclusie: De filosofische en politieke achtergrond van de organisatie kenmerkt zich door:
•
•

Een Christelijke oorsprong
Humanistische waarden
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5.4

Constitutie

Deze paragraaf richt zich op de fysieke, de structurele en juridische werkruimte van de organisatie. Er
wordt gefocust op het gebouw, de locatie en de organisatiestructuur.
De fysieke locatie van Oikocredit Nederland beïnvloedt de organisatiestructuur in grote mate.
Oikocredit Nederland zoekt bewust haar zelfstandigheid door een locatie te prefereren die het
mogelijk maakt onafhankelijk van het hoofdkantoor van Oikocredit te opereren. Er worden praktische
redenen genoemd als bereikbaarheid en organisatiestructuur, maar er is ook angst en weerstand. Zo
heerst er een bepaalde angst bij Oikocredit Nederland om haar identiteit te verliezen, wanneer zij in
zouden trekken bij het hoofdkantoor.
•
•

‘Oikocredit zoekt bewust zelfstandigheid, qua fysieke ruimte in het Utrechtse stadion. Zij wil een
onafhankelijke partij in Nederland zijn. Zij heeft de structuur van een vereniging.’
‘Het hoofdkantoor van Oikocredit zit natuurlijk in Amersfoort en is internationaal meer in beweging dan
wij, maar wij prefereren toch om apart te functioneren. Er is een zekere angst om personeel van hen te
worden. Bovendien zou dan de hele structuur aangepast moeten worden, want twee marketingmanagers,
dat gaat moeilijk samen.’

Er zijn zeven personen werkzaam bij Oikocredit Nederland, waarvan er zes betaald krijgen. Door de
vrijwilligersstructuur heerst er een zekere gelijkwaardigheid op de werkvloer. Praktische waarden
hebben voorrang op waarden als status en macht.
•

‘Onze organisatiestructuur is natuurlijk apart. Sommigen zeggen dat er eigenlijk een directeur zou moeten
zitten, maar dat is denk ik niet handig. We hebben zeven arbeidskrachten, waarvan zes betaald. Ik bekijk
het vanuit praktisch oogpunt en er heerst hier ook geen gevoeligheid voor status.’

Conclusie: Wat betreft de fysieke, de structurele en juridische werkruimte van Oikocredit Nederland
prefereert zij:
•
•
•
5.5

Zelfstandigheid
Het behouden van een verenigingsstructuur
Een praktische instelling
Temperament

Het temperament van de organisatie focust zich op de manier waarop de organisatie iets voor elkaar
krijgt, of juist niet. Wat is de sterkte, de intensiteit, de snelheid en de emotionaliteit van het handelen
van Oikocredit Nederland?
Bij de beantwoording van deze vraag heeft men vooral gekeken naar de zaken die minder goed
verliepen. Zo wordt de traagheid van communicatie en besluitvorming genoemd.
Johan van de Ven zoekt de reden van de traagheid van besluitvorming in het feit dat mensen naast hun
werkzaamheden bij Oikocredit Nederland nog andere bezigheden hebben.
•

‘De snelheid van de organisatie is niet hoog, zo werken er veel V.U.T.-ers met veel tijd in het bestuur en
hebben de andere bestuurders naast hun werkzaamheden voor Oikocredit ook nog een gewone baan. De
besluitvorming is daardoor erg traag.’
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De gelijkwaardigheid die een kwaliteit van Oikocredit Nederland is, kan verder ook een valkuil zijn.
Het feit dat men een ander niet op fouten durft aan te spreken speelt een grote rol in de traagheid
van besluitvorming.
•
•

‘Oikocredit is geen bedrijf met een uitgesproken hiërarchie. Zo mag iedereen zijn zegje doen. In die zin
verloopt de communicatie soms 'stroperig'. Dit beïnvloedt de snelheid van besluitvorming.’
‘Emotionaliteit, anderen niet durven aanspreken op fouten speelde een grote rol bij de besluitvorming. Het
bestuur zou meer op de zakelijke toer moeten gaan.’

Ten slotte wordt gewezen op het spanningsveld dat bestaat tussen zuinig met geld omgaan en niveau
van kwaliteit behouden bij Oikocredit Nederland.
•

‘De tijden zijn veranderd, mede onder invloed van fraudegevallen. Nieuwe wetten stellen andere
kwaliteiten aan dienstverlening, dat brengt kosten met zich mee. Soms lijkt het alsof geld wel erg
gemakkelijk uitgegeven wordt, anderzijds moeten we wel naar de goedkoopste weg blijven kijken en
daarbij kwaliteit niet uit het oog verliezen.’

Conclusie: Het temperament van de organisatie kenmerkt zich door:
•
•
•
5.6

Trage, ‘stroperige’ besluitvorming
Gelijkwaardigheid als valkuil in communicatie
Spanningsveld tussen wetgeving en bedrijfsvoering
Afkomst

Deze dimensie beschrijft het verband tussen de huidige organisatiepersoonlijkheid en haar verleden.
Daarbij wordt gefocust op de kenmerken die de organisatie in het verleden hebben gevormd. In deze
paragraaf worden de citaten van Otto Albrecht en Johan van de Ven specifiek geciteerd, omdat het
persoonlijke ervaringen betreffen.
Oikocredit Nederland wil zich als betrouwbare organisatie blijven presenteren aan haar doelgroepen.
Waarden als ‘vertrouwen’, ‘eerlijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ worden genoemd als zijnde belangrijk
voor Oikocredit Nederland.
Otto Albrecht geeft ten eerste aan waarom een nieuw beleid is geïntroduceerd.
•

‘Ik ben sinds een jaar werkzaam bij Oikocredit Nederland en toen ik aantrad, heb ik een nieuw beleid
geïntroduceerd. Ik heb de werknemers het gevoel dat iedereen zijn zegje kon doen. Vervolgens heb ik een
vijfjarenplan opgesteld wat betreft de marketingstrategie. Dit geeft veel structuur.’

Albrecht laat zien dat hij ‘gelijkwaardigheid’ weer een rol laat spelen in de bedrijfsvoering. Dit is
belangrijk, want dat is een uniek kenmerk van Oikocredit Nederland’s corporate identity.
Johan van de Ven antwoordt vanuit zijn werkervaring. Hij vindt dat de basisdoelstellingen van de
organisatie ter discussie moeten worden gesteld en er meer transparantie moet plaatsvinden over de
werkwijze van Oikocredit Nederland.
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•

‘Naar mijn idee zouden de basisdoelstellingen ter discussie moeten worden gesteld. Je hoeft niet te
veranderen, maar wel die transparantie bieden naar buiten toe en uitleggen waarom je 2% uitkeert.
Oikocredit International heeft moeite met transparantie, terwijl je juist open en eerlijk moet communiceren.
Daar heeft de klant behoefte aan.’

Transparantie over een eerlijke bedrijfsvoering leidt dus tot betrouwbaarheid van de organisatie.
Conclusie: De kenmerken die de organisatie in het verleden hebben gevormd zijn:
•
•
•
5.7

Gelijkwaardigheid
Eerlijkheid
Betrouwbaarheid
Interesses

Deze paragraaf bespreekt de concrete middellange- en lange-termijndoelstellingen van de organisatie.
Wat wil de organisatie in de toekomst doen? Het doel dat Oikocredit Nederland als organisatie voor
ogen heeft, is haar gedachtegoed promoten: armoedebestrijding door kredietverlening. Otto Albrecht
geeft aan dat de concrete middellange- en langetermijndoelstellingen van Oikocredit Nederland tot in
detail moeten worden uitgedacht en dat men hier ook naar dient te handelen.
•

‘De concrete middellange- en langetermijndoelstellingen van Oikocredit Nederland mogen gedetailleerder
worden weergegeven. Zo wil ik graag een beleid uitdenken voor de komende tien tot vijftien jaar en zo
moet de mentaliteit ook zijn.’

Johan van de Ven sluit daarbij aan door te stellen dat Oikocredit Nederland beter zaken uit moet
denken voor wat betreft de toekomst. Zij zou daarbij meer initiatief en lef moeten tonen. Het aangaan
van samenwerkingsverbanden zou meer vanuit Oikocredit Nederland zou moeten komen. Dit uit zich
bijvoorbeeld aan de hand van hoe het huidige samenwerkingsverband met ING tot stand is gekomen.
•

‘De interesses op de middellange- en langetermijndoelstellingen van Oikocredit Nederland liggen in de
promotie van Oikocredit International. Oikocredit moet duidelijker keuzes dúrven maken voor wat betreft
de toekomst. Zij zijn in die zin niet initiatiefrijk. Het kan belemmerend werken wanneer de
langetermijnvisie ontbreekt.’

•

‘ING vroeg bijvoorbeeld om een samenwerking, niet Oikocredit.’

Er komt sterk naar voren dat Oikocredit Nederland volgens het management duidelijke keuzes moet
gaan maken, initiatief moet tonen en met haar tijd mee moet gaan.
•

‘Ik denk dat Oikocredit als geheel zich moet bezinnen en duidelijke keuzes moet maken. Houdt zij
bijvoorbeeld vast aan de kerkelijke achterban als niche, of wordt zij een beleggingsfonds?
Steunverenigingen zijn naar mijn idee niet meer van deze tijd, maar kunnen alleen gebruikt worden als
marketingmiddel. Ik denk daarom dat de verantwoordelijkheid bij de steunverengingen moet worden
weggehaald. Zo kan gekeken worden naar een Europees promobeleid.’

Uit dit laatste citaat blijkt verder nog dat er belangstelling is voor een uniform Europees
promotiebeleid.
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Conclusie: De gewenste concrete middellange- en lange-termijndoelstellingen van Oikocredit
Nederland concentreren zich op:
•
•
•
•
•
5.8

Een gedetailleerder beleid uitdenken
Een toekomstgerichte visie ontwikkelen
Meer initiatief tonen
Meer lef tonen
Een uniform Europees promotiebeleid
Conclusie

De gewenste identiteit van Oikocredit Nederland is gemeten aan de hand van de zeven dimensies: van
Lux (1986): behoeften, competenties, instelling, constitutie, temperament, afkomst en interesses.
Hieronder worden op basis van de interviews per dimensie kort de meest opmerkelijke resultaten
besproken.
•

Behoeften

Oikocredit Nederland heeft de behoefte een sociaal bewogen organisatiepersoonlijkheid na te streven. Zij
probeert dit te doen door gelijkwaardigheid uit te stalen in haar dagelijks werk. In zowel haar missie als
in haar dagelijks handelen als organisatie, probeert zij dit terug te laten komen.
•

Competenties

De bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen die Oikocredit Nederland heeft, concentreren
zich op ten eerste op kleinschaligheid. Zij heeft de middelen om kleinschalige projecten te financieren.
Dit laat zien dat zij risico’s durft te nemen.
Ten tweede heeft zij als coöperatieve instelling geen winstoogmerk, dit laat buiten feit dat zij eerlijk is,
zien dat zij een duidelijke missie heeft: armoedebestrijding door kredietverlening.
Ten slotte maakt de vrijwilligerstructuur haar tot een unieke organisatie. De bedrijfsvoering verloopt
daardoor nooit helemaal perfect, maar het straalt wel betrokkenheid uit.
•

Instelling

Oikocredit Nederland ziet zichzelf als een organisatie die haar wortels in het christelijk gedachtegoed
heeft liggen. Waarden als ‘evenwichtigheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ leven nog steeds voort
in de organisatiepersoonlijkheid. Denkend vanuit die waarden benadert zij ook haar omgeving.
Tegenwoordig identificeert zij zich liever met de humanistische waarde, die de waardigheid van de mens
centraal stelt. Omdat de humanistische visie op de mens een waarde is die in vrijwel alle
levensovertuigingen terugkomt, is zij ook in staat verschillende doelgroepen aan te spreken.
•

Constitutie

De fysieke, structurele en juridische werkruimte van Oikocredit Nederland kan worden beschreven
aan de hand van gebouwen, locaties en de organisatiestructuur. Deze wordt ten eerste gekenmerkt
door de wens als zelfstandig te blijven opereren. Doordat zij gevestigd is in Utrecht kan zij zonder
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bemoeienis van het hoofdkantoor in Amersfoort blijven opereren. Het is ook uit praktisch oogpunt dat
zij zelfstandig wil blijven. De organisatiestructuur zou anders moeten worden aangepast, omdat het
hoofdkantoor dezelfde functie-titels hanteert als Oikocredit Nederland. Oikocredit heeft net als
Oikocredit Nederland een marketingmanager. Er zouden dan twee kapiteins op één schip werkzaam
zijn. Praktische waarden hebben voorrang op waarden als status en macht.
De organisatiestructuur ten slotte, kent een verenigingsstructuur en dat wil zij graag zo houden, want op
die manier kan zij opereren vanuit een gelijkwaardige basis.
•

Temperament

De emotionaliteit van de Oikocredit Nederland laat zich kenmerken door traagheid in de
besluitvorming. Hier kan gelijkwaardigheid als basiswaarde in de organisatie een hindernis voor de
communicatie betekenen, omdat mensen elkaar niet op fouten durven aanspreken.
Verder bestaat er een spanningsveld tussen wetgeving en praktische uitvoerbaarheid. Oikocredit
Nederland moet zich tegenwoordig spiegelen aan nieuwe wetten, in verband met fraudegevallen. Dit
brengt kosten met zich mee en vraagt daarom om een andere bedrijfsvoering.
•

Afkomst

Het kenmerk gelijkwaardigheid komt weer terug bij de beschrijving van de kenmerken die de
organisatie in het verleden hebben gevormd. Oikocredit Nederland heeft de reputatie opgebouwd een
eerlijke, betrouwbare organisatie te zijn en zij wil dit graag blijven uitstralen naar haar doelgroepen.
Transparantie bieden over haar werkwijze naar buiten toe kan helpen deze reputatie te handhaven.
•

Interesses

Sinds een jaar kent Oikocredit Nederland een duidelijker beleid voor de komende tien tot vijftien jaar.
De interesses wat betreft de concrete middellange- en lange-termijndoelstellingen van Oikocredit
Nederland concentreren zich ten eerste op gedetailleerde wijze beleid uitdenken waarbij een
toekomstgerichte visie wordt gehanteerd, zodat zij doelbewust haar keuzes kan maken. Dat dit nog niet
geoptimaliseerd is, uit zich bijvoorbeeld in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Zo heeft ING de
samenwerking met Oikocredit Nederland opgezocht en niet Oikocredit Nederland zelf. Wanneer zij
meer initiatief tot samenwerken zou tonen, zou zij meer kansen kunnen grijpen. Daarvoor heeft zij lef
nodig.
Oikocredit Nederland dient ook keuzes te maken of zij vasthoudt aan oude tradities zoals de
kerkelijke achterban en steunverenigingen of een beleggingsfonds wordt. Zo er interesse in een
uniform Europees promotiebeleid. Wanneer de verantwoordelijkheid bij de steunverenigingen wordt
weggehaald kan er één promotiebeleid worden gehanteerd.
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| 6. Geprojecteerde identiteit Oikocredit Nederland
Zoals eerder beschreven, uit een organisatie volgens Birkigt en Stadler (1986) haar persoonlijkheid in
communicatie, symbolen en gedrag. Dit hoofdstuk concentreert zich vooral op de communicatie in
symbolen die de organisatie gebruikt om haar persoonlijkheid te onderschrijven.
Eerst volgt een korte toelichting op de geprojecteerde identiteit in paragraaf 6.1. Vervolgens wordt de
geprojecteerde identiteit gemeten aan de hand van de bedrijfsnaam in paragraaf 6.2. In paragraaf 6.3
komt het logo aan bod en in 6.4 de verschillende media waar Oikocredit Nederland gebruik van
maakt. In de subparagrafen 6.4.1, 6.4.2 en 6.4.3 worden deze media verder beschreven. Ten slotte
biedt paragraaf 6.5 ruimte voor een korte conclusie.
6.1

Geprojecteerde identiteit

Zoals gesteld in paragraaf 4.6.2 laat de geprojecteerde identiteit van Oikocredit Nederland zich
minder eenvoudig meten. Van Riel (2003: 48) stelt dat hier om de zelfpresentatie van de organisatie
gaat. Deze paragraaf beschrijft hoe Oikocredit Nederland gebruik maakt van de impliciete en
expliciete offerte van signalen om zo haar cruciale kenmerken kenbaar te maken aan externe en
interne stakeholders door middel van communicatie en symbolen.
Ik heb me beperkt tot een aantal signalen van de organisatie die uniek zijn voor Oikocredit Nederland.
Zo worden de bedrijfsnaam, het logo en het magazine beschreven. Vervolgens beschrijven we het
foldermateriaal en de media: radio en de website. Het is handig hier al een beeld van te hebben, omdat
in het volgende hoofdstuk één van haar doelgroepen, het M.K.B. naar hun ervaringen hiermee
gevraagd zal worden.
6.2

Bedrijfsnaam

De naam ‘Oikocredit’ is afgeleid van het Oudgriekse Oikos, dat ‘huis’ of ‘gemeenschap’ betekent.
Credit is een financieel en boekhoudkundig begrip. Het komt van het Latijnse credere dat ‘geloven’ of
‘vertrouwen’ betekent. Door de naam Oikocredit te voeren, straalt de organisatie uit dat zij haar
vertrouwen aan mensen schenkt door hen krediet te verlenen om een eigen bestaan op te bouwen.
Deze naam vertaalt zich door naar de organisatiewaarden, waar menswaardigheid en integriteit centraal
staan. De organisatie Oikocredit Nederland geeft bekendheid in Nederland aan het werk van
Oikocredit.
In de praktijk blijkt de naam lastig te onthouden en moeilijk uit te spreken. Dit kan problemen
opleveren om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Ook is het voor mensen soms lastig scheiding te
maken tussen Oikocredit en Oikocredit Nederland. Regelmatig krijgt de organisatie telefoon die
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eigenlijk bedoeld is voor het hoofdkantoor van Oikocredit. Hoe de naam ervaren wordt door haar
doelgroep, het M.K.B., wordt duidelijk in hoofdstuk 6.
6.3

Logo

Het bedrijfslogo van een organisatie geeft een duidelijk signaal af over haar identiteit en wordt
beschouwd als een onderdeel van haar ‘corporate design’ (Douglas, 2003). Het logo van Oikocredit
Nederland is afkomstig van de Wereldraad van Kerken 17, waarmee het oecumenische gedachtegoed
wordt benadrukt. Dit is terug vinden in de centrale kenmerken van de logo’s in figuur 6 , waar in de
verschillende afbeeldingen zowel een bootje als een kruis zijn te herkennen.
De weergave van het logo van Oikocredit is echter wat abstracter dan het traditionele logo en heeft
een duidelijke, eigen stijl.

A.

B.

C.

Figuur 6: Het logo van oecumene in verschillende gedaanten

Het logo is eenvoudig en abstract, zoals zij zichzelf als organisatie ook ziet.
•

Juliette de Voogd, corporate communication officer Oikocredit::

‘Oikocredit staat voor ‘sociaal’, ‘betrokken’, ‘bescheiden’. Het wil een betrouwbaar financiële instelling zijn met
een sociaal gezicht.’
Deze bescheidenheid is ook terug te vinden in het logo, dat minimalistisch van aard is.
Het logo bestaat uit een bootje met een mast erop, weergegeven in de kleuren van de huisstijl, blauw
en geel. Dit geeft duidelijk de christelijke achtergrond van de organisatie aan.
•

Juliette de Voogd: ‘De symboliek van de organisatie is vooral terug te vinden in het logo van het bootje,
dat staat voor de religieuze achtergrond.’

Het bootje kan ook opgevat worden als zijnde symbolisch voor het varen van een bepaalde koers.

17 De W.C.C. is de organisatie van de wereldwijde oecumenische beweging, die streeft naar eenheid tussen de christelijke
kerken. Bron: www.oikoumene.org, laatst geraadpleegd op 05-06-2008.
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Zoals gesteld in paragraaf 4.1 hebben mensen ‘diepgevoelde behoefte aan de magie van symbolen’
(Olins, 1989: 9) Zo kan een logo ingezet worden als ‘bindmiddel’ door een organisatie om mensen aan
zich binden. In de analyse van de toegepaste identiteit kan bekeken worden of het M.K.B. zich kan
identificeren met het logo.
6.4

Media

Oikocredit Nederland wil haar huidige achterban beleggers behouden, maar ook nieuwe doelgroepen
aanspreken. Daarom heeft zij zich voorgenomen massamediale communicatie te doen via verschillende
media. Op die manier kan zij bredere doelgroepen bereiken.
Om haar verhaal te vertellen wil zij meer signalen uitzenden via kranten, televisie en internet. Daar
horen ook deelname aan symposia, beurzen, evenementen en financiële producten bij.
•

Juliette de Voogd: ‘De kunst is om microkredieten interactiever te maken. Zo worden er op Festival
Mundial in Tilburg Fair Trade tassen weggegeven.’

In de volgende paragrafen worden een aantal media genoemd die uniek zijn voor Oikocredit
Nederland.
6.4.1

Foldermateriaal

In het kader van het fair trade jaar 2008, heeft Oikocredit een campagneblad, ‘Oikomag.’ ontworpen
dat zich speciaal op eerlijke handel richt. In dit magazine komen interviews, achtergrondverhalen en
informatie aan bod over deze sector. Dit wordt vertaald in vijf talen.
Het magazine ‘Andersom’ van Oikocredit Nederland wordt gezien als medium om zich als
verenigingsorganisatie naar de leden en naar derden toe te presenteren. Leden van Oikocredit
Nederland ontvangen dit magazine elk kwartaal thuis. Oikocredit Nederland gebruikt het als een
marketing- en wervingsinstrument. In dit magazine vertelt de organisatie haar microkredietverhaal,
licht zij voor, kweekt zij sympathie, genereert zij bekendheid 18. De organisatie vraagt zich daarbij af of
het magazine in de huidige oplage moet blijven verschijnen, of dat een deel vervangen kan worden
door een elektronische variant.
Ten slotte heeft Oikocredit Nederland verschillende brochures tot haar beschikken die als flyer
dienen om de mensen op snelle wijze te informeren en zo te interesseren. De brochure die de titel
Investeren in mensen draagt, richt zich speciaal op de zakelijke dienstverlener.
Alle onderdelen van het promotiemateriaal van Oikocredit Nederland is uitgevoerd in de kleuren
blauw en geel en draagt ook het logo van de organisatie op de voorkant. Het promotiemateriaal is vrij
traditioneel.

18

Bron: Strategische Visie op Marketing en Communicatie, uit: Planning 2008 – 2014 en Plan 2008 Oikocredit Nederland, p.22-24.
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De volgende citaten illustreren dit:
•
•

Juliette de Voogd: ‘Oikocredit zou zich spannender moeten profileren. Daarom moet zij breder
denken dan enkel folders.’
Juliette de Voogd: ‘Het foldermateriaal is vrij traditioneel. Maar de achterban is dat ook, dus in die
zin ontmoet de vraag wel het aanbod. Maar om jongeren aan te spreken moeten nieuwe middelen
worden aangewend.’

Het signaal dat Oikocredit Nederland met haar promotiemateriaal uitstraalt naar haar omgeving, is dat
zij een traditionele organisatie is. Afgevraagd dient te worden of dit erg is, aangezien haar achterban
ook traditioneel is. Hoe het M.K.B. dit ervaart, wordt duidelijk in hoofdstuk 6.
6.4.2

Radio

Oikocredit Nederland heeft onlangs Radio 1, Radio 4 als media gebruikt om campagne te voeren in de
vorm van radiospots. Opmerkelijk is de keuze voor deze twee radiozenders, omdat de verwachting
bestaat dat deze zenders zich vooral op de oudere generaties richten. Dat is ook de moeilijkheid waar
de organisatie mee te kampen heeft.
•

Juliette de Voogd: ‘Oikocredit wil ook graag jongeren aantrekken als investeerder. De moeilijkheid zit
hem in het feit dat je de nieuwe relaties wilt werven, zonder de oude achterban te verliezen.’

Helaas is deze methode kostbaar en is het moeilijk na te gaan of deze campagne succes heeft
opgeleverd.
6.4.3

Website

Op de website19 presenteert Oikocredit Nederland zich als een organisatie die het gedachtegoed van
Oikocredit promoot. De site ziet eruit alsof zij de bezoeker aan wilt zetten tot actie.
Op de homepagina van Oikocredit Nederland kan de bezoeker kiezen uit de volgende opties:

Wat kunt u doen?
•
•
•
•

Beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds.
Lid worden van de vereniging Oikocredit Nederland.
Met een donatie ons werk financieel ondersteunen.
Als vrijwilliger helpen om bekendheid te geven aan ons werk.

Figuur 8: keuzeopties website Oikocredit Nederland
De strategische doelen die de website van Oikocredit Nederland heeft, verschillen met die van de
website van Oikocredit. De websites zijn te bestuderen in de bijlage.
19

www.oikocreditnederland.nl, laatst geraadpleegd op 5 juni 2008
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Zoals hierboven te zien is, richt de website van Oikocredit zich op een breder, internationaal publiek
en is de website van Oikocredit Nederland bedoeld voor de Nederlandse geïnteresseerde in
microkrediet. Onderling is er wel contact over wie welk signaal uitzendt, omdat er wel samenhang
dient te zijn tussen de twee websites. Zo wordt regelmatig door Oikocredit Nederland aangegeven
dat de informatie van de site van Oikocredit verouderd is en aangepast dient te worden.
Oikocredit Nederland plaatst geregeld persberichten op de website over microkrediet. In het artikel
wordt voor contact dan verwezen naar Hoofd Voorlichting, Otto Albrecht 20. Omdat ‘marketing’ een
commerciële lading heeft, gebruikt de organisatie liever het woord ‘voorlichting’.
6.5

Conclusie

Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat de geprojecteerde identiteit van Oikocredit
Nederland vrij traditioneel is. Ten eerste is de naam afkomstig vanuit het christelijk gedachtegoed en
maakt deze niet meteen duidelijk dat zij zich bezighoudt met microkrediet. De naam ‘Oikocredit’ is
alleen te begrijpen wanneer men zich in de inhoudelijke betekenis zou verdiepen.
Ten tweede wordt er waarde gehecht aan een logo, waar de christelijke traditie uit spreekt, omdat
deze voortkomt uit de Wereldraad van Kerken. Papieren informatie, zoals brochures wordt veelal
gebruikt om leden te werven en leden te informeren. Er wordt nog minimaal gebruik gemaakt van
campagnes. Hier zit ook een spanningsveld. Oikocredit Nederland heeft als ideële organisatie reëel
gezien niet zoveel geld ter beschikking heeft voor promotie als een commerciële organisatie dat zou
hebben. In het geval zij die financiële middelen wél zou hebben, is het ten aanzien van haar missie,
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden ‘not done’ om veel geld in promotie te steken.
Interactieve media, zoals radio en internet, gebruikt Oikocredit Nederland minimaal en wellicht ook
niet optimaal, zodat er mogelijk verkeerde doelgroepen worden aangesproken. Als zij tot haar
marketingdoelstelling stelt dat zij nieuwe beleggers wil werven, maar haar huidige achterban wil
behouden, zijn vraagtekens te plaatsen bij de keuze om radiospots uit te zenden via kanalen als Radio
1 en Radio 4.
Ten slotte bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop Oikocredit Nederland met internet om
kan gaan. Momenteel beperkt zij zich tot het beheren van de website. Deze website dient ter
promotie van het gedachtegoed van Oikocredit en is vooral gericht de bezoeker aan te zetten tot
actie. Er vindt geregeld communicatie plaats tussen Oikocredit Nederland en het hoofdkantoor omdat
de informatie van de website van Oikocredit veelal verouderd is.

Zie bijlage: Strategische Visie op Marketing en Communicatie, uit: Planning 2008 – 2014 en Plan 2008 Oikocredit
Nederland, p.22-24.
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| 7. Toegepaste identiteit: communicatie van Oikocredit Nederland
Dit hoofdstuk legt het laatste puzzelstukje van de identiteit van Oikocredit Nederland op zijn plaats.
De identiteit van Oikocredit Nederland wordt hier gekoppeld aan de bevindingen vanuit haar
omgeving, het M.K.B. Tevens wordt er een antwoord geformuleerd op deelvraag 2 en 3 die zich
focussen op de wijze waarop de huidige en de mogelijk toekomstige relaties de communicatie met
Oikocredit Nederland ervaren. In paragraaf 7.1 wordt de theorie van de toegepaste identiteit nog
eens uitgelegd. Paragraaf 7.2 geeft de bevindingen per vraag weer van categorie 1, de huidige relaties
van Oikocredit Nederland Paragraaf 7.3 bespreekt de resultaten per subparagraaf van categorie 2, de
mogelijk toekomstige relaties. Paragraaf 7.2 en 7.3 worden besproken aan de hand van de
subparagrafen: ‘Oikocredit Nederland en M.V.O.’, ‘Communicatie van Oikocredit Nederland’ en
‘Promotiemateriaal van Oikocredit Nederland’. Vervolgens worden deze beelden, associaties,
ervaringen en verwachtingen samengebracht tot een conclusie in paragraaf 7.4.
7.1

Toegepaste identiteit

Door middel van de theorie over de toegepaste identiteit concentreren we ons op de signalen die
Oikocredit Nederland onbewust en soms bewust uitstraalt door middel van gedragingen van
medewerkers op alle niveaus van de organisatie (Van Riel, 2003). Er zijn zes bedrijven geïnterviewd die
het M.K.B. representeren. Hen is gevraagd naar hoe zij de wijze ervaren, waarop Oikocredit
Nederland communiceert in woord en beeld. De interviews zijn opgedeeld in drie thema’s, die
hieronder per categorie en per paragraaf besproken worden.

7.2

•

Oikocredit Nederland en M.V.O.

•

De communicatie van Oikocredit Nederland

•

Het promotiemateriaal van Oikocredit Nederland
Categorie 1: huidige relaties

De huidige relaties van Oikocredit Nederland zijn voor een interview gevraagd om erachter te komen
hoe zij denken over thema’s M.V.O, de centrale communicatiekenmerken en het beeldmateriaal van
Oikocredit Nederland.
Hieronder worden de antwoorden geanalyseerd met behulp van de literatuur over maatschappelijke
verantwoord ondernemen en corporate identity. De belangrijkste elementen uit de interviews worden
geselecteerd om een tot een heldere analyse te komen.
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7.2.1

Oikocredit Nederland en M.V.O.

Het is in eerste instantie interessant na te gaan hoe de huidige relaties hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid zien. Deze informatie kan namelijk interessant zijn voor Oikocredit Nederland
omdat zij met die kennis nieuwe bedrijven uit het M.K.B. aan kan spreken.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de terreinen van M.V.O. en welke daarvan terug te vinden
zijn bij Oikocredit Nederland. Zo kan meteen gemeten worden in hoe groot hun kennis van de
organisatie is. Daarna is hen gevraagd de aspecten die zij belangrijk vinden in de samenwerking met
een ideële organisatie te benoemen en wordt bekeken welke daarvan hen vertrouwen geven. Ten
slotte wordt hun voorkennis ten opzichte van andere organisaties die microkredieten aanbieden
gemeten.
De vraag of de huidige relaties bekend waren met M.V.O., konden alle respondenten positief
beantwoorden. Alle respondenten konden een goede omschrijving geven van M.V.O.
Respondent 1A kan vanuit zijn werkervaring met milieu ook een duidelijke voorstelling maken van
M.V.O.
•

Respondent 1A: ‘Ik ben niet bekend met iemand of een organisatie die zich bezig houdt met
maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ik kan me iets voorstellen bij het begrip omdat ik uit
de milieuwereld kom en waar duurzaamheid en het principe van people, planet, profit een steeds
weer terugkerend onderwerp van gesprek is.’

Respondent 1C geeft een heldere omschrijving van M.V.O.:
•

Respondent 1C: ‘Eigenlijk in alles wat je doet, dat je dat je dat toetst aan een duurzaamheidkarakter
richting mens, milieu en uiteindelijk ook maatschappij, dus de sociale verantwoordelijkheid, maar ook
naar het milieu met energie.’

Deze twee omschrijvingen komen de definitie, zoals deze gegeven is door de SER (2000), redelijk
tegemoet. Zaken als ‘maatschappelijk belang’ en het principe ‘people, planet, profit’ worden genoemd.
Op de vraag naar de redenen om aan M.V.O. te doen kon echter tweederde van de respondenten een
eenduidig antwoord geven.
Respondent 1B lijkt strategische doeleinden naar voren te brengen wanneer hem gevraagd wordt naar
M.V.O. Zo neemt hij de Rotary als uitgangspunt om aan M.V.O. te doen. In zijn antwoord ligt de
nadruk sterk op ‘moeten’, waardoor het lijkt alsof M.V.O. hem vanuit zijn omgeving wordt opgelegd.
Hij is ook degene die de meeste tijd nodig heeft voor hij zijn antwoord formuleert.
•

Respondent 1B: ‘…je moet in feite, als je dus investeert of je hebt een eigen bedrijf, of je bent ergens
werkzaam, moet je niet alleen aan jezelf denken, je moet ook aan je omgeving denken, niet alleen
aan de mens als omgeving, niet alleen dichtbij, ook ver weg en daar is natuurlijk altijd een
spanningsveld.’
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De andere twee respondenten kunnen M.V.O. wel goed vertalen naar hun eigen leven en concrete
voorbeelden noemen waaruit blijkt dat zij M.V.O. serieus nemen. Dit wordt bijvoorbeeld aangegeven
door respondent 1C:
•

Respondent 1C: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik een heel belangrijk begrip. Het
is één van de redenen ook dat we voor onszelf zijn begonnen, omdat wij een eigen kijk hebben op
‘wat is ondernemen?’. En één van onze leidraden.’

De antwoord strookt met de stelling dat er bij M.V.O. sprake is van ‘een mix van persoonlijke
overtuigingen en zakelijke belangen’ Hoijtink (2004: 211).
Welke terreinen van M.V.O. ze kiezen, laat tweederde van de respondenten afhangen van
toevalligheden. Deze onafhankelijkheid hebben zij ook als ondernemer. Respondent 1C geeft
bijvoorbeeld aan dat het bedrag dat hij besteedt ook afhankelijk is van de winst van zijn bedrijf.
•

Respondent 1C: ‘Wat we wel doen met ons bedrijf is dat we 2% van onze bruto omzet dat gaat
naar een goed doel. Gewoon elk jaar. Dat is niet elk jaar hetzelfde, dat is de ene keer zus en de
andere keer zo.’

Alleen respondent 1B laat zijn achtergrond in watermanagement de keuze voor een bepaald terrein
van M.V.O. bepalen.
•

Respondent 1B: ‘Nou wat ik dus heel belangrijk vind, want ik kom dus uit die waterwereld, mijn
bedrijf was een watermanagementbureau, dus ik vind dat een heel belangrijk onderwerp.’

Tweederde van de respondenten kan goed onder woorden brengen welke thema’s van
maatschappelijk verantwoord ondernemen terug te vinden zijn bij Oikocredit Nederland. Eén
respondent kan geen antwoord geven omdat hij het informatiemateriaal van Oikocredit Nederland
niet leest. Later in het interview kan hij het wel verwoorden.
Respondent 1B: ‘Ja, ik moet heel eerlijk zijn hè? Ik lees eigenlijk de blaadjes niet, dus dat weet ik dus ook
eigenlijk niet.’
Door de overige twee respondenten worden de volgende zaken genoemd die hen aantrekken ten
aanzien van het investeren in Oikocredit Nederland.
•
•
•
•

Geloven in ideeën van mensen
Andere mensen kansen bieden om hun eigen bestaan op te bouwen
Vertrouwen geven aan mensen
Kleinschaligheid van de projecten

Het volgende citaat geeft een aantal van bovenstaande zaken weer.
•

Respondent 1C: ‘Wat ik absoluut het mooie vind en daarom vind ik Oikocredit beter dan geld geven,
er is iets, er is een idee, een klein winkeltje, of een onderneming of iets en Oikocredit gaat daar dus
geld voor geven. Zij geeft dus vertrouwen aan mensen en die mensen nemen dat vertrouwen ook en
die doen daar wat mee. En dat vind ik gewoon een fantastisch model, daar geloof ik gewoon in.’
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In de samenwerking met een ideële organisatie beschouwen zij ‘betrouwbaarheid’ als het belangrijkste
kenmerk dat de organisatie moet uitstralen. Mede door de wijze waarop zij met Oikocredit
Nederland in contact zijn gekomen, is die vertrouwensband tot stand gekomen. Zo zijn respondent
1A en 1B met Oikocredit in contact gekomen via de kerkelijke weg en respondent 1C via een markt.
Respondent 1C geeft aan dat de kanalen waar hij Oikocredit tegenkomt hem aanspreken. Dat laat zien
volgens hem zien dat er mensen werkzaam zijn die handelen vanuit een bepaalde overtuiging. Dat
straalt vertrouwen uit.
•

Respondent 1C: ‘De kanalen waar je Oikocredit tegenkomt, die spreken mij aan. Dat zijn vaak de
toch wat alternatieve markten of braderieën, vaak via kerken. Ik heb het vertrouwen dat daar mensen
zijn die vanuit een overtuiging iets doen en niet vanuit een baan.’

Tweederde van de respondenten geeft aan dat zij de drijfveren van de organisatie erg belangrijk vindt
en verwachten dat zij hier ook open over is. Dit sluit aan bij de theorie van hoofdstuk 3 van Hoijtink
en Tulder. Hoijtink (2004: 226) noemt ‘transparantie, menselijkheid en authenticiteit’ als belangrijke
motieven voor M.V.O.
Opvallend is dat door respondent 1C aangegeven wordt dat hij het niet als positief heeft ervaren dat
Oikocredit Nederland ging samenwerken met ING.
•

Respondent 1C: ‘Hoe houd je vast aan je eigen normen en waarden en hoe kies je je partner en
welke eisen stel je aan je partner. Kijk, ik ga weg bij ING, omdat ik niet vertrouw dat zij mijn geld op
de juiste manier gebruiken. En dan zie ik Oikocredit en ING en dan denk ik van: hee… Dan denk ik
van: let op! ING werd bijvoorbeeld genoemd ook in het kader van mijnen enzo. Van die aandelen in
mijnenbedrijven in Amerika. Dat was in Zembla of Tegenlicht. Daar moeten ze dus heel erg mee
oppassen. Ik vind dat dus geen pré.’

Uit dit citaat blijkt dat Oikocredit Nederland ten aanzien van samenwerkingsverbanden duidelijk haar
afwegingen moet maken, omdat bepaalde samenwerkingsverbanden negatieve invloed kunnen hebben
op haar betrouwbaarheid. Aangezien zij zichzelf als een integere, menswaardige organisatie ziet, moet
zij oppassen voor een negatief imago.
Respondent 1B is minder eenduidig in zijn visie op de samenwerking met een ideële organisatie.
Enerzijds geeft hij aan de bladen van Oikocredit niet te lezen, anderzijds wil hij toch graag een keer
een ledenvergadering bezoeken. Dit sluit aan bij de theorie van hoofdstuk 3 dat burgers tegenwoordig
hun eigen kaders ontwikkelen. Dit gebeurt ook ten aanzien van organisaties. Zij bepalen zelf of, hoe en
wanneer zij informatie opvragen. Er is daardoor een groeiende behoefte aan transparantie en
verifieerbare informatie vanuit de organisatie Oikocredit Nederland dat hen in staat stelt om zelf de
juiste beslissing te nemen. (Tulder, 2004:18).
De respondenten kunnen andere organisaties die microkredietfinancieringen aanbieden noemen. ASN
en Triodos worden genoemd. Een derde van de respondenten uit zich erg negatief over de motieven
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van de bankwereld die worden genomen betreffende M.V.O. Hij vindt deze niet oprecht. Dit uit zich
aan de hand van de volgende citaten:
•
•

7.2.2

Respondent 1A: ‘Ja, want de bankwereld vertrouw ik per definitie niet. Dat zijn schooiers, zonder
uitzondering schooiers. Daar wordt zo verschrikkelijk veel moeite gedaan om geen enkel risico te
lopen.’
Respondent 1A: ‘Het is een reclame-item. Kom naar ING of Postbank, want die doen ook… Ten
behoeve van hun imago. Ja, ik ga bijna vloeken. Ik word daar gewoon echt misselijk van.’
Communicatie van Oikocredit Nederland

In deze paragraaf komt aan bod wat de drie huidige investeerders vinden dat Oikocredit Nederland
uitstraalt. Het is interessant om op basis van hun ervaringen te bekijken hoe Oikocredit Nederland
communiceert met haar karakteristieke kenmerken.
Eerst wordt beschreven hoe zij in contact zijn gekomen met Oikocredit Nederland. Vervolgens wordt
hun kennis gepeild. Verder wordt beschreven welke beelden of associaties zij hebben bij de naam. Dan
worden de motieven beschreven van de investeerders om te investeren in Oikocredit Nederland. Ten
slotte wordt behandeld hoe zij het liefst benaderd worden door een ideële organisatie als Oikocredit
Nederland.
- Contact
Tweederde van de respondenten is via een kerkelijke ingang met Oikocredit Nederland in aanraking
gekomen. Eén respondent is via een presentatie in zijn kerk geïnteresseerd geraakt. De ander kwam
via een kerkelijk blad met de organisatie in aanraking. De derde respondent weet het niet meer zeker
hoe hij ooit in contact gekomen is met Oikocredit Nederland. Hij denkt dat hij ooit een brochure op
een markt heeft aangereikt gekregen, maar het kan ook zijn dat het via een discussie of symposium
was. Hij geeft ook aan dat de plaats waar informatie aangeboden wordt voor hem belangrijk is voor de
geloofwaardigheid van een organisatie.
- Kennis
Tweederde van de respondenten kan duidelijk omschrijven wat Oikocredit doet. Zij hebben ieder zo
hun eigen opvatting over hoe ze zich oriënteren op Oikocredit. Dit komt overeen met
‘onafhankelijkheid’ dat volgens Risseeuw (2003) een belangrijk kenmerk is van het M.K.B.
•

Respondent 1C: ‘Ja en dat is dan een beetje het gevoel, het beeld dat ik zelf ontwikkel en wat ik
voldoende vind en is dat nu de missie of dat helemaal klopt. Het gaat mij meer om de lijn en de
trend.’

Dit komt ook terug in de antwoorden over het inhoudelijke idee van geld ter beschikking stellen aan
kansarmen.
•

Respondent 1A: ‘En dat ze dus uiteindelijk zelf de zaak moeten gaan runnen. Zodat ze
langzamerhand de zaak terug kunnen trekken. Nou dat spreekt me natuurlijk heel erg aan…’
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Waarden als ‘waardigheid’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ worden genoemd als belangrijke
bestanddelen van Oikocredit Nederland.
•

Respondent 1C: ‘Een stukje waardigheid komt elke keer in mij op. Dat mensen die tegen alle
beperkingen aanlopen en die ideeën hebben en iets willen, die worden gestimuleerd om hun
zelfvertrouwen waar te maken. Die krijgen dus gewoon een stukje verantwoordelijkheid en dat is dat
je waardig naar mensen kijkt. Dat is het beeld dat ik heb. En daar zit natuurlijk een stukje verplichting
aan vast, precies daar zit de kracht van het microkrediet.’

Tweederde zegt af en toe het blaadje te lezen om zo op de hoogte te blijven van de projecten die
gesteund worden door de financiering van Oikocredit.
- Beelden en associaties
Alle respondenten beschouwen Oikocredit als een organisatie die internationaal opereert.
De beelden en associaties die de respondenten hebben met de naam ‘Oikocredit’ zijn zeer
verschillend te noemen. Respondent 1C kan de naam Oikocredit niet onthouden en moet vragen hoe
de naam Oikocredit ook alweer uitgesproken wordt. Wel kan hij heel duidelijk omschrijven waar de
naam ‘Oikocredit’ vandaan komt.
•

Respondent 1C: ‘‘Oiko’ is natuurlijk van ‘oecumenisch’ en dat is natuurlijk algemeen. Dat is niet
specifiek voor een groep, maar algemeen voor de mens en ‘credit’ is natuurlijk kredietverstrekking, dus
op een bepaalde manier met geld omgaan en dan heb je nog dat bootje met dat kruisje, dus ja
duidelijk wel een religieuze achtergrond.’

Een andere respondent noemt meteen de kleuren ‘geel en blauw’. De laatste respondent verkiest
‘ontwikkelingsorganisatie’ boven ‘bank’ en wil dat graag zo houden.
Er is dus geen eenduidig beeld te noemen waar Oikocredit volgens de respondenten aan zou voldoen.
- Motieven
De motieven die de respondenten noemen om te investeren zijn ideëel te noemen. De respondenten
geven alle drie aan te investeren in Oikocredit vanwege het feit een ander te kunnen helpen en zo te
streven naar een beetje gelijkheid. Ze geven aan oprechte bedoelingen te hebben.
•

Respondent 1B: ‘Om investeringen te doen die niet al teveel opleveren in feite, waar dus goede
dingen mee gedaan worden. Sowieso, dat weet je dan zeker. Dus dat is ook een stukje omzien naar
elkaar, naar je medemens kijken’.

- Communicatiewijze ideële organisatie
Tweederde van de respondenten geeft aan liever niet benaderd te worden door ideële organisaties,
omdat ze vinden dat ze dan continue ‘lastig gevallen worden’. Eén respondent wil benaderd worden
via de mail. Papieren communicatie wordt niet gelezen.
•

Respondent 1B: ‘Het liefst niet via blaadjes, want dat verdwijnt inderdaad in de grote hoop en ook
niet via de telefoon.’
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De huidige relaties vinden dat ze zelf in staat zijn om te bepalen wat ze wel en niet doen. Hier komt
‘onafhankelijkheid’ weer terug dat het M.K.B. kenmerkt (Risseeuw, 2003). Bovendien is voor te stellen
dat mensen met een verantwoordelijkheid voor een eigen onderneming, selectief zijn in de wijze
waarop ze hun schaarse vrije tijd besteden.
•

7.2.3

Respondent 1A: ‘Maar op moment dat je in Nederland aangeeft dat je de interesse hebt in
bepaalde gebieden, word je bedolven onder de meest gekke dingen via e-mail of via je brievenbus. Ik
ben daar echt terughoudend in. Ik heb geen zin om eerst tweehonderd mailtjes te moeten deleten
aan het begin van de werkdag voor ik aan mijn werkzaamheden toe kom.’
Promotiemateriaal van Oikocredit Nederland

In deze paragraaf wordt geanalyseerd hoe de respondenten de wijze waarop Oikocredit Nederland
zichzelf promoot interpreteren aan de hand van advertenties, haar folders, haar logo, de website en
haar huidige en oude slogan.
- Acquisitie
Geen enkele respondent kan zich een advertentie of radiospot van Oikocredit herinneren. Men vraagt
zich af of deze wel bestaan. Als aangegeven wordt dat zij onlangs radiospots heeft uitgezonden via
Radio 1 en Radio 4 wordt er verbaasd gereageerd.
•

Respondent 1B: ‘Ik zou als ik bepaalde doelgroepen zou willen hebben, niet direct gekoppeld aan
kerken, dan zou ik, ik weet toevallig, want daar is ook onderzoek naar gedaan, veel mensen BNR
luisteren, Business News Radio en dan niet alleen oudere mensen, maar ook veel jongere mensen
luisteren daarnaar, omdat het hele snelle manier van communiceren is. Het zit gekoppeld aan het FD,
Financieel Dagblad. Luisteren toch veel mensen naar die toch even hun aandelen in de gaten willen
houden en die investeren, zeg maar.’

- Foldermateriaal
Op de vraag welke sfeer het foldermateriaal (het magazine, het kwartaalblad ‘Andersom’ en de
brochure) oproept is geen eenduidig antwoord te geven. Eén respondent vindt het ‘neutraal’. Een
andere respondent vindt het ‘modern’ ogen. Respondent 1C vindt dat het beeldmateriaal niet duidelijk
naar voren brengt dat het gaat om microkrediet en associeert het beeldmateriaal eerder met een
ontwikkelingsorganisatie dan met een financiële organisatie.
•

Respondent 1C: ‘Wat je dus ziet, het zijn allemaal gekleurde mensen, dus ontwikkelingshulp. En wat
minder… Je ziet uiteindelijk wel dat het ondernemers zijn, maar dan moet je iets verder kijken, maar
de eerste is ontwikkelingshulp. Dat is het eerste wat je ziet.’

Van de respondenten zou tweederde het beeldmateriaal veranderen. Motieven daarvoor zijn dat het
ten eerste ‘een sfeer van ontwikkelingshulp’ oproept. Het materiaal zou wat zakelijker mogen en meer
het ‘ondernemerschap’ mogen uitstralen. Ten tweede wordt gezegd dat het foldermateriaal ouderwets
oogt. Er wordt ook geopperd om in plaats van ‘Andersom’ twaalf keer per jaar een elektronische mail
te verzenden. Het magazine wordt door tweederde positiever beoordeeld dan de Andersom.
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- Logo
Tweederde van de respondenten associeert het logo met een religieuze achtergrond, maar heeft daar
verder geen problemen mee.
•
•

Respondent 1B: ‘Zending, als ik een eerste reactie geef, het bootje…’
Respondent 1C: ’Het oude Bijbelse plaatje van: het meer van Galilei. Ik vind dat prima hoor. Ik vind
het mooi weergegeven, maar wel met een religieuze invalshoek.’

- Website
Van de respondenten heeft tweederde de website niet bekeken en een derde beoordeelt de website
neutraal. Een derde van de respondenten bekijkt de website alleen als zij op zoek is naar specifieke
informatie. Dat sluit weer aan bij de theorie uit hoofdstuk 3 dat burgers zelf beslissen welke informatie
zij op welk moment opvragen.
•

Respondent 1C: ‘Ik vind dat je het absoluut moet hebben, maar wat ik merk, zo’n website, daar
moet je zelf… Zo’n blaadje, dat is dan misschien ouderwets, dat komt naar je toe en dat krijg je één
maal per kwartaal. Ik vind dat wel prima. Dan kan ik altijd nog even naar de website kijken als ik dat
zou willen.’

- Slogans
De huidige slogan van Oikocredit Nederland is ‘investeren in mensen’. Voorheen was dat
‘ondernemen in ontwikkeling’. Tweederde van de respondenten geeft de voorkeur aan ‘investeren in
mensen’.
Respondent 1C beoordeelt deze slogan positief omdat hij zich vanuit zijn eigen bedrijf duidelijk kan
identificeren met deze slogan.
•

Respondent 1C: ‘Ja, ik zou… ‘Investeren in mensen’ is onze leidraad, dus ik herken dat direct.’

Een derde van de respondenten geeft aan dat zij de voorkeur geeft aan ‘ondernemen in ontwikkeling’.
•

Respondent 1 B: ‘De kracht van een slogan is, dat ie opvalt, dat ie heel apart is. Investeren in
mensen, sorry, dat is echt niet apart hoor. Dat blijft ook niet hangen als dat gekoppeld wordt aan dit,
absoluut niet. Investeren in mensen wordt al zoveel gezegd. Ik denk in elke onderneming dat gezegd
wordt: ja maar wij investeren toch in mensen? Nu heeft dat niets met mensen in ontwikkelingslanden
te maken.’

Uit bovenstaande is op te maken dat volgens de respondent een slogan de essentiële kenmerken van
de organisatiepersoonlijkheid dient te bevatten. De vraag is of dit het geval is bij de slogan van
Oikocredit Nederland.
- Aanbevelingen
Hieronder worden een aantal opmerkingen genoemd die de communicatie van Oikocredit Nederland
zou moeten verbeteren.
Een derde is tevreden over het foldermateriaal, maar oppert de mogelijkheid tot een elektronisch
abonnement. Hij geeft aan een digitale versie daarvan ook wel te kunnen waarderen.
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•

Respondent 1A: ‘Ja, dat blaadje vind ik prima, ik zit niet te wachten op… Misschien dat het blaadje
ook digitaal kan worden verzonden. Want nu is het per post - en misschien is de gelegenheid er al
hoor – maar dan zou ik wel een elektronisch abonnement willen hebben.’

De respondent geeft geldbesparing als motivatie voor deze opmerking. Hij stelt voor dat het geld dat
bespaart wordt, ergens terplekke kan worden geïnvesteerd.
Vervolgens geeft een derde aan dat het foldermateriaal van Oikocredit Nederland verbeterd zou
moeten worden. Volgens de respondent bevat het materiaal geen eenheid.
•

Respondent 1B: ‘Ja in beeld is dit sowieso allemaal veel te heftig. Te rommelig. Het klopt allemaal
wel, maar als je dus echt erover nadenkt, het is rommelig. Dan zou je dit moeten laten terugkomen.
Eenheid creëren. En dat is bij geen van drieën, ze zijn alle drie verschillend. Het is net alsof er drie
ontwerpbureaus bezig geweest zijn. Het zijn drie verschillende dingen, ook qua logo.’

Verder geeft een derde aan dat de communicatie over het lidmaatschap met de vereniging vanuit
Oikocredit Nederland duidelijker zou mogen.
•

Respondent 1C: ‘Volgens mij kon je kiezen in het begin van: word je lid of niet lid.Ik begrijp niet zo
goed wat dat is, dus in het kader van de communicatie… Dus ik ben wel/niet lid, ja nu wel dus, maar
waarvan geen idee… Als je nu over duidelijkheid praat, dan zou dat wat duidelijker mogen. Waarom
ben je dan lid en wat is dat dan?’

Als positief punt wordt het persoonlijke aspect van de organisatie genoemd.
•

Respondent 1C: ‘Wat ik overigens heel positief vindt, als je belt, krijg je tenminste iemand aan de
lijn, gelijk, hup, geen vijftien toetsen. Ik vind dat zó vreselijk! Drama. De meerwaarde.’

Geen van de respondenten zegt ten slotte spijt te hebben van hun investering in aandelen van
Oikocredit Nederland.
7.3 Categorie 2: mogelijk toekomstige relaties
De mogelijk toekomstige relaties van Oikocredit Nederland is dezelfde vragenlijst voorgelegd als de
huidige relaties. Deze groep is wellicht het meest interessant voor Oikocredit Nederland, omdat zij
zich in haar marketing- en communicatiedoelstellingen tot doel heeft gesteld het M.K.B. te willen
aanspreken om zo nieuwe investeerders te werven. Hieronder wordt op dezelfde wijze als in
paragraaf 6.2 per thema besproken wat de belangrijkste uitkomsten zijn.
7.3.1

Oikocredit Nederland en M.V.O.

Hoe zien de mogelijk toekomstige relaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Van de
mogelijk toekomstige relaties kan tweederde maatschappelijke verantwoord ondernemen duidelijk
omschrijven door voorbeelden te noemen. Zij vinden dat ze buiten hun eigen winst ook aan de ander
moeten denken.
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•

Respondent 2A: ‘… dat je niet alleen kijkt naar de beste manier om je geld te verdienen, maar ook
dat je bijdraagt aan een verantwoorde leefomgeving voor een ieder. Dat uit zich dan in mijn idee
doordat je af en toe bedrijven ziet die mensen beschikbaar stellen voor het opknappen van een
scoutinghuis of een buurthuis of wat dan ook en daar tijd en geld voor vrijmaken.’

Ook respondent 2C geeft dat aspect als motivatie om aan M.V.O. te doen.
•

Respondent 2C: ‘Niet als je het zo zou stellen van: kun je een omschrijving geven, maar wat ik me
wel realiseer als bedrijf zijnde en als directeur eigenaar van het bedrijf uiteraard, dat we niet alleen
maar bezig moeten zijn met zelfverrijking, dus zelf geld verdienen, maar dat we ook inderdaad aan
andere zaken moeten denken en dat doen we ook.’

De terreinen van M.V.O. die de respondenten interessant vinden liggen zowel op milieu als sociaal
vlak. Respondent 2C geeft aan dat hij in zijn eigen bedrijf ook bezig is met het milieuaspect. Zo heeft
hij een verpakkingsconvenant getekend. Dat houdt in dat hij het aantal verpakkingen zoveel mogelijk
probeert te besparen. Ook vindt hij het belangrijk de kleine ondernemer te sponsoren in plaats de
grotere bedrijven. Verder worden waarden als sociale ‘betrokkenheid genoemd’ en ‘zorg om het
milieu’ genoemd. Respondent 2B heeft zelf een bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame energie en
recycling, dus als vanzelf houdt hij zich daar in het dagelijks leven mee bezig. Opvallend is dat in de
antwoorden vooral de kleinere thema’s genoemd worden, thema’s waar mensen zich gemakkelijk mee
kunnen identificeren.
•

Respondent 2A: ‘Ik moet zeggen, klimaatverandering enzo, dat vind ik zo groot, daar heb ik niet
echt het idee van: daar kan ik wat aan doen. Armoedebestrijding, ja.. Daar heb ik ook, daar voel ik
me meer mee verwant, maar waar het mij om gaat is dat men probeert om die mensen een eigen
verantwoordelijkheid bij te brengen en dat hebben ze, maar ook om de mogelijkheid te scheppen om
die verantwoordelijkheid te nemen. En dan denk ik toch, zo’n Oikocredit vind ik daar een goede
partner in.’

De waarde ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt ook erg gewaardeerd. Dit is weer te koppelen aan de
literatuur uit hoofdstuk 3, waar gesteld wordt dat ‘onafhankelijkheid’ als een belangrijk kenmerk geldt
voor het M.K.B.
Een derde kan niet goed antwoord geven op de vraag en noemt het religieuze aspect van de
organisatie.
De motieven om te kiezen voor een bepaald terrein van M.V.O. komen op verschillende manieren tot
stand. Een respondent geeft aan dat dit impulsief gebeurt. Een andere respondent geeft aan dat dit
door verdieping door middel van het lezen van opinie- en weekbladen tot stand komt.
Tegen de samenwerking met een ideële organisatie kijken de bedrijven welwillend aan, al geeft
respondent 2A duidelijk aan dat hij het belangrijk vindt dat hij zich kan identificeren met de organisatie.
Hij ervaart ‘eigen verantwoordelijkheid’ daarbij als een belangrijke waarde.
•

Respondent 2A: ‘Nou ik verwacht wel… Laat ik het zo zeggen: ik heb een poos meegedaan met
toentertijd heette het Foster Parents, dat was als privé-persoon en dat gaat me net iets te ver. Ik hoef
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niet een tekening te krijgen van een kind van kijk eens hoe mooi ik kan tekenen voor Foster Parents,
terwijl dat eigenlijk een beetje gedwongen is van je moet toch wel, opgelegd, gedwongen. Ik wil graag
dat een ideële organisatie mijn ideaal, cq. ideaal wat we delen goed uitdraagt en uiteraard moeten ze
zich verantwoorden tegenover de deelnemers.’
Er wordt ook minder positief tegen de samenwerking met een ideële organisatie aangekeken. Zo
antwoordt respondent 2C dat hij de samenwerking als ‘stoffig’ ervaart door een eerder
samenwerkingsverband met Novib.
•

Respondent 2C: ‘De uitstraling naar buiten is er dus wel, maar je kan heel snel verzeild raken in een
stukje bureaucratie. Ook omdat het vrijwilligers zijn, heel vaak. Zij werken halve dagen of twee dagen.
Zij zijn niet te bereiken op het moment dat wij wel informatie willen en dat zijn natuurlijk allemaal
dingen die het dan wat lastiger maken. Ik denk ook dat ze veel meer geld kunnen ophalen, als ze ook
de back-up wat beter zouden regelen.’

Ten slotte geven alle respondenten aan dat zij niet in Oikocredit Nederland zouden investeren ten
behoeve van hun eigen marketingcommunicatie, omdat alle communicatie via mond-op-mond reclame
gebeurt.
7.3.2

Communicatie van Oikocredit Nederland

In deze paragraaf beschrijf ik hoe de mogelijk toekomstige relaties Oikocredit Nederland het liefst
benaderd worden door Oikocredit Nederland. Net als bij de huidige relaties, wordt eerst beschreven
hoe zij in contact zijn gekomen met Oikocredit Nederland. Vervolgens wordt hun kennis gepeild.
Verder wordt beschreven welke beelden of associaties zij hebben bij de naam. Daarna worden de
motieven beschreven van de respondenten om eventueel te investeren in Oikocredit Nederland. Ten
slotte wordt behandeld hoe zij het liefst benaderd worden door een ideële organisatie als Oikocredit
Nederland.
- Contact
Zoals vermeld in de inleiding, zijn alle respondenten uit deze categorie in aanraking gekomen met
Oikocredit Nederland via Arie L. Breure. Deze maakt deel uit van een werkgroep van Oikocredit en
probeert via zijn netwerk mensen te interesseren voor aandelen in microkrediet. Respondent 2A kent
Oikocredit Nederland via Altea. Dat is een investeringsclub die vooral investeert in het M.K.B.
- Kennis
Alle respondenten kunnen duidelijk verwoorden wat Oikocredit doet. Zij zien Oikocredit ook als een
internationale organisatie. Vooral respondent 2A en 2C lijken een goede voorkennis van de
organisatie te hebben. Respondent 2C vergelijkt microkrediet met zaad dat gepland wordt en dat op
een gegeven moment geoogst kan worden. Zo heb je een blijvende winst, in plaats van een eenmalig
succes. Hij vindt het belangrijk iets te doen met geld zodat de waarde kan stijgen.
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•

Respondent 2C: ‘Er is een uitspraak uit de bijbel, ik weet niet meer precies wat dat was, maar in
ieder geval, geef iemand een brood en eet het op, investeer het in zaad en hij kan in plaats van één
keer eten… Ik kan me iets herinneren… Ik ben heel slecht met de bijbel, maar dat kan ik me dus
herinneren. Dat je mensen beter cement kan geven om het uit te bouwen, dan ze inderdaad iets te
geven wat eenmalig is. Dat wordt opgegeten en het is weg. Dat vind ik wel goed.’

- Beelden en associaties
Een derde van de respondenten geeft aan in de naam ‘Oikocredit’ een religieuze achtergrond te
ontdekken. Respondent 2B terecht verwijst naar ‘eucomene’. Een derde geeft aan dat de naam
verwijst naar het inhoudelijke concept van microkrediet. Een derde ten slotte beoordeelt de naam
negatief.
•

Respondent 2C: ‘Ja die vind ik niet goed. Het eerste gedeelte zegt me helemaal niets, en
‘krediet’, ‘credit’, ja dat klinkt zo negatief. Dus een nietszeggend, negatief iets.’

Hij kan de naam ook niet uitspreken.
•

Respondent 2C: ‘Oioko-…, ik kan het niet eens uitspreken… credit, ja dat…’

- Motieven
Voordat zij investeren in een organisatie vindt tweederde van de respondenten het belangrijk dat zij
betrouwbaar is. Zo wil respondent 2B de betrouwbaarheid eerst onderzoeken en hecht 2C waarde
aan een keurmerk. Respondent 2A vindt het ten slotte belangrijk dat de organisatie dezelfde doelen
nastreeft als hij.
•

•

Respondent 2A: ‘Nou, wat ik je al zei, proberen mensen een betere leefomgeving te laten creëren en
vooral te laten creëren door zichzelf, hun eigen verantwoordelijkheid. Een beetje een rode draad,
maar wat ik je al zei, ik geloof best wel dat je mensen kan helpen door nu te zeggen van hier heb je
een zak eten of een zak geld of wat dan ook.’
Respondent 2C: ‘Kijk geld geven is prima, maar iets doen met geld waardoor de waarde kan stijgen
en meer mensen geholpen kunnen worden is natuurlijk een prima constructie.’

De uitspraken van tweederde van de respondenten geeft aan dat identificatie met de missie die de
organisatie nastreeft erg belangrijk is. Respondent 2A en 2C geven aan er belang aan te hechten dat de
organisatie waar zij eventueel geld in zouden investeren dezelfde doelen nastreeft als zij. Dit is
interessant

voor

Oikocredit

Nederland,

omdat

zij

op

die

manier

haar

unieke

persoonlijkheidskenmerken, zoals die genoemd worden in hoofdstuk 5 zou kunnen koppelen aan de
waarden van de M.K.B.-er. Zo kan zij ook voor de lange termijn een beleid ontwikkelen voor haar
geprojecteerde identiteit.
•
•

Respondent 2B: ‘Dat zou ik kunnen doen omdat ik vind dat het doel wat Oikocredit nastreeft ook
mijn doel zou kunnen zijn en omdat ik ook weet dat als je dit soort kredieten gaat verstrekken, je ook
krediet moet aantrekken en daardoor zou je kunnen bedenken dat je daaraan meedoet.’
Respondent 2C: Ik ben zelf ondernemer, laat andere mensen ook maar de kans krijgen te
ondernemen.
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- Communicatiewijze ideële organisatie
Een derde van de respondenten zou graag via e-mail bereikt worden door ideële organisaties omdat
dit snel is en omdat hij kan reageren wanneer het hem uitkomt. Respondent 2B geeft aan liever niet te
worden benaderd door ideële organisaties.
Respondent 2C geeft aan dat hij graag benaderd wordt vanuit zijn netwerk. Hij oppert het idee om als
ideële organisatie netwerken aan te spreken, zoals de Lions en de Rotary.
•

7.3.3

Respondent 2C: ‘Maar met dit soort dingen moet je mensen toch op het ondernemerschap
aanspreken. Zo van: ‘jij onderneemt, laat iemand anders ook ondernemen’. En die snappen ook het
systeem wat beter denk ik dan de doorsnee Nederlander. Ik denk toch dat je op de zakelijke markt
moet gaan zitten.’

Promotiemateriaal van Oikocredit Nederland

Hieronder worden de verschillende manieren besproken die Oikocredit Nederland aanwendt om haar
gedachtegoed te promoten en zo nieuwe investeerders te werven.
We richten ons hierbij op de wijze waarop de mogelijk toekomstige relaties het huidige
promotiemateriaal van de organisatie ervaren.
- Acquisitie
Geen van de respondenten kan zich een advertentie of radiospot van Oikocredit herinneren. Zij zijn
alle drie in contact gekomen met Oikocredit Nederland door de heer Arie L. Breure. Een derde kan
zich wel een brochure herinneren, die hij toentertijd van Arie Breure ontvangen heeft. Hij geeft
daarbij aan dat hij zich kan herinneren dat in de brochure goed uitgelegd wordt wat microkrediet is en
dat de nadruk ligt het op het zoeken van krediet.
- Foldermateriaal
Als de respondenten geconfronteerd worden met het foldermateriaal, geeft een derde van de
respondenten een reactie op het feit dat een bekende Nederlander op de voorkant van het
kwartaalblad ‘Andersom’ staat:
•

Respondent 2A: ‘Ik heb Katja Schuurman gezien en niet omdat het nu Katja Schuurman is., maar ik
heb er zelf een beetje een hekel aan, in de zin van: waarom moet je een, ik snap het wel hoor, dat
even voorop gesteld… Ik snap best dat dit soort mensen een veel groter bereik heeft dan jij en ik bij
elkaar in hun netwerken, maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van: daar loopt weer zo’n BN’er
zo maatschappelijk te doen, weet je wel. Moet je daar je geld aan uitgeven? … Dan denk ik van:
vertel nu alsjeblieft wat je boodschap is en hang het niet zo op aan Katja Schuurman of wie dan ook.’

Tweederde van de respondenten vindt het magazine de sfeer van ‘ontwikkelingswerk’ en ‘Derde
Wereld Projecten’ oproepen. Daarvan ervaart een derde dat als positief en geeft aan dat hij het erg
keurig verzorgd uit vindt zien. De overige respondent ervaart het beeldmateriaal wel als zijnde

- 62 -

Gedeelde waarden, dubbele winst? - Onderzoek naar communicatie van Oikocredit Nederland met het M.K.B. -

negatief Hij geeft aan dat het materiaal hem niet aan microkrediet doet denken. Wat hem betreft zou
het zakelijker mogen.
•

Respondent 2B: ‘Meer aan derdewereldprojecten. Microkredieten mogen wel wat zakelijker, wat
meer financieel georiënteerd. Maar goed, ik herken het wel een beetje hoor, want het jaarverslag van
Triodos is ook in deze sfeer. Het niet een sfeer waar ik heel opgewonden van raak, maar misschien
heeft dat wat met mijn zakelijke instelling te maken.’

Respondent 2C bekijkt het materiaal vanuit zijn achtergrond in de marketingcommunicatie en noemt
de opmaak en dan vooral de lettertypes ‘oubollig’. Daarbij stelt hij zichzelf wel de vraag of dat erg is.
Hij geeft wel voorbeelden van hoe het vanuit zijn optiek niet en wel moet.
Respondent 2C is van mening dat er eenheid gecreëerd dient te worden in het materiaal. Dit sluit aan
bij de theorie over visual design (Douglas, 2003) omdat mensen bewust of onbewust al hun zintuigen
inzetten om zich een totaalbeeld van de organisatie te vormen.
•

Respondent 2C: ‘Ik vind dat dat al beter is dan deze, hoewel hier ook… Kijk, (wijst een
bladzijde aan met alleen maar tekst) dit wordt door niemand gelezen. (Wijst de nieuwe folder
aan), Dit is een stuk beter hoor, door met kleuren te werken en onderscheid tussen twee
verhalen te maken middels kleur en dat soort zaken meer, dat is al een stuk beter.’

Over de brochure zijn alle respondenten enthousiast. Zij vinden hem doeltreffend, neutraal en
informatief.
- Logo
Tweederde van de respondenten kan het logo goed beschrijven en associeert het met een religieuze
achtergrond. Daarvan ervaart een derde dit als zijnde niet negatief en een derde vindt het logo niet
sterk. Wat hem betreft zou het strakker mogen. Respondent 1B ten slotte, kan het logo niet plaatsen.
Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij zich minder verbonden voelt met de organisatie, omdat het logo
hem niet aanspreekt. Het logo van Oikocredit Nederland is namelijk een belangrijk onderdeel van de
afspiegeling van haar visuele identiteit volgens Olins (1989).
•

Respondent 2B: ‘Het lijkt op een bootje, maar dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Wat voor
associaties zou ik daarmee moeten hebben? Wat is het eigenlijk?’

- Website
De website wordt door de respondenten vergeleken met het magazine. Er wordt gesteld door
tweederde van de respondenten dat de website dezelfde uitstraling heeft als het magazine. Wel geeft
tweederde aan dat de informatie korter mag.
•

Respondent 2C: ‘Mag wat duidelijker… Ik ben iemand van de punten, bam bam bam… Dit zijn we
en dit willen we. Al die verhalen, al die uitleg en achtergronden, dat mag best naar de achtergrond.’

Wel geeft respondent 1A aan dat de informatie vrij uitgebreid was, die op de website weergegeven
was.
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•

Respondent 1A: ‘Daar staat op: wij zijn Oikocredit en wij verstrekken microkredieten en dan ga je
naar de volgende bladzijde en dan zeg je van wij zijn Oikocredit en dan krijg je eigenlijk pas waar je
het verstrekt en hoe je het verstrekt en ik begrijp wel dat herhaling de kracht van de advertentie is,
maar af en toe kan je ook naar mijn idee een beetje te ver herhalen. Je kunt ook proberen een beetje
op de intelligentie van de mensen in te spelen en te zeggen van: weet je joh, wij zijn Oikocredit en we
gaan nu de diepte in.’

- Slogans
Wat betreft de slogans verkiezen alle respondenten de slogan ‘investeren in mensen’ op de slogan
‘ondernemen in ontwikkeling’. Een motivatie hiervoor is dat ‘ondernemen in ontwikkeling’ een
‘tweederangs-derde-wereld gevoel‘ oproept, volgens respondent 2B. Respondent 2C kan zich geheel
vinden in de slogan van H.K.H. Maxima die op de brochure vermeld staat.
•

Respondent 2C: ‘Arme mensen willen geen aalmoezen, ze willen kansen’. Daar zeg je veel meer
mee dan ‘Investeren in mensen’. Maar je kunt op heel veel verschillende manieren investeren in
mensen. Je kunt ze eenmalig iets geven, je kunt ze geestelijk bijstand verlenen. Maar investeert niet
ieder bedrijf in mensen?’

- Interesse in investeren
Alle respondenten zijn geïnteresseerd om eventueel te investeren. De stand van zaken:
•

Respondent 2A heeft geld over van zijn beleggingsportefeuille.

•

Respondent 2B wil eerst een goede analyse van de organisatie maken.

•

Respondent 2C heeft de kans gekregen om te investeren en dat zij dat gunt hij een ander
ook.

- Aanbevelingen
Als aanbevelingen ten behoeve van de communicatie van Oikocredit Nederland, worden er door de
respondenten drie verschillende adviezen gegeven:
Respondent 2A:
•

Meer intelligentie brengen in de website: ‘what you see is what you get’
‘Nou, misschien wat meer, zeker in de website, wat meer intelligentie erin brengen, dat je bezoekers
toch op een ietsje hoger niveau inschat, waarin je zegt van oké, als je een link of een tabblaadje hebt
over onze deelnemers, dat je dan niet helemaal uitlegt wat je allemaal aan het doen bent, maar dat je
ook werkelijk naar ‘onze deelnemers’ gaat. En niet eerst een stuk weer uitleg.’

•

Zoveel mogelijk in de publiciteit komen

Respondent 2B:
•

Een zakelijkere sfeer brengen in het promotiemateriaal

•

Adverteren via Business News Radio
‘Dan zou ik het minder Derde Wereld maken, want uiteindelijk is het natuurlijk niet zo belangrijk
waar je duurzaam onderneemt, of dat nu gewoon hier in Nederland is of in de Derde Wereld, ik zou
die sfeer er wat halen en het een wat zakelijker sfeer geven. Volgens mij neem je dan die mensen
daar ook serieuzer. Hoe meer je ze op een westerse wijze benadert, hoe meer tevreden denk ik dat
zij zijn.’
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Respondent 2C:
•

Eenheid en duidelijkheid in het promotiemateriaal brengen

•

Herkenning door duidelijk logo

•

Een opbergmap voor de investeerder
‘Nou als je Oxfam Novib bekijkt, ook de site en hoe ze adverteren in de bladen op een
duidelijke manier, dat spreekt mij ontzettend aan, dat is ook de reden dat we geld hebben
gegeven, nu gaat dat niet om gigantische bedragen, maar toch, met mijn gift halen ze de
advertentie eruit, laat ik het zo zeggen.’

7.4
De

Conclusie
analyse van de toegepaste identiteit van Oikocredit Nederland concentreert zich op de

waarnemingen van de huidige en mogelijk toekomstige relaties vanuit het M.K.B. Hieronder worden
de resultaten uit de analyse per thema besproken. Daarbij is in subparagraaf 7.4.1 ten eerste speciale
aandacht voor de motieven die zij hebben samen te werken of eventueel samen te werken met
Oikocredit Nederland. Vervolgens wordt in subparagraaf 7.4.2 de wijze waarop communicatie van
Oikocredit Nederland wordt ervaren nader onder de loep genomen. Ten slotte worden de
belangrijkste resultaten betreffende het promotiemateriaal weergegeven in subparagraaf 7.4.3.
7.4.1

Oikocredit Nederland en M.V.O.

In deze subparagraaf worden de motieven die de ondernemers hebben om zich met hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid bezig te houden genoemd. Daarbij wordt gefocust op de
waarden die hen aantrekt in organisaties.
Alle respondenten uit beide categorieën noemen elementen van M.V.O. die terugkomen in de definitie
van de SER (2000) als hen gevraagd wordt of zij bekend zijn met M.V.O. De meerderheid van de
respondenten gebruikt M.V.O. vooral wegens persoonlijke drijfveren en niet uit zakelijk oogpunt. De
persoonlijke identificatie van de ondernemer met het onderwerp lijkt de grootste rol te spelen. Dit
persoonlijke aspect als belangrijk kenmerk van het M.K.B. wordt ook genoemd door Risseeuw (2003).
Zowel de respondenten uit categorie 1 als categorie 2 vinden het belangrijk zich persoonlijk te kunnen
identificeren met de organisatie waar zij in investeren. Dit wordt door verschillende citaten
ondersteund en komt overeen met de stelling van Hoijtink (2004) dat er bij M.V.O. sprake is van ‘een
mix van persoonlijke overtuigingen en zakelijke belangen’. Doordat zij zich identificeren met de
ondernemers in ontwikkelingslanden omdat zij zelf ook ondernemer zijn, trekt de missie van
Oikocredit hen aan.
Bij de respondenten uit categorie 1 worden waarden als geloven in ideeën van mensen, andere mensen
kansen bieden voor opbouw eigen bestaan, vertrouwen geven aan mensen en de kleinschaligheid van de
projecten genoemd die hen aantrekken in de organisatie Oikocredit Nederland. De respondenten uit
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categorie 2 voelen zich aangesproken door de waarden eigen verantwoordelijkheid en kleinschaligheid ten
opzichte van de projecten van Oikocredit. Dit zijn tevens twee belangrijke kenmerken van het M.K.B.
De drijfveren van de organisatie moeten volgens de meerderheid van de respondenten oprecht zijn. Uit
categorie 1 wordt aangeven dat de bankwereld geen vertrouwen uitstraalt. Oikocredit Nederland
schenkt dit vertrouwen wel.
Door de respondenten uit categorie 1 wordt de betrouwbaarheid van de organisatie een belangrijke
voorwaarde gevonden om te investeren. De kanalen die Oikocredit Nederland gebruikt om zich te
profileren kunnen helpen deze betrouwbaarheid tot stand te brengen en in stand te houden.
7.4.2

Communicatie van Oikocredit Nederland

Deze paragraaf van de conclusie richt zich op de wijze waarop huidige investeerders en mogelijk
toekomstige investeerders aankijken tegen de communicatie van Oikocredit Nederland. Besproken
wordt de wijze waarop zij in contact zijn gekomen met de organisatie, de kennis, de beelden, de
associaties en motieven. Ten slotte wordt behandeld hoe zij aankijken tegen de communicatiewijze
van een ideële organisatie.
Van categorie 1 is tweederde van de respondenten in contact gekomen met Oikocredit Nederland via
de kerk. Mogelijk het derde deel van de respondenten ook, maar hij weet dat niet meer zeker.
Van categorie 2 zijn alle respondenten in contact gekomen met Oikocredit Nederland via persoonlijk
contact.
Tweederde van de respondenten uit categorie 1 kan duidelijk omschrijven wat Oikocredit doet. Zij
hecht er veel waarde aan zelf te kunnen bepalen hoe zij zich oriënteert op de organisatie om kennis
op te doen. Dit laat zien dat zij zich inderdaad onafhankelijk op wensen te stellen, zoals Risseeuw
(2003) dat ook als belangrijk kenmerk ziet van het M.K.B. Waarden als ‘waardigheid’, ‘zelfvertrouwen’
en ‘verantwoordelijkheid’ worden als belangrijke waarden genoemd die terugkomen in Oikocredit
Nederland. Tweederde geeft aan de bladen te lezen.
Tweederde van de respondenten uit categorie 2 heeft een goede kennis van de organisatie Oikocredit
Nederland. Zo geeft één respondent een mooie metafoor voor microkrediet. Hij vergelijkt het met
‘zaad dat gepland en geoogst wordt’.
De respondenten hebben van Oikocredit Nederland zowel bij categorie I als 2 het beeld van een
organisatie die internationaal opereert. De naam van de organisatie lijkt problemen op te leveren.
‘Oikocredit’ kan slechts door een derde deel van categorie 1 worden uitgelegd. Dit is ook het geval bij
categorie 2. Daar wordt de naam ook als zijnde negatief ervaren. Vervolgens worden de kleuren van
de organisatie vanuit categorie 1 genoemd als zijnde herkenbaar.
De motieven die categorie I heeft om te investeren in Oikocredit Nederland zijn gericht op hulp
bieden aan de ander. Categorie 2 is terughoudender. Tweederde van de respondenten zou eerst
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willen weten of de organisatie betrouwbaar is. Een derde zou bijvoorbeeld eerst onderzoek willen
doen en het resterende deel geeft aan dat een keurmerk zou kunnen helpen. De combinatie van ‘geld
in waarde laten stijgen’ en mensen helpen wordt wel als een goede constructie ervaren.
Op de vraag hoe de respondenten het liefst benaderd zouden worden door een ideële organisatie,
geeft tweederde van de respondenten van categorie 1 aan dat zij liever niet benaderd zouden worden.
Een derde wil graag via e-mail benaderd worden. Zij stellen hun zelfstandigheid zeer op prijs. Dit
appelleert weer aan het kenmerk ‘onafhankelijkheid’ van Risseeuw (2003).
Bij categorie 2 is dit minder eenduidig. Een derde deel geeft aan graag via e-mail benaderd te worden,
omdat dit snel is en hij kan reageren wanneer het hem schikt. Een derde geeft de voorkeur aan
persoonlijk contact en het resterende deel wordt liever helemaal niet benaderd. Dit laat duidelijk zien
dat een ieder een persoonlijke voorkeur heeft waarop hij benaderd wordt. Dit wordt ondersteund
door de theorie van Van Beek (1999). Zij stelt dat het in de huidige, individualistische maatschappij
lastig is voor organisaties om de huidige consument aan te spreken. Door de ontzuiling handelt de
consument van nu uit eigen overwegingen en is daardoor niet meer in een hokje te stoppen. Taylor
(1991) sluit hierbij aan met de stelling dat de postmoderne individu niet meer hangt aan een sociale,
maatschappelijke context.
7.4.3

Promotiemateriaal van Oikocredit Nederland

Deze paragraaf vat alle opmerkelijke zaken samen die het M.K.B. ervaart wat betreft acquisitie,
foldermateriaal, logo, website en slogans van Oikocredit Nederland. De aanbevelingen komen aan bod
in hoofdstuk 8, waarin Oikocredit Nederland zal worden geadviseerd.
Van de respondenten uit beide categorieën kan geen enkele respondent zich een advertentie op enige
wijze van Oikocredit Nederland herinneren.
Het foldermateriaal wordt door de respondenten van categorie 1 heel verschillend ervaren. De
meerderheid zou het echter wel veranderen. Het materiaal zou de identiteit van de organisatie meer
mogen ondersteunen. Daartoe zou zij meer ‘ondernemerschap’ moeten uitstralen. Het magazine
wordt door de meerderheid positiever beoordeeld dan het kwartaalblad ‘Andersom’.
Van categorie 2 vindt de meerderheid van de respondenten ook dat het foldermateriaal meer zou
mogen uitstralen dat de organisatie zich bezighoudt met microkrediet. Zij zijn van mening dat het
materiaal ‘ontwikkelingswerk’ uitstraalt, terwijl het eigenlijk gericht zou moeten zijn op
‘ondernemerschap’. Ook hier wordt gesteld dat het materiaal moderner zou mogen worden
vormgegeven. De lettertypes worden als ‘oudbollig’ ervaren, maar tegelijkertijd vraagt men zich af of
dat erg is. Volgens een respondent van deze categorie zit er geen duidelijke lijn in het materiaal,
waardoor het geen eenheid uitstraalt naar buiten toe, dat volgens de definitie van Birkigt en Stadler
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(1989) wel zou moeten.

Over de brochure zijn alle respondenten enthousiast. Zij vinden hem

neutraal, doeltreffend en informatief.
De organisatiepersoonlijkheid uit zich volgens Birkigt en Stadler (1986) en hun CI-mix in
communicatie, gedrag en symboliek. Het logo is hét symbool van de organisatie. Dit moet dus zo zijn
vormgegeven dat buitenstaanders het begrijpen. Ook is het een belangrijk onderdeel van de visuele
identiteit van de organisatie volgens Olins (1989) en daarom moet dit herkenbaar zijn en appelleren
aan de missie van de organisatie. Door tweederde van categorie 1 in verband gebracht met de
religieuze achtergrond van de organisatie, maar zegt daar geen problemen mee te hebben. Ook bij
categorie 2 wordt het logo met de religieuze achtergrond van Oikocredit Nederland geassocieerd.
De website is door categorie 1 door tweederde niet bekeken, dus het is lastig daar een uitspraak over
te doen. Er wordt ook gezegd dat zij zelf willen bepalen welke informatie zij op een bepaald moment
willen opvragen. Dit sluit weer aan bij de theorie van Tulder (2004) dat burgers tegenwoordig zelf hun
kader samenstellen dat hen in staat stelt zelf beslissingen te maken.
De meerderheid van de respondenten van categorie 2 geeft aan dat de website dezelfde uitstraling
heeft als het magazine. Wel vindt de meerderheid ook dat de informatie minder uitgebreid mag
worden weergegeven.
Tweederde van de respondenten van categorie 1 geeft de voorkeur aan de huidige slogan van
Oikocredit Nederland, ‘Investeren in mensen’ in plaats van de oude slogan ‘ondernemen in
ontwikkeling’. Dit is ook het geval bij categorie 2. Zij kunnen zich meer identificeren met de eerste
slogan. Dit is wel verbazingwekkend, omdat zij toch allen ondernemer zijn. De tegengeluiden zijn dat
‘ondernemen in ontwikkeling’ niet specifiek genoeg zou zijn voor Oikocredit Nederland. Zo wordt
geopperd de slogan te voeren: ‘Arme mensen willen geen aalmoezen, ze willen kansen’. De slogan
dient zich dus meer te richten op de essentiële kernmerken van de organisatiepersoonlijkheid.
Tenslotte geeft tweederde van de respondenten uit categorie 2 aan dat zij wel geïnteresseerd is in
investeren in Oikocredit. Een minderheid wil dit nog eerst nader onderzoeken
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| 8. Conclusie
Uit de uitgebreide analyse van de gewenste, de geprojecteerde en de toegepaste identiteit komt een
aantal zaken duidelijk naar voren. Zo kan er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag:
Op welke wijze kan de ideële organisatie Oikocredit Nederland haar communicatie in woord en beeld inzetten
om bedrijven in het M.K.B. te interesseren voor haar product, zonder daarbij haar eigen identiteit te verliezen?
Aan de hand van verschillende analyses hebben wij antwoord kunnen geven op de deelvragen zoals
deze zijn opgesteld in de inleiding.
8.1

Gewenste identiteit Oikocredit Nederland

In hoofdstuk 5 is de gewenste identiteit van Oikocredit Nederland besproken. De conclusie was =dat
zij als organisatie de behoefte heeft een sociaal bewogen persoonlijkheid na te streven. Zij probeert
dit te doen door in haar dagelijks werk een ieder gelijk te behandelen.
De bijzondere vaardigheden die haar organisatiepersoonlijkheid heeft, is gelegen in het feit dat zij, in
tegenstelling tot andere organisaties kleinschalig te werk gaat. Bovendien heeft zij geen winstoogmerk.
Dit laat zien dat zij haar missie serieus neemt. Tenslotte maakt haar vrijwilligersstructuur haar dat een
unieke organisatie. De bedrijfsvoering verloopt nooit helemaal perfect, maar straalt wel betrokkenheid
uit.
Oikocredit Nederland is een organisatie met christelijke wortels. Humanistische waarden als
‘evenwichtigheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ leven voort in haar organisatiepersoonlijkheid.
daardoor is zij in staat zich tot verschillende doekgroepen te richten.
Oikocredit Nederland heeft de wens als organisatie zelfstandig te blijven opereren, zonder bemoeienis
van het hoofdkantoor in Amersfoort. Ook vanwege de organisatiestructuur blijft zij graag
onafhankelijk. Tenslotte behoudt zij graag haar verenigingstructuur, zodat zij kan handelen vanuit een
gelijkwaardige basis.
Haar temperament laat zich kenmerken door de traagheid in besluitvorming. Dit is gelegen in het feit
dat mensen elkaar niet op fouten durven aanspreken. Verder maakt het spanningsveld tussen
wetgeving en praktische uitvoerbaarheid het lastig de kosten laag te houden.
Haar afkomst is van grote invloed op haar handelen in de dagelijkse praktijk. Zij wil een eerlijke,
betrouwbare organisatie zijn en dit ook uitstralen naar haar doelgroepen. Om dit beeld te blijven
uitstralen, moet transparantie bieden over haar werkwijze naar haar doelgroepen. Op die manier kan
zij ook nieuwe doelgroepen aanspreken. Dat is de reden dat zij duidelijker en gedetailleerder haar
keuzes voor de lange termijn dient te maken en daar lef in dient te tonen. De offerte van signalen die
zij daadwerkelijk gebruikt om zichzelf neer te zetten, concentreren zich voor het grootste deel op het
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aanwenden van traditionele promotiemiddelen. Er is nog weinig kennis over nieuwe middelen die
kunnen worden gehanteerd. Een uniform Europees promotiebeleid waarbij de verantwoordelijkheid
bij de steunverenigingen weggehaald wordt kan hierbij helpen.
8.2

Geprojecteerde identiteit

Zoals hoofdstuk 6 heeft uitgewezen, zet de geprojecteerde identiteit van Oikocredit Nederland een
beeld neer van een organisatie die zich nog zeer identificeert met tradities uit het verleden. Dit komt
ten eerste doordat haar naam afkomstig is uit ‘de oecumene’, het christelijk gedachtegoed. Dat zij een
traditionele organisatie is, uit zich ten tweede in haar logo, omdat dezelfde elementen terug te voeren
zijn naar het logo van ‘oecumene’. Ten derde wordt er om nieuwe mensen aan te spreken nog
veelvuldig gebruik gemaakt van papieren informatie. Zij is steeds meer bezig fair trade campagnes op
te zetten om zo nieuwe mensen aan te spreken. In de praktijk is dit wel lastig, omdat zij als ideële
organisatie de missie heeft geld binnen te halen ter bestrijding van armoede en niet voor
marketingdoeleinden. Interactieve media gebruikt Oikocredit Nederland nog minimaal en wellicht op
verkeerde wijze, zodat zij zich mogelijk richt tot verkeerde doelgroepen.
8.3

Toegepaste identiteit Oikocredit Nederland

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen uit hoofdstuk 7 betreft de toegepaste identiteit
van Oikocredit Nederland neergezet.
Respondenten willen alvorens zij investeren eerst weten of de organisatie betrouwbaar is. Volgens de
meerderheid van de respondenten schenkt Oikocredit Nederland hen het vertrouwen een oprechte
organisatie te zijn. In die zin komt de gewenste identiteit overeen met de toegepaste identiteit.
Waarden die de huidige relaties aantrekken in Oikocredit Nederland zijn:
•

geloven in ideeën van mensen

•

andere mensen kansen bieden voor opbouw eigen bestaan

•

vertrouwen geven aan mensen

•

kleinschaligheid van de projecten

Mogelijk toekomstige relaties hechten sterk aan de waarden:
•

eigen verantwoordelijkheid

•

kleinschaligheid.

Uit de theorie komt ook naar voren dat de waarde ‘kleinschaligheid’ als een belangrijk kenmerk van
het M.K.B. geldt.
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De meerderheid van de huidige relaties zijn via de traditionele weg in contact gekomen met
Oikocredit Nederland, namelijk via de kerk. De mogelijk toekomstige relaties zijn via persoonlijk
contact in hun netwerk in contact gekomen met Oikocredit Nederland.
Dat het M.K.B. het belangrijk vindt om zich persoonlijk te kunnen identificeren met de organisatie
waar zij in investeert, komt terug in het feit dat vrijwel alle respondenten goed kunnen omschrijven
wat Oikocredit Nederland doet. Wel stellen zij het op prijs zelf te kunnen bepalen hoe zij zich
oriënteren op de organisatie. In de theorie werd al gesteld dat het M.K.B. sterk hecht aan haar
onafhankelijkheid.
De naam ‘Oikocredit’ levert echter wel problemen op. Van zowel de toekomstige als de huidige
relaties kan slechts een minderheid deze omschrijven.
Er zijn veel verschillende manieren mogelijk waarop de respondenten door een ideële organisatie
benaderd zouden willen worden, laten de resultaten zien. Vanuit de huidige relaties is er een zekere
terughoudendheid. Zij hebben hun handen vol aan hun eigen onderneming en stellen daarom hun
onafhankelijkheid, dat hen in staat stelt zelf de tijd in te delen, zeer op prijs. Het medium e-mail wordt
een aantal keer naar voren gebracht als optie. Op die manier kunnen zij zelf bepalen wanneer zij tijd
maken voor die informatie.
Zowel de huidige als de mogelijk toekomstige relaties kunnen zich geen advertentie herinneren van
Oikocredit Nederland. Dit toont aan dat de bevindingen, gedaan bij de geprojecteerde identiteit juist
zijn: Oikocredit maakt nog te weinig gebruik van nieuwe, interactieve media.
Het concrete

papieren promotiemateriaal zou volgens de meerderheid van de huidige relaties

veranderd moeten worden. Als reden wordt gegeven dat het huidige materiaal de identiteit van de
organisatie niet goed ondersteunt. Volgens de respondenten zou het meer ‘ondernemerschap’ mogen
uitstralen. Des te verwonderlijker is het dat zij vervolgens de slogan ‘investeren in mensen’ boven de
slogan ‘ondernemen in ontwikkeling’ verkiezen. Waarschijnlijk is de reden daarvan dat de laatste
slogan weer ‘het ontwikkelingsaspect’ van de organisatie benadrukt, terwijl het M.K.B. haar liever als
een zakelijke instelling zou zien die ‘ondernemerschap’ uitstraalt. Dit laat weer zien dat zij zich
persoonlijk identificeren met de ondernemers in ontwikkelingslanden en hen als een soort partners
beschouwen.
Het magazine ‘Oikomag’ heeft een meer zakelijke uitstraling dan het kwartaalblad ‘Andersom’ en
wordt daarom wellicht positiever gewaardeerd door de respondenten. De brochure daarentegen
wordt door alle respondenten positief gewaardeerd. Zij vinden hem neutraal, doeltreffend en
informatief. Zowel door de huidige als de mogelijk toekomstige relaties wordt aangegeven dat er geen
duidelijke lijn in het promotiemateriaal zit, waardoor het geen eenheid uitstraalt naar buiten toe.
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Het logo wordt door de meerderheid van de respondenten in beide categorieën wel in verband
gebracht met de religieuze achtergrond van de organisatie, maar de vraag is of dit erg is. Het zou er
bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat het betrouwbaarheid uitstraalt, omdat dit haar afkomst verklapt.
Tenslotte laat het feit dat de meerderheid van de mogelijk toekomstige relaties geïnteresseerd is in
investeren zien dat er al een betrouwbaar beeld van de organisatie tot stand gekomen is.
8.4

En dus…

Bovenstaande antwoorden laten duidelijk zien dat de M.K.B.-er vanuit zijn eigen visie naar M.V.O. kijkt
en dat er een duidelijke behoefte bestaat aan transparantie over de werkwijze van organisaties in
relatie tot M.V.O. Zo kunnen ze zelfstandig hun beslissingen nemen. Ook als het aankomt op het
investeren van geld in projecten van Oikocredit Nederland.
Verder wordt duidelijk dat privé- en zakelijke belangen nauw met elkaar vervlochten zijn bij de M.K.B.ers. Zij moeten zich persoonlijk kunnen identificeren met een concept of idee, voordat zij er verder
mee aan de slag gaan.
De meerderheid van de respondenten zou Oikocredit Nederland niet gebruiken als marketingtool ten
aanzien van M.V.O. voor zijn eigen bedrijf.
Een belangrijk motief om te investeren in Oikocredit Nederland vanuit zowel haar huidige als mogelijk
toekomstige achterban is dat zij het belangrijk vindt om zich persoonlijk te kunnen identificeren met
Oikocredit Nederland. In de citaten van beide categorieën komt duidelijk naar voren dat zij zich
kunnen identificeren met de ondernemers in ontwikkelingslanden. Dit komt waarschijnlijk doordat het
M.K.B. zich volgens Risseeuw (2003) ook laat kenmerken door persoonlijkheid. Zowel huidige als
mogelijk toekomstige relaties vinden het belangrijk dat de drijfveren van een organisatie oprecht zijn.
Bovenstaande bevindingen laten duidelijk zien dat ‘betrouwbaarheid’ als belangrijkste voorwaarde
wordt gesteld door het M.K.B. om geld te investeren in Oikocredit Nederland. Dit is ook logisch,
aangezien zij een financiële instelling is. Deze betrouwbaarheid kan Oikocredit Nederland laten
ontstaan door transparantie te bieden over haar werkwijze. Het is niet erg als Oikocredit Nederland
vasthoudt aan haar tradities zolang zij hier maar duidelijk en open over is. Deze wens heeft zij zich ook
tot doel gesteld voor de lange termijn. Betrouwbaarheid wordt mede gegenereerd als de organisatie
eenheid uitstraalt in haar communicatie, gedrag en symboliek. Dit kan zij doen door duidelijkere
richtlijnen te maken voor haar promotiebeleid en deze wens heeft zij ook. Dat betekent concreet dat
het foldermateriaal eenheid uit dient te stralen.
Als het eenmaal is gelukt dit betrouwbare imago op te bouwen, is het zaak dat zij het M.K.B.
aanspreekt met zaken waar zij zich persoonlijk mee kunnen identificeren, want persoonlijke
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identificatie blijkt erg belangrijk te worden gevonden door de geïnterviewden. Dit persoonlijk contact
kan tot stand worden gebracht door bepaalde sleutelfiguren die betrokken zijn bij de organisatie en
hun enthousiasme op heldere wijze op anderen kunnen overbrengen, zoals Arie L. Breure.
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| 9. Aanbevelingen
Ik wil graag van de resultaten van mijn onderzoek gebruik maken en Oikocredit Nederland een aantal
aanbevelingen doen. Ik verwacht dat Oikocredit Nederland door het maken van duidelijke keuzes met
betrekking tot haar communicatie- en promotiemiddelen eenduidig kan communiceren met het M.K.B.
Dat betekent dat zij de opmerkingen van haar investeerders serieus moet nemen.
In de interviews worden een aantal aanbevelingen gedaan door de respondenten betreffende
Oikocredit Nederland.
We hebben al geconstateerd dat persoonlijk contact veel kan betekenen voor Oikocredit Nederland.
Respondent 1B oppert dat het zinvol zou zijn, eenmaal per jaar een dag te organiseren die erop
gericht is kennis te delen. Via een netwerkdag kan er persoonlijk contact tot stand worden gebracht.
Respondent 1B: ‘…en dat soort zaken en één keer per jaar zou er toch eens een bijeenkomst moeten zijn
die dus wat, met wat netwerken te maken heeft, zodat ze dus gebruik kunnen maken van, niet alleen van een
deel van je centen, maar ook van je kennis, die iedereen heeft, allerlei expertise zodat ze misschien een stukje,
een nieuw innovatief product kunnen realiseren en dat het voor anderen ook weer aantrekkelijk is om dan
weer te gaan investeren.’
Verder wordt de optie van een map als relatiegeschenk genoemd voor de investeerder waar hij alles
in kan opbergen. Respondent 1C noemt de optie van het gebruik van ‘oognietjes’ in het
foldermateriaal van Oikocredit Nederland. Dit werkt psychologisch. Mensen bewaren daardoor het
materiaal eerder. De vraag is of dit ook bijdraagt tot het lezen ervan.
Er wordt verder aangegeven dat ‘het effect van herhaling’ de organisatie ten goede zou kunnen komen.
•

Respondent 1B: ‘En ik denk: dat is het Sesamstraateffect, het terugkerende, de herhaling. Ik denk
voor kleine kinderen geldt dat, ik denk voor volwassenen ook. Je moet niet één keer per jaar je bedrijf
onder de neus van je opdrachtgevers zetten, maar het liefst één keer in de drie maanden. Het domste
wat je kunt doen is denken: die twee dingen kan ik in één brief kwijt. Het kost je meer, maar je
brengt je organisatie twee keer op een ander moment onder de aandacht. En dat is belangrijk.’

Het advies dat ik Oikocredit Nederland zou willen geven is in haar marketing- en
communicatiedoelstellingen duidelijke keuzes te maken betreffende haar identiteit, zodat zij dit
eenduidig kan communiceren naar haar doelgroepen. Dat betekent dat zij enerzijds moet vernieuwen
door nieuwe promotiemiddelen aan te wenden. Anderzijds moet zij duidelijk waarde blijven hechten
aan haar bestaande tradities, omdat dit haar identiteit kenmerkt.
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| 10. Discussie
Ik breng graag twee punten naar voren die ik ter discussie zou willen stellen.
In haar communicatie- en marketingdoelstelling heeft Oikocredit Nederland zich tot doel gesteld om
naast bedrijven uit het M.K.B. ook jongeren aan te trekken. Ik heb mijn vraagtekens of Oikocredit
Nederland zich wel moet richten op de doelgroep jongeren. Jongeren zijn over het algemeen minder
ondernemend dan groepen in een oudere levensfase en daarbij komt dat zij vaak niet over een groot
vermogen beschikken om te investeren. Wat ik mij wel voor kan stellen is dat deze groep, net als met
banken, vroeg in contact komt met Oikocredit Nederland, zij ook de tijd krijgen om mee te groeien
en op latere leeftijd tot een investering bereid zijn.
Ten tweede wil ik benadrukken dat het aantal geïnterviewden in dit onderzoek te gering is, waardoor
het niet mogelijk is om algemene uitspraken te doen die gelden voor de omvangrijke doelgroep M.K.B.
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- Planning Interviews
M.K.B.
Datum
Vr 2 mei 2008

Categorie
2*

Tijd & bedrijf
10.00 uur
John de Vries
Accountantskantoor

Vr 2 mei 2008

2

Woe 7 mei 2008

1

Woe 13 mei 2008

1

15.30 uur
Dhr. Theisens
Theisens Beheer BV,
Organisatieadvies
10.00 uur
dhr. Jonker
Jonker Beheer BV,
Organisatieadvies
08.30 uur
George J.M. Hersbach
Heartstream Group BV

Vr 20 mei 2008

1

Do 29 mei 2008

2

10.00 uur
dhr. Romijn
Romijn-Sicking BV,
Organisatieverandering
11.00 uur
Erik Zuidmeer
Communicatie & PR
Bureau

Oikocredit (hoofdkantoor en Oikocredit Nederland)
Ma 19 mei 2008
Juliette de Voogd,
Corporate communication
officer
Vr 30 mei 2008
Otto Albrecht
Marketing manager
Ma 9 juni 2008

Johan van de Ven
Hoofd Administratie

Adres
Molenweer 16
Wateringen
0174-297441
06-200 051 22
Amersfoort
033-462 44 31

Jaap Bijzerweg 4
Woerden
06-223 940 55
Gooise Poort
Geb. 3 nr 25
Naarden
035-697 00 22
06-514 803 00
Herenstraat 29
Voorhout
06-471 185 91
Hofzicht 70
Hillegom
06-534 373 97

Oikocredit,
Amersfoort
Oikocredit
Nederland,
Utrecht
Oikocredit
Nederland,
Utrecht

* Categorie 1 staat voor huidige investeerders en categorie 2 staat voor potentieel nieuwe
investeerders in Oikocredit of Oikocredit Nederland Fonds.
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- Interviews Oikocredit: Oikocredit hoofdkantoor en Oikocredit Nederland

Interview 1
Juliette de Voogd,
corporate communication officer Oikocredit International
1.

Wat is de identiteit van Oikocredit? Waar staat zij voor als organisatie?
“Oikocredit staat voor ‘sociaal’, ‘betrokken’, ‘bescheiden’. Het wil een betrouwbaar financiële instelling zijn
met een sociaal gezicht. De mens staat in de organisatie voorop. Investeerders vinden ons uit sociale
overwegingen, niet omdat het hen zoveel oplevert aan rente.”

2.

Hoe uit de organisatie zich in haar communicatie, symboliek en gedrag?
“De communicatie is zakelijk, maar menselijk. Oikocredit is een betrouwbare, degelijke organisatie. De
bedoeling is dat mensen kunnen zien wat microkrediet kan doen. Het is de bedoeling dat zij projecten waar
Oikocredit actief in is kunnen volgen.
De symboliek van de organisatie is vooral terug te vinden in het logo van het bootje, dat staat voor de
religieuze achtergrond.”

3.

Wat wil zij als organisatie uitstralen naar buiten toe?
“Als organisatie wil Oikocredit uitstralen dat zij een menselijke organisatie is. Wat mij betreft zou de
kerkelijke achtergrond wat minder sterk naar voren gebracht mogen worden. Zo is er binnenkort een ALV in
India. Daar hoef je ook niet met Christelijke waarden aan te komen. De leden van Oikocredit zijn van een
redelijk hoge leeftijd, zo is de gemiddelde leeftijd tegen de zestig jaar. Oikocredit wil ook graag jongeren
aantrekken als investeerder. De moeilijkheid zit hem in het feit dat je de nieuwe relaties wilt werven, zonder
de oude achterban te verliezen. Hoe doe je dat?”

4.

Welke eigenschappen moet de organisatie behouden?
Oikocredit dient haar menselijke component te behouden. Verder is het ook belangrijk niet te vergeten dat
zij een financiële instelling is.”

5.

Welke nieuwe eigenschappen zouden de organisatie toegedicht mogen worden?
“Oikocredit zou wat dynamischer mogen worden, zodat meer jongeren zich aangesproken voelen tot het
investeren in microkrediet.”

6.

Wat vindt u van de communicatietools, als in zijnde het foldermateriaal?
“Het foldermateriaal is vrij traditioneel. Maar de achterban is dat ook, dus in die zin ontmoet de vraag wel
het aanbod. Maar om jongeren aan te spreken moeten nieuwe middelen worden aangewend. Wat wel
vernieuwend is, is dat er weggeefzakjes gemaakt zijn met mangosnoepjes voor een project dat over mango’s
ging. De kunst is om microkredieten interactiever te maken. Zo worden er op Festival Mundial in Tilburg
Fair Trade tassen weggegeven.”

7.

Hoe zou Oikocredit meer publiciteit kunnen genereren en daardoor meer investeerders
kunnen aantrekken?
“Er zou een pilot kunnen worden gestart door Oikocredit Nederland in samenwerking met Rituals of de
Bodyshop. Zo kan zij op een meer commerciële wijze opereren. Het is namelijk ‘in’ om je in te zetten voor
een goede zaak. Daarnaast zijn mensen zijn gevoelig voor gadgets, dus is het handig om die aan je product te
linken. Daarvoor is meer geld nodig om deze publiciteit te bewerkstelligen. Oikocredit zou zich spannender
moeten profileren. Daarom moet zij breder denken dan enkel folders. Zij moet partners met een natuurlijk
raakvlak aan zich weten te binden. Ook zou zij erover kunnen denken een netwerk te starten met Bekende
Nederlanders. Zij zouden de organisatie positief onder de aandacht kunnen brengen. Zij moeten goed
nadenken wie zij daarvoor zouden willen aanstellen, maar daarin ook niet te huiverig zijn.”

8.

Als u als werknemer iets aan de organisatie zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn?
“Als ik iets zou mogen wijzigen aan de organisatie, dan zou ik een meer commerciële koers varen met de
organisatie. De kunst is dan wel om sociaal te blijven en het sociale gezicht te promoten. Ook zou wat mij
betreft de kerkelijke achtergrond wat minder mogen worden gepromoot. Bekendheid genereren helpt om de
betrouwbaarheid van de organisatie te vergroten.”
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Interview 2
De gewenste identiteit van Oikocredit Nederland (Lux, 1986) volgens marketing
manager Oikocredit Nederland, Otto Albrecht.
1.

Behoeften

2.

Competenties

3.

Instelling

4.

Constitutie

5.

Temperament

6.

Afkomst

7.

Interesses

21[1]

"De intern en extern georiënteerde drijfveren van Oikocredit Nederland zijn
overwegend altruïstisch. Zij heeft een duidelijke behoefte om iets voor een
ander te kunnen betekenen. De organisatiepersoonlijkheid concentreert zich
op naastenliefde, maar tegelijkertijd op gelijkwaardigheid. Zo worden er in de
ontwikkelingslanden geen giften gedaan maar goedkope leningen verstrekt. De
mens wordt beschouwd als gelijkwaardig persoon en zakelijke partner ."
"De bijzondere vaardigheden en concurrentievoordelen van Oikocredit
Nederland liggen in het feit dat zij kleinschaliger werkt en meer risico durft te
nemen dan andere instellingen. Zo ondersteunt zij vooral kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden en logischerwijs loopt zij daardoor meer
risico. Haar u.s.p.21[1] ligt vooral besloten in het gegeven dat haar missie
duidelijker is dan bij een commerciële bank door het ontbreken van een
duidelijk winstoogmerk. Door de vrijwilligersstructuur onderscheidt zij zich van
andere organisaties en daarin zit ook een zekere charme, want de
bedrijfsvoering verloopt nooit perfect maar wel vanuit een hoge mate
gemotiveerdheid ."
"Oikocredit Nederland heeft haar wortels in het Christelijke gedachtegoed. Dit
gebruikt zij ook, want zo heeft zij een duidelijke ingang bij kerken. Waarden als
'evenwichtigheid', 'eerlijkheid' en 'gelijkwaardigheid' staan hoog in het vaandel
bij de organisatie."
"Oikocredit Nederland zoekt bewust zelfstandigheid, qua fysieke ruimte in de
kantoren in het Utrechtse stadion. Zij wil een onafhankelijke partij in
Nederland zijn. Zij heeft de structuur van een vereniging. Dat betekent dat
iedereen lid kan worden. Oikocredit Nederland is een democratische
organisatie. Zij organiseert twee maal per jaar een ALV.
De juridische werkruimte van Oikocredit Nederland is zelfstandig, maar zij valt
wel onder de structuur van Oikocredit International die het vetorecht heeft
inzake microkredietaandelen. Zij heeft verder ook verantwoording af te leggen
aan AFM."
"Oikocredit is geen bedrijf met een uitgesproken hiërarchie. Zo mag iedereen
zijn zegje doen. In die zin verloopt de communicatie soms 'stroperig'. Dit
beïnvloedt de snelheid van besluitvorming."
"Ik ben sinds een jaar werkzaam bij Oikocredit Nederland en toen ik aantrad,
heb ik een nieuw beleid geïntroduceerd. Ik heb de werknemers het
gevoel gegeven dat iedereen zijn zegje kon doen. Vervolgens heb ik
een zesjarenplan opgesteld wat betreft de marketingstrategie. Dit geeft veel
structuur. In de aanloop naar de vaststelling van de marketingstrategie heb ik
mensen ingedeeld in werkgroepen en liet ik hen daarvan verslag uitbrengen. De
kerkelijke achtergrond komt Oikocredit Nederland vaak ten goede, omdat het
geld opbrengt. Het heeft de toegevoegde waarde dat mensen de organisatie
sneller vertrouwen."
"De concrete middellange- en langetermijndoelstellingen van Oikocredit
Nederland mogen gedetailleerder worden weergegeven. Zo wil ik
graag uitgaand van het lange termijn marketingplan een concreet beleid
uitdenken per doelgroep en product (product-/marktcombinatie) voor de

Unique Selling Point
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komende zes jaar. De mentaliteit moet ook zo zakelijk en professioneel
mogelijk zijn, zonder de charmes van de vrijwilligerscultuur te verlaten."
30 mei 2008
Interview 3
De gewenste identiteit van Oikocredit Nederland (Lux, 1986), volgens Johan van de Ven,
hoofd administratie van Oikocredit Nederland.
9 juni 2008
1. Behoeften

2.

3.

4.

5.

“Oikocredit Nederland ziet haar behoeften op het sociale vlak. Zij is een
sociaal bewogen organisatie. Zij vindt het belangrijk om op te komen voor het
milieu, Derde Wereld. Toch speelt de mens de centrale rol. Dit beïnvloedt ook
de visie op het dagelijks werk.”
Competenties “Één van de bijzondere competenties van Oikocredit Nederland is de
persoonlijke benadering. Zo kiest zij voor persoonlijk en direct contact met
klanten en medewerkers. Verder maakt het feit dat zij geen winststreven heeft
haar interessant en eerlijk. Dat komt natuurlijk door de coöperatieve structuur
van de organisatie. Zelf vind ik het erg goed dat duurzaamheid ook op de
werkvloer wordt toegepast. Zo worden achterkanten van A4 vellen gebruikt
als kladpapier. Dit laat zien dat wij creatief met geld omspringen. Enerzijds is dit
noodgedwongen, anderzijds is dit een U.S.P. van Oikocredit Nederland. Het is
namelijk ook een uitdaging.”
Instelling
“De instelling van Oikocredit is van oudsher kerkelijk. Zelf ben ik dat niet. Ik
kan me meer vinden in het humanisme. Deze twee levensovertuigingen hebben
ook dezelfde grondbeginselen. Ik denk dat Oikocredit Nederland dit meer
moet en ook kan gebruiken bij iedere levensopvatting. Zo kan zij zowel
liberalen als socialisten aanspreken.”
Constitutie
“Oikocredit zit momenteel in een ontwikkelingsfase. Het bestuur heeft een
bepaalde verantwoordelijkheid en de staf. De communicatie hierover is niet
altijd duidelijk. Het bestuur zou naar mijn idee meer zelfreflectie moeten
toepassen.
De locatie waar wij als Oikocredit Nederland zitten is prima, maar bovenal
praktisch, zowel voor autoverkeer als mensen die met O.V. reizen. Het
hoofdkantoor van Oikocredit zit natuurlijk in Amersfoort en is internationaal
meer in beweging dan wij, maar wij prefereren toch om apart te functioneren.
Er is een zekere angst om personeel van hen te worden. Bovendien zou dan de
hele structuur aangepast moeten worden, want twee marketingmanagers, dat
gaat moeilijk samen. Er zou eerst een discussie aan vooraf moeten gaan.
Onze organisatiestructuur is natuurlijk apart. Sommigen zeggen dat er eigenlijk
een directeur zou moeten zitten, maar dat is denk ik niet handig. We hebben
zeven arbeidskrachten, waarvan zes betaald. Ik bekijk het vanuit praktisch
oogpunt en er heerst hier ook geen gevoeligheid voor status.”
Temperament “De snelheid van de organisatie is niet hoog, zo werken er veel V.U.T.-ers met
veel tijd in het bestuur en hebben de andere bestuurders naast hun
werkzaamheden voor Oikocredit ook nog een gewone baan. De
besluitvorming is daardoor erg traag. Verder vind ik dat er een gebrek aan
discipline is aan de kant van de bestuurders. Zo was het bestuur niet compleet
op de afgelopen A.L.V. De voorzitter zou verder ook meer dingen moeten
samenvatten in de vergadering, want anders raken de structuur, de
besluitvorming en de communicatie binnen de organisatie vertroebeld.
Emotionaliteit, anderen niet durven aanspreken op fouten speelde een grote
rol bij de besluitvorming. Het bestuur zou meer op de zakelijke tour moeten
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6.

Afkomst

7. Interesses

gaan.
Verder is er een spanningsveld tussen zuinig met geld en niveau van kwaliteit bij
Oikocredit Nederland. De tijden zijn veranderd mede onder invloed van
fraudegevallen. Nieuwe wetten stellen andere kwaliteiten aan dienstverlening,
dat brengt kosten met zich mee. Soms lijkt het alsof geld wel erg gemakkelijk
uitgegeven wordt, anderzijds moeten we wel naar de goedkoopste weg blijven
kijken en daarbij kwaliteit niet uit het oog verliezen.”
Oikocredit Nederland is gevormd door sociale aspecten. Zij ziet het als haar
taak in het leven om anderen te helpen. Daarbij heeft zij een bescheiden
opstelling in haar denken, wat resulteert in een geringe naamsbekendheid. Die
bescheidenheid is ook terug te vinden in het kleine dividend dat zij uitkeert in
verhouding tot andere banken, slechts, 2%.
Naar mijn idee zouden de basisdoelstellingen ter discussie moeten worden
gesteld. Je hoeft niet te veranderen, maar wel die transparantie bieden naar
buiten toe en uitleggen waarom je 2% uitkeert. Oikocredit International heeft
moeite met transparantie, terwijl je juist open en eerlijk moet communiceren.
Daar heeft de klant behoefte aan.”
“De interesses op de middellange- en langetermijndoelstellingen van Oikocredit
Nederland liggen in de promotie van Oikocredit International. Oikocredit moet
duidelijker keuzes dúrven maken voor wat betreft de toekomst. Zij zijn in die
zin niet initiatiefrijk. Het kan belemmerend werken wanneer de
langetermijnvisie ontbreekt.
ING vroeg bijvoorbeeld om een samenwerking, niet Oikocredit. We zaten
toen nog met de handen in het haar, want we mochten niet teveel geld
binnenkrijgen. Nu is dat juist veranderd en moet er veel geld binnenkomen. Dit
creëert onduidelijkheid bij Oikocredit Nederland. Oikocredit zou duidelijkere
keuzes moeten maken. Het terughoudend zijn in aanpassing van het
dividendbeleid heeft Oikocredit Nederland genoodzaakt om het fonds aan te
passen aan de banken.
Wat het lastig maakt te reorganiseren is dat ieder lid, ongeacht zijn
beleggingskapitaal, stemrecht heeft.
De moeilijkheid zit vooral bij Oikocredit International. Zij wil moeilijkheden uit
de weg gaan. Onze organisatie is wat dat betreft niet kritisch genoeg. Zo
worden afspraken niet nagekomen.
Ik denk dat Oikocredit als geheel zich moet bezinnen en duidelijke keuzes moet
maken. Houdt zij bijvoorbeeld vast aan de kerkelijke achterban als niche, of
wordt zij een beleggingsfonds? Steunverenigingen zijn naar mijn idee niet meer
van deze tijd, maar kunnen alleen gebruikt worden als marketingmiddel. Ik denk
daarom dat de verantwoordelijkheid bij de steunverengingen moet worden
weggehaald. Zo kan gekeken worden naar een Europees promobeleid.”
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- Mailing M.K.B.
Mailing Oikocredit Nederland
Huidige relaties (1):
Subject: People, planet & profit: Werk verder aan uw idealen!
Beste mijnheer/mevrouw….
U investeert als onderneming al enige tijd in microkrediet door te beleggen via Oikocredit www.oikocredit.org.
Wij zijn nieuwsgierig naar de motivaties en strategieën van u als ondernemer om te beleggen in Oikocredit,
zodat
Oikocredit
daarmee
ook
nieuwe
bedrijven
kan
aanspreken.
U als bedrijf bent geselecteerd voor een diepte-interview.
Oikocredit investeert graag in mensen. Wanneer zou u bereid zijn een half uur tijd te investeren in het delen van
expertise om zo uw maatschappelijke betrokkenheid te vergroten?
Komende week nemen wij telefonisch contact met u op om te vernemen wanneer het u zou schikken in gesprek
te gaan met Hanne Kloosterboer, onderzoeksstagaire bij Oikocredit Nederland.
Vriendelijke groet,
Otto Albrecht

Mailing Oikocredit Nederland Mogelijk toekomstige nieuwe relaties (2):
Subject: People, planet & profit: Werk nu aan uw idealen!
Beste mijnheer/mevrouw….
Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en winst maken… Hoe combineer je die twee?
Als bedrijf kun je je er niet meer aan onttrekken: maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor
people,
planet
en
profit
is
een
trend
geworden.
Zo krijgen ING-medewerkers van hun baas de faciliteiten om op projectbasis in te gaan op vragen van partners
van Oikocredit.
Oikocredit www.oikocredit.org is expert op het gebied van ontwikkelingsfinanciering. Zij is de grootste
particuliere financier van de microkredietsector. Daarnaast verstrekt zij leningen aan coöperaties en het M.K.B.
in ontwikkelingslanden. Door middel van deze microkredieten kunnen projecten in de landbouw, visserij,
woningbouw en kleine industrie worden gefinancierd.
Als onderzoeker in opdracht van Oikocredit Nederland ben ik benieuwd hoe u daar in uw bedrijf mee bezig
bent. Oikocredit Nederland is een organisatie die mensen de mogelijkheid biedt te investeren in microkrediet via
de internationale organisatie Oikocredit.
Voor dit onderzoek wil ik een aantal bedrijven uit het M.K.B. interviewen. Ik hoop zo meer te weten te komen
over de wijze waarop zij benaderd willen worden door een organisatie als Oikocredit Nederland.
Oikocredit investeert graag in mensen. Wanneer bent u bereid een half uur tijd te investeren in een diepteinterview en zo uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten?
De komende week neem ik telefonisch contact met u op.
Vriendelijke groet,
Hanne Kloosterboer
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- Interview M.K.B.

Vragenlijst Interview directeuren M.K.B.
Erg fijn dat u bereid bent mee te werken aan dit interview, namens de organisatie Oikocredit. Ik ga u
een aantal vragen voorleggen die betrekking hebben op uw motivatie waarom u investeert of zou
willen investeren in Oikocredit.
Introductie Oikocredit Nederland (voor nieuwe organisaties)
Oikocredit is begonnen als pionier op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en is
ondertussen
uitgegroeid
tot
één
van
de
grootste
financiers
van
de
microkredietfinancieringssector. Oikocredit is een van de weinige sociaal-ethische
beleggingsfondsen dat projecten in zuidelijke landen financiert die ten goede komen aan
minder bevoorrechte en gemarginaliseerde mensen. Oikocredit Nederland geeft bekendheid
aan de missie van Oikocredit.

Oikocredit Nederland en M.V.O
1. Bent u bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat verstaat u
daaronder?
2. Wat zijn voor u redenen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen?
3. Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft uw interesse en waar
zou u geld in willen steken?
(bijv. klimaat, duurzame energie, bestrijding van armoede, diversiteit en gezondheid) of de
millenniumdoelstellingen (VN):
Doel 1: De armoede halveren en minder mensen honger
Doel 2: Alle Kinderen naar School
Doel 3: Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Doel 4: Minder kindersterfte
Doel 5: Verbetering van gezondheid van moeders
Doel 6: Verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
Doel 7: Iedereen schoon drinkwater
Doel 8: Betaalbare medicijnen, eerlijk handelssysteem en minder schulden voor landen in ontwikkeling

4.
5.
6.
7.
8.

Welke daarvan vindt u terug bij Oikocredit?
Hoe neemt u het besluit om te kiezen voor een bepaald terrein van M.V.O.?
Hoe kijkt u tegen de samenwerking met een ideële organisatie aan?
Wat vindt u belangrijk om te weten voordat u geld investeert in een organisatie?
Welke organisaties die beleggingen in microkrediet aanbieden kent u?

- 86 -

Gedeelde waarden, dubbele winst? - Onderzoek naar communicatie van Oikocredit Nederland met het M.K.B. -

Oikocredit Nederland en communicatie
9. Wat weet u op dit moment van Oikocredit?
10. Hoe bent u in contact gekomen met Oikocredit?
11. Hoe omschrijft u wat Oikocredit doet?
12. Hoe schat u het werkveld van de organisatie Oikocredit in; regionaal, nationaal of
internationaal?
13. Welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van de organisatie hoort?
14. Waarom investeert u/ zou u investeren in Oikocredit?
15. Welke vormen van externe communicatie of marketing kent uw eigen bedrijf?
16. Hoe past Oikocredit in uw strategie van communicatie?
17. Via welk medium wordt u graag benaderd door ideële organisaties?
18.
(Beeld)materiaal Oikocredit Nederland (brochure, magazine, website)
19. Kunt u zich een advertentie/radiospot/brochure van Oikocredit herinneren? Zo ja, welke?
20. Wat voor sfeer roept het beeldmateriaal van Oikocredit bij u op?
21. Welke associatie(s) heeft u met het logo?
22. Wat vindt u van de brochure?
23. Wat vindt u van het magazine?
24. Wat is uw oordeel over de website?
25. Wat zou u veranderen aan de brochure/magazine/website? Waarom?
26. Zou u willen investeren in Oikocredit? Waarom wel/niet?
27. Wat vindt u van de slogan: investeren in mensen?
28. Heeft u aanbevelingen of opmerkingen die de communicatie in woord en beeld van
Oikocredit ten goede zouden kunnen komen?
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- Getranscribeerde interviews M.K.B.

Bedrijven categorie 1
INTERVIEW 1A
Jonker Beheer Woerden
Dhr. Jonker,
7 mei 2008, 10.00 uur
Oikocredit huidige relatie sinds 2006
A=Interviewer
B=Dhr. Jonker
A: “Fijn dat u bereid bent mee te werken aan dit onderzoek voor Oikocredit en ten behoeve van mij
scriptie. U kende Oikocredit al…”
A: “Bent u bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat verstaat u daaronder?”
B: “Ik ben niet bekend met iemand of een organisatie die zich bezig houdt met maatschappelijk verantwoord
ondernemen, maar ik kan me iets voorstellen bij het begrip omdat ik uit de milieuwereld kom en waar duurzaamheid
en het principe van people, planet, profit een steeds weer terugkerend onderwerp van gesprek is. Niet zozeer dat ik
daar zelf mee te maken gehad heb. Ik zat in de milieuvergunningverlening en milieubeleid, dus meer het uitvoerende
vlak, zullen we maar zeggen. Dus ik zou niet kunnen beschrijven welke zienswijze en visies daar nu precies achter
zitten, maar ik kan me er wel heel goed wat bij voorstellen.”
A: “Dus u bent daar niet echt in het dagelijks leven mee bezig?”
B: “Meer ingebed in mijn persoonlijke visie op hoe het leven zou moeten zijn.”
A: “En wat zouden voor u redenen kunnen zijn om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te
doen? Welke motieven zou u daar…”
B: “Nou motieven, het motief van het streven naar een maatschappij waarin ook in de toekomstige generatie leven
mogelijk is, zoals ik me dat ideaal voorstel. Dat ik daar nu een stokje voor steek door de manier waarop wij, ik nu
denk te kunnen bestaan dan kom je algauw in de knoop.”
A: “Welk terrein van M.V.O. heeft uw interesse en waar zou u bijvoorbeeld geld in willen steken?”
B: “Ik heb daar voor mezelf geen beleid voor en ik ben mijn eigen beleidsafdeling binnen mijn eigen bedrijfje en ik laat
dat afhangen van de toevalligheid van omstandigheden.”
A: “Dat is een eenmansbedrijf toch?”
B: “Mijn beheer is sowieso eenmans, ik doe wel in combinatie met anderen wel …werkmaatschappijen,
schilderinitiatieven met min of meer gelijkgestemde mensen maar dat is natuurlijk allemaal anders en binnen het
beheer bepaal ik helemaal zelf wat me goeddunkt en zo op een gegeven ogenblik tegen Oikocredit aangelopen. En toen
dacht ik van: dat doe ik!”
A: “Want hoe kwam u daarbij?”
B: “Ik ben kerkelijk en er is iemand in de kerk geweest die daar aandacht voor vroeg en nu had ik ook al eerder via
advertenties gelezen van de organisatie en het bezoek van iemand aan die kerk was de aanleiding voor mij om mezelf
aan te melden.Zo heb ik besloten een gedeelte van het vermogen voor je oude dag, want daar moet ik zelf voor
zorgen, om dat ter beschikking te stellen van mensen die net zo graag willen wat ik inmiddels heb bereikt, maar daar
van de banken niet voldoende vertrouwen krijgen.”
A: “Een soort identificatie met… ook wel?”
B: “Ehhh, dat is altijd zo als je betrokken bent met, ehh bij de mensheid.”
A: “Want, je kunt heel groot denken in thema’s zoals klimaatverandering, of bestrijding van armoede,
dacht u daar ook echt aan of dacht u dichterbij of…”
B: “Nou ik los die klimaatsverandering niet op, net zoals dat ik de wereldwijde armoede niet oplos en ik denk dat de
mensheid de mond vol heeft van hulp aan armen en het voorkomen van klimaatverandering, maar dat we individueel
de zaak er stinkend goed bij laten zitten, want anders waren die problemen wel opgelost.
Dus mooie praatjes, maar weinig daadjes, zullen we maar zeggen en dat geldt ook voor mij.. Die wereldproblemen kan
ik sowieso niet oplossen en als je er zelf niet al teveel op achteruit gaat, wil je best meedenken in concepten en voor
de rest geldt op een moment dat mijn buurman het niet hoeft, doe ik het ook niet. Dus ik ben voor wetgeving op dat
gebied, maar dan moeten we allemaal wel meewerken. Ik ga niet als een sociale idioot door Nederland, maar ik doe
wat ik kan omdat ik vind dat ik niet kan maken om te laten, laten we zeggen, dat is meer de onderkant van de
motivatie.
En ik denk dat heel veel mensen dat doen.”
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A: “En welke van die thema’s vindt u terug bij Oikocredit?”
B: “Nou ik ben niet zo betrokken bij de organisatie Oikocredit, ik vind het prettig om te merken dat ik een bepaald
deel van mijn vermogen ter beschikking stel, wat natuurlijk voor geen meter rendeert, maar dat is de bedoeling niet.
Waardoor andere mensen kansen hebben om, voor het opbouwen van hun bestaan, dat vind ik belangrijk. En daar doe
ik iets aan, natuurlijk nooit genoeg. Het is een meer: doe eens een keer wat en dan doe je dat en dan blijft het weer
een tijd rustig.”
A: “U geeft aan niet heel veel te weten van Oikocredit…”
B: “Behalve dan dat ik de organisatie vertrouw.”
A: “Wat brengt dat vertrouwen tot stand? Waarom vertrouwt u de organisatie? Wat maakt de
organisatie betrouwbaar?”
B: “Ik denk sowieso dat er in de kerk bijvoorbeeld een presentatie wordt gegeven over in combinatie met de
aanwezigheid van een kantoor waar je heen kan bellen en natuurlijk ook het blad, wat wordt verstrekt, waarin
informatie staat, waarin projecten worden toegelicht en… Nou weet ik niet waar bij mij dat idee ontstaan is, maar,
volgens mij wilden ze de laatste tijd, volgens mij dat ik dat ergens gelezen had, dat ze ergens ook op de Nederlandse
markt startende ondernemers gaan bedienen en dan denk ik bij mezelf van: ho! Ik snap niet waar dat gevoel vandaan
komt, maar dat is voor mijn gevoel oneigenlijk. Er zit eh, om heel populair te zeggen: negers helpen spreekt meer aan
dan hier in Nederland kansarmen helpen. Heel gek natuurlijk, maar dat.. Er wordt zoveel aandacht gevraagd voor de
arme wereld zullen we maar zeggen en een beetje Nederlander… Als je een beetje initiatief hebt en lef, dan moet dat
lukken. Dan moet je niet bij een bank hoeven aankloppen. Heb ik ook niet gedaan, dus dat zou ik een slechte zaak
vinden als ze in Nederland een forse tak zouden gaan opzetten. Kom op zeg, daar steek ik mijn geld niet in.”
A: “En hoe neemt u het besluit om te kiezen voor een bepaald gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen?”
B: “Gewoon door een toevallige omstandigheid. Gewoon van: ja dat doe ik!”
A: “Hoe kijkt u tegen een samenwerking met een ideële organisatie aan. Oikocredit is natuurlijk een
ideële organisatie… Je hebt ook een ASN of een Triodos.. Wat verwacht u?”
B: “Het is natuurlijk niet verkeerd als een bank zich, een professionele bank zich profileert als erg begaan met en ik wil
het ook wel geloven, maar ik heb ook zo mijn twijfels. Ja, want de bankwereld vertrouw ik per definitie niet. Dat zijn
schooiers, zonder uitzondering schooiers. Daar wordt zo verschrikkelijk veel moeite gedaan om geen enkel risico te
lopen. Ze verwachten verschrikkelijk veel zekerheden van degene die ze ‘klant’noemen, maar die ze voor de rest als
afval behandelen. Het zijn eigenlijk helemaal geen bedrijven of ondernemers. Ze lopen geen enkel risico enn… Vandaar
dat ik ook zo… Ze per definitie niet vertrouw. Ik plak er meteen een stickertje op en Oikocredit is wat anders.”
A: “Ja want Oikocredit is aan de ene kant ook een bank en aan de andere kant een ideële organisatie.”
B: “Ja, precies…”
A: “Dus dat is een beetje de spagaat waar ze in zitten.”
B: “Ik geloof niet zo in die spagaat. Als het je te doen is om zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden kansarmen
te helpen, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven ogenblik je vermogen ook probeert te vergroten door
misschien samenwerkingsverbanden aan te gaan met professionele banken. Nou, ik vraag me af of je dat wel moet
willen.”
A: “Want vindt u belangrijk om te weten voordat u geld investeert in een organisatie? Want u gaf al
aan: banken vertrouw ik niet. Wat maakt dat u Oikocredit wel vertrouwt?”
B: “Omdat het voor mijn gevoel geen bank is. Ze hebben voor zover ik begrepen heb, maar ik kan het mis hebben,
doen ze uitsluitend aan het verlenen van microkrediet en niet aan het financieren van investeringen van iemand die een
huis wil kopen ofzo of anderszins vermogensbeheer. Nee, dat moeten ze ook zeker niet gaan doen. Want dan zouden
ze in mijn ogen meteen in het rijtje van professionale banken terecht komen en dan is het voor mij einde verhaal denk
ik.”
A: “Welke andere organisaties die microkredieten aanbieden kent u?”
B: “Kennen niet zozeer, ik weet dat er veel banken zeg maar het succes zien van Oikocredit en een bank wil zich
natuurlijk positief profileren…”
A: “Dat is noodzakelijk ook.”
B: “Ja natuurlijk, want dat levert winst op en dan heb ik algauw een teiltje nodig. Ik geloof er namelijk geen hol van dat
het een bank te doen is omdat ze zo graag microkredieten verlenen, tegen een lage rente. Daar is dat niet voor. Dat
moeten ze in hun pakket hebben omdat ze… Het is een reclame-item. Kom naar ING of Postbank, want die doen
ook… Ten behoeve van hun imago. Ja, ik ga bijna vloeken. Ik word daar gewoon echt misselijk van. Maar zo zit de
wereld helaas in elkaar en we doen er allemaal aan mee. Dus ik word ook misselijk van mezelf op moment. Het is niet
goed. Álles draait om geld.”
A: “Maar dat is een ander discussie-item. Kunt u wat dingen noemen die u op moment van Oikocredit
weet? Qua kennis?”
B: “Ik lees het blaadje. Dat blader ik altijd door.Ik vind het leuk om die verhalen te lezen, om te kijken wat voor soort
mensen worden nu geholpen door eh.. Ja dat vind ik leuk!”
A: “Hoe omschrijft u wat Oikocredit doet? Kunt u dat in uw eigen woorden…”
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B: “Het beschikbaar stellen van microkrediet aan kansarmen, die anders niet een eigen bedrijfje kunnen starten om in
hun eigen levensonderhoud te voorzien en dan verwijs ik u naar het blaadje. Er zijn voldoende verhalen die precies
beschrijven wat ik bedoel. Het is dus in feite gewoon kip en ei. Dat wil zeggen, ik lees in het blaadje en dat vind ik
goed.”
A: “Hoe schat u het werkveld van de organisatie Oikocredit in? Is dat regionaal, nationaal of
internationaal?”
B: “Dat is internationaal natuurlijk.”
A: “En vindt u dat de organisatie dat ook uitstraalt?”
B: “Ja denk ik wel. Vandaar dat het me verbaast dat ik het idee had dat ik ergens gelezen had dat ze ergens in
Nederland ook aan de bak zouden gaan willen.”
A: “Want dat had u via Oikocredit gelezen of…?”
B: “Ja dat weet ik niet. Er staat me bij dat.. Maar misschien heb ik het fout hoor. Maar goed daar moeten ze geen sport
van maken, want dan vind ik het spannende van de organisatie is dan weg.”
A: “En welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van de organisatie hoor: Oikocredit?
Heeft u daar bepaalde ideeën over? Of heeft u daar nog niet over nagedacht?”
B: “Het staat voor ehhh, het zit meer in de ontwikkelingshoek dan dat ik het met banken associeer. Dat wil ik graag zo
houden. Tenminste ik. Het zou voor mij een verlies van drijfveer zijn als dat zou veranderen. Dat ben ik dan, ik weet
niet hoe een ander daar over denkt natuurlijk.”
A: “Waarom investeert u, of zou u investeren in Oikocredit?”
B: “Dat heb ik in het begin van het gesprek al verteld. Dat het drijfveren zijn die ehhh, het is nooit genoeg. Het is ook
niet zo’n groot bedrag wat ik heb uitgezet, maar net genoeg om te laten blijken dat ik het een goed initiatief vind en als
je dat formuleert, dan moet je daar ook zelf wat aan doen, dus dat heb ik in beperkte mate gedaan.”
A: “Marketing en externe communicatie qua uw bedrijf… U moet het waarschijnlijk gewoon hebben
van mond-op-mond-reclame…”
B: “Ja ehh, wij adverteren niet. Natuurlijk hebben we gewoon een site en de rest, dat gaat allemaal vanzelf.”
A: “En, hoe past Oikocredit in uw strategie van communicatie, maar dat is niet echt van belang.”
B: “Nee, ik ben mijn eigen communicatie, dus… En dat weet verder ook niemand.”
A: “Via welk medium wordt u graag benaderd door ideële organisaties?”
B: “Nou liever niet. Nee, je wordt dood gegooid. En je ziet ook goede initiatieven, er zitten goede initiatieven.”
A: “Maar qua informatief, want u geeft aan dat u het blaadje graag leest…”
B: “Dat wordt me toegestuurd, omdat het erbij hoort en dat vind ik niet onaantrekkelijk en ik zou ook niet willen dat
dat stopt. Maar op moment dat je in Nederland aangeeft dat je de interesse hebt in bepaalde gebieden, word je
bedolven onder de meest gekke dingen via e-mail of via je brievenbus. Ik ben daar echt terughoudend in. Ik heb geen
zin om eerst tweehonderd mailtjes te moeten deleten aan het begin van de werkdag voor ik aan mijn werkzaamheden
toe kom.”
A: “Kunt u zich een advertentie, een radiospot of een brochure van Oikocredit herinneren?”
B: “Eh nee, ik kijk ook weinig tv.”
A: “Maar de brochure die kwam u wel bekend voor geloof ik?”
B: “Ja.”
A: “U weet bijvoorbeeld wel wat de kleuren zijn van Oikocredit?”
B: “Nou ik ken dat blaadje een beetje: blauw met geel, of paars en geel. Ik ben een beetje kleurenblind dus…”
A: “Nou u zit goed in de richting.”
A: “Wat voor sfeer roept het beeldmateriaal bij u op?”
(Er valt een stilte)
B: “Ja dat is lastig… Geen beeld van: ik moet hier weg, in ieder geval.”
A: “Wel aantrekkelijk?”
B: “Eh, Nou laat ik het zo zeggen: neutraal. Wat is aantrekkelijk?”
A: “Nou ik zal het even laten zien.. Ik heb het bij me.”
B: “Ah, daar hebben we hem. Ik deed het nog wel uit mijn hoofd.”
A: “Dat heeft u heel goed ingeschat.”
A: “Welke associaties ten aanzien van het logo, welke associaties heeft u daarbij?
Welke beelden komen bij u op?”
B: “Je zou zeggen dat het een bootje is ofzo, een soort schuitje. Ik weet het ook niet.
Een mast erop.”
A: “heeft u het idee van: dat betekent iets of…“
B: “Nee, je probeert het zelf ook. Ik had bij het logo van Milro ook: dat moet iets uitstralen. Ach, ga nu maar gewoon
aan de slag…”
A: “Ik probeer dus daar wat informatie op tafel over te krijgen.”
A: “U vindt het logo goed bij de organisatie passen?”
B: (Lacht) “Ja, als ik niet eens weet wat het betekent… Dan weet ik ook niet of dat wel past. Maar het zal ongetwijfeld
passen.”
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A: “Nou ja visueel misschien.. Ik heb het nu niet over de inhoud, maar visueel…”
B: “Oh nee dat is niet verkeerd. Het staat wel een beetje alternatief zullen we maar zeggen. Het is kunstzinnig, een
beetje… niet zo strak, meer wat losser, wat meer de linkse hoek, zullen we maar zeggen.”
A: “Nou u mag het even door bladeren als u wilt…”
B: (Bladert)
A: “Wat vindt u bijvoorbeeld van deze brochure?”
B: “Ja, je hebt 80.000 manieren om zo’n brochure vorm te geven en deze vorm past, of tenminste, associeer ik met
Oikocredit omdat ik niet anders gewend ben.”
A: “En ze hebben ook een kleinere brochure. Die heeft u vast ooit zelf ingevuld om lid te worden.”
B: “Dat is al een jaar of twee drie geleden.”
A: “En dit is het Oiko-magazine. Dat is wat algemener…”
B: “Dat ken ik volgens mij niet. Grappig. Mijn naamgenoot zag ik toevallig in een flits. Ja dit ken ik niet. Ziet er iets
anders uit dan Andersom, maar… Er zal ongetwijfeld goede informatie in staan.”
A: “In verhouding tot het andere blad, wat valt u op?”
B: “Er is een hoge mate van gelijkvormigheid, qua lay-out. Ik denk dat als de vormgever bedoeld heeft om de
organisatie bekendheid te geven, dan denk ik dat dat goed is. Op het moment dat je had gewild dat ‘Oikomag’ en
‘Andersom’ andere bladen zijn, voor een andere doelgroep, dan doe je iets niet goed.”
A: “U heeft de website ook bekeken als het goed is…”
B: “Ooit wel een keer volgens mij, maar niet recent…”
A: “Heeft u daar nog iets over op te merken?”
B: “Nee want die heb ik niet gezien.”
A: “Dat is jammer.”
A: “Heeft u dingen, die zou ik willen veranderen, of veranderd willen zien aan het magazine of de
brochure?”
B: “Nee.”
A: “U investeert in Oikocredit, zouden deze brochures daartoe kunnen bijdragen?”
B: “Volgens mij, als ik nog eens terug ga, heeft het bij mij wel bijgedragen tot deelname aan. Op de een of andere
manier moet je je op de hoogte stellen van wat zo’n organisatie doet.”
A: “Want wie gaf er toen een presentatie over?”
B: “Een vrijwilliger.”
A: “Een vrijwilliger vanuit de organisatie?”
B: “Ja. Die had zo’n diaprojector ofzo of een filmpje ofzo. Ik weet niet precies wat ie heeft laten zien. Geen idee. Ja, dat
zou best wel eens kunnen.”
A: “Nee, misschien leuk om te weten wie dat dan geweest is.”
B: “Geen idee. Ik heb hem ook niet gesproken. Het is meer een aanleiding geweest om contact te zoeken met het
kantoor in Utrecht.”
A: “Dat heeft u toen naar aanleiding van de presentatie zelf gedaan?”
B: “Volgens mij was dat daarna ja.”
A: “En, wat sprak u toen zo aan? Was het ook gewoon de presentatie zelf? Degene kon dat gewoon
heel goed onder woorden brengen?”
B: “Nee, ik denk gewoon een bevestiging van wat ik ook al een keer had gelezen. Ik weet niet meer hoe dat ging. Maar
het is een proces waarin je een organisatie, omdat je er geïnteresseerd in bent, meer leert kennen, zonder al te
betrokken te zijn. Op gegeven moment denk je: dat doe ik! En ja, zo ontstaat een situatie, ja ik weet het ook niet. Is
het genoeg? Is het niet genoeg? Ik weet het niet.”
A: “Je moet ergens beginnen.”
A: “Wat vindt u van de slogan, het is een nieuwe slogan van Oikocredit, ‘Investeren in mensen’? De
vorige was namelijk: ‘Ondernemen in ontwikkeling’.”
B: “Ja goed, en “Ondernemen in ontwikkeling” ook goed.”
A: Welke vindt u beter?
B: “Kijk op het moment dat je jaar in jaar uit met dezelfde slogan loopt rond te fietsen, dat is ook niet goed, op een
gegeven moment moet je veranderen. Alles verandert en je moet je ook aanpassen aan de maatschappelijke
ontwikkelingen dus… Daar past misschien een andere slogan bij. Ja…”
A: “‘Investeren in mensen’, dat dekt de lading wel?”
B: “Daar gaat het uiteindelijk toch om.”
A: “Ja, want “Ondernemen in ontwikkeling” dat… ja”
B: “Het is wat minder persoonlijk, die slogan misschien, maar het dekt de lading toch wel degelijk, want via een omweg
kom je toch weer bij die mensen terecht.”
A: “Ja.”
A: “Heeft u aanbevelingen of opmerkingen die de communicatie in woord en beeld vanuit Oikocredit
ten goede zouden kunnen komen?”
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B: “Nou ja, communicatie… Ja, dat blaadje vind ik prima, ik zit niet te wachten op… Misschien dat ze het blaadje ook
digitaal kan worden verzonden. Want nu is het per post - en misschien is de gelegenheid er al hoor – maar dan zou ik
wel een elektronisch abonnement willen hebben.”
A: “Ja, dat is ook al aangegeven door eerder geïnterviewden dat zij daar interesse in hadden ja.”
B: “Ik bewaar het toch niet, het gaat toch weg.”
A: “U bedoelt, dat het misschien weer zonde is van het geld.”
B: “Ja vind ik wel. Dat kun je dan beter ergens ter plekke investeren.”
A: “Zijn er nog bepaalde dingen die u in het interview gemist hebt?”
B: “Nee, ik ben niet zo betrokken. Ik volg het wel. Ik volg het omdat ik het blaadje toegestuurd krijg en dat lees ik dan
toch door. Ik ben niet van plan om daar heel veel extra energie in te stoppen. Ik zou niet weten wat. Ja dan moet ik
misschien de boer op om mensen te werven voor Oikocredit ja, goede zaak, maar ik heb het hier heel erg druk. Ja ik
ben toch ondernemer dus… Geworden…”
A: “Hartelijk dank voor uw tijd.”
B: “Graag gedaan.”
27:16
Einde
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INTERVIEW 1B
Theisens BV Amersfoort
Dhr. Theisens, organisatie-advies
2 mei 2008 15:30 uur
Oikocredit huidige relatie sinds 2006
A=Interviewer
B=Dhr. Theisens
A: “U was al bekend met Oikocredit he, want u heeft al geïnvesteerd in Oikocredit...”
B: “Nou, ik heb eenmalig een investering gedaan en wat daar mee gebeurt, dat weet ik dus eigenlijk niet.”
A: “U ontvangt daar geen informatie over, of…?”
B: “Ja, maar niet zozeer over van, ik geloof dat ik tienduizend euro heb ingelegd en ik weet niet precies wát ze
daarmee doen en dat hoeft natuurlijk ook niet.”
A: “Want hoe bent u in contact gekomen met Oikocredit?”
B: “Iets gehoord, via een kerkelijke organisatie.”
A: “ok, via die achtergrond.”
B: “Ja.”
A: “Dan begin ik eerst met mijn vragenlijst, heel breed. Bent u bekend met maatschappelijk
verantwoord ondernemen?”
B: “Jazeker”
A: “…En wat verstaat u daaronder?”
B: “Dat is dus…ja ehhhh, dat kan heel vaag zijn, nee laat ik het zo zeggen, maatschappelijk ehh, duurzaam ondernemen,
verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, alles zit daar zo’n beetje in, dus in feite zou je dus ook ehh, in feite
zou je dus ook, je moet in feite, als je dus investeert of je hebt een eigen bedrijf, of je bent ergens werkzaam, moet je
dus niet alleen aan jezelf denken, je moet ook aan je omgeving denken, niet alleen aan de mens als omgeving, niet
alleen dichtbij, ook ver weg en daar is natuurlijk altijd een spanningsveld.”
A: “Ik hoor u zeggen ‘moet’?”
B: “Nee, nee, ‘moet’, nee nee nee, ‘mag’. Laat ik het zo zeggen, het is goed omdat en dat is niet om dingen af te kopen
of omdat je het zelf goed hebt of iets dergelijks, maar meer ehm, andere delen van de wereld hebben het gewoon
minder dan dat wij het hebben en dat hoeft niet in een ander land te zijn, dat kan ook gewoon in Nederland zijn. Maar
wat wel belangrijk daarbij is, laat ik het zo zeggen, ik zit in de rotary en daar hebben we natuurlijk regelmatig dit soort
dingen, discussies, voor welk project gaan we nu aan de gang, dichtbij of ver weg? We doen altijd een project dichtbij
en één ver weg. Waterputten in Ethiopië en dat soort dingen. Kijk dan ben je du heel concreet bezig he, en en ohja
het gaat om de vraag duurzaam ondernemen hè?”
A: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
B: “Ja, nou ja wat ik al zei, er bestaat meer dan je eigen omgeving op de wereld, en dat betekent dat je daar ook iets
aan zou moeten doen en het zou goed zijn… Nee dan val ik weer in herhaling, volgende vraag…”
A: “Het is úw antwoord…”
A: “Wat zouden voor u redenen zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen?”
B: “Nou ja, om dus ehm, om dus ehm..ja misschien wil ik het wel te moeilijk zeggen hoor, maar gewoon, puur om
anderen ook deel te laten zijn van je kunnen en ook dus wat je dus eventueel wil doen naar de anderen toe. Het is
moeilijk om zoiets te zeggen.. je kunt wel zeggen ‘wat je over hebt’, maar dat is onzin natuurlijk, dan zou je veel en veel
meer moeten geven nog, want het is maar net hoe je leeft.”
A: “Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft uw interesse? Want je kunt heel
leuk grote, brede thema’s nemen…”
B: “Nou wat ik dus heel belangrijk vind, want ik kom dus uit die waterwereld, mijn bedrijf was een
watermanagementbureau, dus ik vind dat een heel belangrijk onderwerp. Het is niet toevallig omdat ik daar veel van
afweet, maar ook omdat ik, omdat het gewoon water wordt nog vele malen duurder dan olie en het begint al een stuk
duurder te worden en belangrijker dus dat we daar dus wat beter mee om moeten gaan. Dus dat ik ook een stukje
verantwoord ondernemen, dat je dus beter de zaak moet gaan verdelen op de wereld. Dus investeren in
ontziltingsapparatuur en dat soort dingen, want hoe je het went of keert er is straks te weinig gezond, of goed
drinkwater. Dat is er nu al trouwens hoor, er is al veel te weinig goed drinkwater. Ga maar naar Egypte en dat soort
landen…”
A: “Dus met name duurzaamheid in begrippen als drinkwater, maar je kunt ook denken aan
klimaatverandering, armoedebestrijding…”
B: “Ja dat zit er direct bij. Je kunt wel investeren in een ontziltingsappraat en zuivering, maar je moet ook aan de
andere kant werken, door bijvoorbeeld toch te letten op je CO2-uitstoot en dat soort zaken. En dan zijn we ons
bewust van het feit dat je een auto rijdt.”
A: “Welke van die genoemde thema’s vindt u terug bij Oikocredit?”
B: “Hoe noemde je dat nou?”
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A: “Oikocredit.”
B: “Oh Oiko, Oiko…”
A: “Ja Oikocredit, soms praat ik een beetje snel.”
B: “Ja, ik moet heel eerlijk zijn he? Ik lees eigenlijk de blaadjes niet, dus dat weet ik dus ook eigenlijk niet.”
A: “Klein intermezzo.. U leest de blaadjes niet van Oikocredit, is daar een reden voor?”
B: “Nee blijkbaar… Nee, ik heb daar geen reden voor. Ja, laat ik het zo zeggen, ik heb gewoon veel leeswerk.”
A: “Dus dan schiet het er snel bij in…”
B: “Jaa… ja, ja, ja.”
A: “Hoe neemt u het besluit te kiezen voor een bepaald terrein van maatschappelijk verantwoord
ondernemen?”
B: “Nou dat is wat ik in het begin ook een keer wilde zeggen eigenlijk.. Eigenlijk zou het goed zijn om – en daar wordt
je dan meteen ook veel betrokkener bij - , om, stel, ik investeer tienduizend euro tegen een kleine vergoeding, in feite
zit daar niets tussen, in feite geef je het gewoon weg, tijdelijk zeg maar he. En dat is ook de bedoeling. Maar eigenlijk
zou men moeten zeggen: dat gebruiken we daarvoor of het is onderdeel van dat project. Als je dan van dat project zo
nu en dan een a-viertje krijgt of via de mail een nieuwsbrief krijgt zo nu en dan, kort en krachtig, dat en dat is er
gebeurd en die resultaten hebben we ermee bereikt. Nu heb je het idee, alles komt in een grote bak en zij gaan er iets
goeds mee doen. Daar ga je gewoon vanuit.”
A: “Hoe komt u erbij dat het een betrouwbare organisatie is?”
B: “Ja het is een betrouwbare organisatie, anders… Ja daar ga ik gewoon vanuit. Ik bedoel, als je daar dan alweer over
na gaat denken dan… Zo zit ik namelijk niet in elkaar.”
A: “Hoe kijkt u tegen de samenwerking met een ideële organisatie aan?”
B: “Zoals ik dat nu doe of, ja is altijd goed. Maar, kijk, er zijn ook ledenvergaderingen bijvoorbeeld, daar ben ik nog niet
geweest, daar zou ik wel een keer naartoe willen, naar zoiets, dat je dus wat in contact komt met.. Dat je ziet wat er
gaande is…”
A: “Wat vindt u belangrijk om te weten voordat u geld investeert in zo’n organisatie?”
B: “Nou ja, hoe de… Nou ja de betrouwbaarheid van de organisatie staat natuurlijk voorop. Dan zou je natuurlijk
willen weten, het comité van aanbeveling, of wie is de directie enzovoort en dat soort zaken en één keer per jaar zou
er toch eens een bijeenkomst moeten zijn die dus wat, met wat netwerken te maken heeft, zodat ze dus gebruik
kunnen maken van, niet alleen van een deel van je centen, maar ook van je kennis, die iedereen heeft, allerlei expertise
zodat ze misschien een stukje, een nieuw innovatief product kunnen realiseren en dat het voor anderen ook weer
aantrekkelijk is om dan weer te gaan investeren.”
A: “Dat je het dus voor anderen ook weer aantrekkelijk maakt?”
B: “Ja, dat je dus één keer per jaar een dag, of een halve dag hebt of een avond dat er dus eventjes in highlights wordt
aangegeven: dat doen we, verder staat er een borrel klaar en een hapje en desnoods vragen ze daar een bedrag voor,
anders zijn ze weer een heel groot bedrag kwijt aan.. enzovoort enzovoort. Misschien is het wel te hoog gegrepen, dat
het niet mogelijk is ofzo, want het kan best zijn dat ze dan vijfduizend man moeten uitnodigen.”
A: “Nou het is goed om te horen wat er leeft onder de investeerders.”
B: “Ja en ik had nu wel een blaadje kunnen gaan lezen… Ik denk dat ik best ergens op de stapel heb liggen hoor, maar
ik vond dat toch niet helemaal terecht. Dan ga ik allemaal sociaal gewenste antwoorden geven.”
A: “Welke organisaties die beleggen in microkrediet kent u?”
B: “Ja je hebt ook die andere, waar Maxima mee bezig is. Voor kleine bedrijfjes.. Hoe heette dat ook alweer? Volgens
mij is dat meer iets van de overheid. Want dit is echt een particuliere organisatie, dit is geen overheidsorganisatie, dit
is geen overheidsgeld. Nee maar je hebt ook iets dat is door de overheid, met overheidsgeld, hoe heet dat nou? Iets
met microfinanciering, daar zit ook hetzelfde in.”
A: “Er zijn meerdere organisaties die zich daarmee bezighouden.”
B: “Maar dat is een stukje overheid toch ook, of niet?”
A: “Ehm…”
B: “Nou ik durf het ook niet te zeggen...”
A: “Wordt gesteund door de overheid, geloof ik.”
B: “Gesubisidieerd ook of…?
A: “Ja, maar Oikocredit niet.”
B: “Nee nee…”
A: “Maar je hebt dus een ASN Bank, een Triodos die zich er ook mee bezig houden. Misschien dat u die
ook wel kent.”
B: “Ja, die ken ik wel.”
A: “Ja, hoe kent u die?”
B: “Omdat ik die als bank gebruik.”
A: “Wat weet u op dit moment van Oikocredit? Kunt u een samenvatting geven? Een beetje om te
kijken wat uw kennis is.”
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B: “Nou ja, ze zitten veel in ver weg, zeg maar. Ze financieren kleinere projecten, volgens mij op allerlei terreinen: de
detailhandel, de landbouw, irrigatie, dat soort zaken. Ik weet eigenlijk niet of ze nog mensen ter plekke hebben, ik
geloof het wel ja.”
A: “Ja er worden ook mensen uitgezonden inderdaad, klopt.”
B: “Ja.”
A: “Hoe bent u in contact gekomen met Oikocredit ooit?”
B: “Ja via via. Gewoon ergens gelezen. Ik denk dat het dat geweest is, ergens gelezen. Ja ja, dat was het, in één of ander
kerkblad, in een blad dat ging over kerken.”
A: “Want u heeft ook een kerkelijke achtergrond?”
B: “Ja.”
A: “En hoe omschrijft u wat Oikocredit doet?”
B: “Nou die maakt het mogelijk om kleinere bedrijven op te richten, zeg maar. Voor mensen die dus van niets hebben
en daar een stukje in investeren en die mensen moeten wel uiteindelijk die bedrijven stichten met dat geld van ehm
Oiko… Oiko.. Oikocredit, moeten ze wel zeg maar uiteindelijk de zaak terugbetalen. Zoiets heb ik begrepen. En dat
ze dus uiteindelijk zelf de zaak moeten gaan runnen. Zodat ze langzamerhand de zaak terug kunnen trekken. Nou dat
spreekt me natuurlijk heel sterk aan, want dat vroeger natuurlijk met al dat ontwikkelingswerk dat we gaven, was dat
gewoon brengen en mensen wisten niet hoe ze met waterpompen om moesten gaan, dus na een paar jaar waren ze
gewoon verroest. Dat is hetzelfde met kinderen, je geeft ze zakgeld zodat ze handig met geld om leren gaan.”
A: “Hoe schat u het werkveld van de organisatie in? Is dat dan regionaal, nationaal, of internationaal?”
B: “Internationaal.”
A: “Want zo oogt zij ook?”
B: “Ja absoluut. Ja want ik zou in Nederland niet weten of men hier projecten heeft, volgens mij niet…”
A: “Welke associaties of beelden komen bij u op als u de naam van de organisatie hoort?”
B: “Geel met blauw.”
B: “Inderdaad dus.. Is een goede zaak.. Dat komt er in me op, dat er dus organisaties zijn die dit soort zaken zeg maar
opzetten. En ik weet niet of het groeit of niet groeit, maar ik krijg zo nu en dan wel eens, eigenlijk ik.. Ik denk dat
uiteindelijk het nieuws dat ze moeten brengen naar degenen die lid zijn, wat directer en op een simpeler manier, want
dat geldt denk ik voor iedereen dat is zo gigantisch veel leeswerk en wanneer alles.. Ik ga daar niet zo’n nieuwsblad
lezen. En ik denk de meeste mensen niet, maar goed, ik kan niet voor andere mensen oordelen, maar goed. Wanneer
je dus 70 of 75 bent, als je het allemaal wat rustiger hebt, dan is het wat anders maar mensen die nog volop bezig zijn,
die hebben daar niet direct, tenzij je er een paar ton in hebt geïnvesteerd, dan wil je natuurlijk wel weten hoe het
allemaal loopt.
Toentertijd ben ik wél bewust lid geworden. Je kon lid worden of geen lid worden. Het lidmaatschap was € 20,00 per
jaar en dat heb ik bewust gedaan, want ik dacht als ik dat niet doe, dan weet je helemaal niet waar je mee bezig bent.
Maar en dat is denk ik ook de reden, dan kijk ik naar mezelf, misschien moet ik toch wat meer bij die
ledenvergaderingen zijn… Of ze er zijn, dat weet ik dus ook niet. Ik weet dus niet hoe interessant ze zijn, daar kan ik
dus ook niet over oordelen. Omdat ik er nooit geweest ben.”
A: “We hebben het er al een beetje over gehad, maar waarom investeert u dus in Oikocredit?”
B: “Om investeringen te doen die niet al teveel opleveren in feite, waar dus goede dingen mee gedaan worden.
Sowieso, dat weet je dan zeker. Dus dat is ook een stukje omzien naar elkaar, naar je medemens kijken. Als ik niks
doe, doe ik niks.”
A: “U krijgt er een goed gevoel van dat u investeert?”
B: “Ehh, jaa.. Het is niet zo dat ik nu denk van tjongejonge wat ben ik goed, maar gewoon wel van je moet gewoon.. Zo
zijn er meerdere dingen waar je dus helemaal niets voor terugkrijgt, die je gewoon weggeeft zeg maar. Dus… Maar dat
zijn vaak dingen, je geeft je geld dus aan een club mensen, die daar echt wat mee doet.
Dat weet je dus ook, daar krijg je ook bericht van. Dat is nog prettiger, want… Het is in ieder geval niet een soort
afkopen van een schuldgevoel. Dat je dus wel heel dicht bij een bepaald project staat. “
A: “Welke vormen van externe communicatie of marketing kent uw eigen bedrijf?”
B: “Dat is meer mond op mond reclame, dat is gewoon netwerken. Puur netwerken. Ik heb wel een website maar het
is eigenlijk niet nodig. Het is puur netwerken, ons kent ons. En dan bedoel ik ook te zeggen, wanneer zo’n organisatie
nou eens één keer per jaar een goede netwerkbijeenkomst organiseert, een goed iemand die een inleiding houdt,
iemand die een beetje bekend is, waar mensen ook naartoe komen. Via het netwerk kun je je bedrijf groter maken.
Dus ook zo’n bedrijf als Oikocredit.”
A: “Hoe past Oikocredit in uw strategie van communicatie? Heeft u daar uberhaput over nagedacht of
dat het misschien af zou stralen op uw bedrijf of…”
B: “Nee, nee, want niemand weet dat. Ik zet dat ook niet op de website of iets dergelijks. Nee en toevallig heb ik
vanuit mijn bedrijf Theisens Beheer geïnvesteerd, maar ik kan het net zo goed privé doen.”
A: “Want dat kerkelijke willen ze op zich wel behouden, maar ze willen ook mensen aanspreken die
niet kerkelijk zijn.”
B: “Daarom, moet je dus netwerken en moderniseren. Het is nou niet zo dat ik meteen denk: Oikocredit, dat heeft te
maken met religie, met kerken ofzo. Dat heb ik niet in mijn gedachten. Maar doordat ik er dus even over na moest
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denken over hoe ik daarmee in contact gekomen ben, dat is toch met zoiets en ik kan me er iets bij voorstellen dat je
toch een stukje, anders dient te communiceren. Dus bijvoorbeeld wanneer een aantal rotaryclubs of lions die
serviceclubs zijn, geïnteresseerd kan krijgen om een vijftal jaren te investeren, hun projceten via Oikocredit ergens
neer te zetten…”
A: “Tegenwoordig moet je heel erg je best doen om mensen te bereiken met informatie, omdat
mensen liever informatie van zich afstoten dan naar zich toe trekken. Via welk medium wordt u het
liefst benaderd door een ideële organisatie?”
B: “Het liefst via, het handigst is toch via de mail.”
A: “Dan kun je zelf kijken op welk tijdstip je reageert?”
B: “Ja en ook wat uitnodigingen betreft en dat soort zaken. Het liefst niet via blaadjes, want dat verdwijnt inderdaad in
de grote hoop en ook niet via de telefoon.”
A: “Ik heb wat blaadjes meegenomen, dan kunt u dat even doorbladeren.”
B: “Ja het is echt heel slecht dat ik het nooit gelezen heb…”
A: “Kunt u zich überhaupt communicatiemateriaal herinneren welke Oikocredit aanbiedt? U zei net
zelf: geel en blauw, maar qua advertenties, radiospots?”
B: “Nee nooit. Ik weet niet of die er überhaupt zijn.”
A: “ Het was pas op radio 1 en radio 4, dat was ook helemaal nieuw. Dat kon dit jaar omdat er een
groter bedrag aan promotie beschikbaar was.”
B: “Waarom radio 1 vraag ik me dan af?”
A: “Ja misschien weet u dat?”
B: “Ik zou als ik bepaalde doelgroepen zou willen hebben, niet direct gekoppeld aan kerken, dan zou ik, ik weet
toevallig, want daar is ook onderzoek naar gedaan, veel mensen BNR luisteren, Business News Radio en dan niet
alleen oudere mensen, maar ook veel jongere mensen luisteren daarnaar, omdat het hele snelle manier van
communiceren is. Het zit gekoppeld aan het FD, Financieel Dagblad. Luisteren toch veel mensen naar die toch even
hun aandelen in de gaten willen houden en die investeren, zeg maar. Er wordt veel naar geluisterd. Ik vind het zelf een
vrij sympathieke radioclub. Ook de interviews die gehouden worden, dat je daar dus best mee zou kunnen
onderhandelen om daar een leuke spot te kunnen plaatsen.”
A: “En het beeldmateriaal, dat ligt nu voor u. Wat voor sfeer roept het bij u op? Denkt u: dat spreekt
aan of…
B: “Het ziet er modern uit, echt, ja. Voor ieder wat wils.”
A: “Zou u zeggen, dat is een kerkelijke organisatie, straalt dat er vanaf?”
B: “Nee, het enige is, je ziet het in het logo. Dat is niet erg trouwens hoor, ik vind het niet erg. Je hebt veel clubs he,
hier staat ook die hele fair trade en dit is ook een bekende, dit is een bekende…”
A: “Welke associaties heeft u met het logo?”
B: “Zending, als ik een eerste reactie geef, het bootje…”
A: “Wat vindt u van de brochure?”
B: “Dit is de brochure hè? Vind ik niet mooi.”
A: “Hoe komt dat?”
B: “Ouderwets, ik vind de opbouw ook niet mooi. Teveel verhaal. Het nodigt niet uit om te lezen. Absoluut niet. Ik
zou het niet lezen.”
A: “En het magazine?”
B: “Ja dit is wel grappig. Dit is veel meer... hier is veel meer over nagedacht.”
A: “Natuurlijk ook omdat er meer informatie in kan…”
B: “Maar ook hierin, ik weet niet hoe duur dit is, maar ik zit me af te vragen of mensen die dus investeren in
Oikocredit of die zitten te wachten op dit soort tijdschriften. Ik denk nogmaals dat je eigenlijk toch… Ik denk dat het
geld dat je hierin steekt en hierin steekt, veel beter elke maand één Aviertje, misschien ook in kleur heel snel even de
projecten aangeven die van belang zijn en een foto erbij per project of iets dergelijks en een paar telefoonnummers of
iets dergelijks zodat je dus wat kunt communiceren.”
A: “Ja, want ze geven bijvoorbeeld ook lezingen en dergelijke.”
B: “Daar zou misschien ook meer aandacht aan besteed moeten worden dan, want dat haal je hier niet uit. En ik denk:
dat is het Sesamstraateffect, het terugkerende, de herhaling. Ik denk voor kleine kinderen geldt dat, ik denk voor
volwassenen ook.
Je moet niet één keer per jaar je bedrijf onder de neus van je opdrachtgevers zetten, maar het liefst één keer in de
drie maanden. Het domste wat je kunt doen is denken: die twee dingen kan ik in één brief kwijt. Het kost je meer,
maar je brengt je organisatie twee keer op een ander moment onder de aandacht. En dat is belangrijk.”
A: “De website, heeft u die bekeken?”
B: “Nee.”
A: “Kunt u kort samenvatten wat u zou veranderen aan de brochures?”
B: “Ik zou ze gewoon opheffen, die brochure zou ik ook niet meer maken. Ik zou het opheffen en het geld dat je
daarmee bespaart zou ik een mooie map samenstellen en sturen naar degenen die dit soort dingen krijgen, maar dan
een duurzame map. Goed over nagedacht, niet van plastic of iets dergelijks. Met logo op de rug. Niet om te laten zien
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van.. maar gewoon puur van: je kunt er snel bij, met overzicht. Ik zou in ieder geval regelmatig een A-viertje met
informatie zou ik versturen, dus 12 per jaar. En dan kun je er van die tabbladen tussen doen. Voor 2008, 2009, 2010,
zo krijg je geschiedenis in je investeringen. Maar dan voor je informatie en in feite krijg je afschriften, dat de organisatie
verantwoording aflegt aan de investeerders. Dan krijg je dus maandelijks, periodiek een bericht.”
A: “Als u gevraagd werd opnieuw te investeren in Oikocredit, zou u dat dan weer doen?”
B: “Dat zijn elke keer weer afwegingen. Het is niet zo van: ja natuurlijk. Anders had ik het allang gedaan. Nee, een
extra bedoel ik… Oh nee, ik heb er geen spijt van.”
A: “Wat vindt u van de nieuwe slogan ‘investeren in mensen’?”
B: “Vind ik niet goed.”
A: “Waarom niet?”
B: “Omdat investeren in mensen dat zegt bijna elk bedrijf tegenwoordig er bestaat geen slogan van, maar het wordt
zoveel gebruikt. ‘Ik investeer in mijn mensen’. Dat is het belangrijkste wat er is, investeren in mensen, maar dat geeft
niet weer wat, ze doen het natuurlijk wel, maar ik vind deze dan veel sterker: ‘ondernemen in ontwikkeling’. Want dit
vat samen waar het om gaat. Nu hoop ik niet dat jij die andere bedacht hebt…”
A: “Nee, ik heb niets bedacht.”
B: “De kracht van een slogan is, dat ie opvalt, dat ie heel apart is. Investeren in mensen, sorry, dat is echt niet apart
hoor. Dat blijft ook niet hangen als dat gekoppeld wordt aan dit, absoluut niet. Investeren in mensen wordt al zoveel
gezegd. Ik denk in elke onderneming dat gezegd wordt: ja maar wij investeren toch in mensen? Nu heeft dat niets met
mensen in ontwikkelingslanden te maken, maar…”
A: “Heeft u aanbevelingen of opmerkingen die de communicatie in woord en beeld van Oikocredit ten
goede zouden kunnen komen?”
B: “Ja in beeld is dit sowieso allemaal veel te heftig. Te rommelig. Het klopt allemaal wel, maar als je dus echt erover
nadenkt, het is rommelig. Dan zou je dit moeten laten terugkomen. Eenheid creëren. En dat is bij geen van drieën, ze
zijn alle drie verschillend. Het is net alsof er drie ontwerpbureaus bezig geweest zijn. Het zijn drie verschillende dingen,
ook qua logo.”
Einde
37:50
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INTERVIEW 1C
Eijk Romijn Sicking
Dhr. Romijn
20 mei 2008 te Voorhout
Oikocredit huidige relatie sinds 2005
A=Interviewer
B=Dhr. Romijn
A: “Erg fijn dat u mee wilt werken aan dit interview. Mede namens Oikocredit. Ik wil in eerste instantie
breed beginnen. Dat wil zeggen dat ik wat vragen wil stellen over maatschappelijk verantwoord
ondernemen en of u daar bekend mee bent en zo wat meer naar de kern toewerken.”
A: “Bent u bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen?”
B: “Ja dat ben ik.”
A: “En wat verstaat u daaronder?”
B: “Eigenlijk in alles wat je doet, dat je dat je dat toetst aan een duurzaamheidskarakter richting mens, milieu en
uiteindelijk ook maatschappij, dus de sociale verantwoordelijkheid, maar ook naar het milieu met energie. De laatste
tijd is die discussie natuurlijk enorm toegenomen en daardoor moet je dus ook nadenken over indirecte effecten. Niet
alleen dit, maar ook ‘waar staat mijn geld?’, ‘wie doet wat met mijn geld?’ en als ik een dienst bij een klant, wat doet die
klant er weer mee?
Ik zit dan in de managementontwikkeling en dan zou ik dus ook bij een leverancier van wapens het management van
wapens kunnen verbeteren zodat ze beter wapens kunnen maken, zoiets. De vraag is natuurlijk: in hoever ga je je klant
screenen?”
A: “Zou u zo’n opdracht weigeren?”
B: “Ja, absoluut. Het is niet aan de orde gekomen, maar het is zeker dus.. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
vind ik een heel belangrijk begrip. Het is één van de redenen ook dat we voor onszelf zijn begonnen, omdat wij een
eigen kijk hebben op ‘wat is ondernemen?’. En één van onze leidraden.”
A: “Wat deed u hiervoor?”
B: “Ik ben in loondienst geweest, altijd bij grote Amerikaanse bedrijven en daar stond toch de factor ‘mens’ meer op
de tweede of de derde plaats of nog lager in plaats van wat wij vinden op de eerste plaats.”
A: “Maximale winst?”
B: “Ja, en dat kun je wel ook nog eventueel bereiken, maar ik vind dat als je dat met de mens doet, dan heb je daar nog
‘fun’ bij ook. Als je plezier hebt, dan heb je ook een heel andere samenleving zeg maar.”
A: “Ja en dan doe je je werk ook met meer plezier, misschien dat er dan ook betere resultaten geboekt
worden.”
B: “Ja en plezier is niet alleen maar, niet weer doorslaan naar allerlei feesten en partijen, maar meer plezier in waar je
voor staat en zingeving.”
A: “U heeft er al iets over gezegd, maar wat zijn voor u redenen om aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen te doen?”
B: “Dat is niet een reden, zo bén je. Het is niet een keuze. Ik vind, in mijn optiek is er maar één manier. Je bent er toch
eigenlijk op uit om alles duurzaam te doen en dat lukt je dus niet, dus de concessies doe je zelf dus al, helaas. Dus het
grondbeginsel is duurzaamheid en vervolgens loop je tegen de grens aan, doordat je niet je eigen tomaten kan plukken,
ik noem maar wat, en doordat je niet je eigen stroom kunt opwekken en doordat… Vul maar in. “
A: “En in de toekomst ook wel dat je kinderen…”
B: “Absoluut! Dus ik geef mijn kinderen ook een stukje mee, van waar gaat nu eigenlijk om allemaal. Dus het is niet…
Redenen vind ik.. Nou ja, het is een soort grondhouding. Het is hetzelfde als de reden waarom je een geloof hebt ofzo.
Daar is ook geen reden voor. Het is een houding.”
A: “Steeds meer mensen zijn er mee bezig, het is natuurlijk ook wel een trend. In die zin leeft het wel
heel erg onder mensen en staan de kranten er ook vol mee en tijdschriften…”
B: “Ja, maar ik vraag me af in hoeverre het leeft onder mensen hoor.”
A: “Ja uiteindelijk, of mensen het écht doen.”
B: “Ja, wat leeft is de CO2 belasting en kilometerheffing, maar echt het intrinsieke van: wat is duurzaamheid, dat vind ik
allemaal… Dat vind ik nog niet zo breed uitgedragen. Het is een selecte groep.”
A: “Nou misschien een mooie taak voor u?”
B: “Nou dat speelt zeker mee, absoluut.”
A: “Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft uw interesse? Je hebt natuurlijk
de millenniumdoelstellingen van de VN…”
B: “Ja die heb ik apart gehouden (pakt een krantenartikel). Dat vind ik dus heel lastig hè. In principe vind ik, probeer je
dat te doen waar je zeg maar… Een betere wereld begint bij jezelf. Dat is dus hoe je erin staat. Waar ik met name me
nu op richt, waar ik ook mijn kracht heb, is onze dienstverlening dus het mensgericht management zeg maar, dus
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managers opleiden op een manier dat ze zowel zichzelf serieus nemen als de mensen met wie ze werken en daar ook
voor staan. Dus een stukje…”
A: “U gaat dan langs bedrijven?”
B: “Ja, presentaties, coaching, workshops, trainingen, begeleiding. Dus dat is het belangrijkste, maar daarnaast probeer
je met de aanschaf van je boodschappen. Ik ben laatst van bank veranderd, Triodos, allemaal in lijn met dat soort
dingen. Dus je probeert het eigenlijk steeds breder door te trekken en ik vind dat ik daar continue mee bezig ben. En
daarnaast, het geven van bedragen aan bijvoorbeeld Novib, daar geloof ik niet zo in. Ten eerste wat kom waar. Ik heb
het één keer gedaan met de Tsunami. Over het algemeen ben ik daar niet zo… Ik ben lid van Natuurmonumenten, ik
ben lid van Greenpeace, Amnesty International. Dus dat vind ik een soort passief iets. Dat is makkelijk. Je geeft
daarmee wel een signaal af, maar echt geld geven, dat doe ik niet. Wat we wel doen met ons bedrijf is dat we 2% van
onze bruto omzet dat gaat naar een goed doel. Gewoon elk jaar. Dat is niet elk jaar hetzelfde, dat is de ene keer zus
en de andere keer zo.”
A: “U bent met zijn tweeën hè?”
B: “Ja. Dus op die manier, waar mogelijk dragen we ons steentje bij.”
A: “Ja, want je hebt natuurlijk armoedebestrijding, je hebt duurzame energie, je hebt een beetje het
verschil tussen het menselijke en het milieuaspect, wat vindt u dan belangrijker?”
B: “Daar zit geen verschil tussen volgens mij. Kijk het duurzame energie dat kies je. Dan heb je gelijk dus dat andere
mensen daar minder last van hebben.
En armoede… Armoede komt door iets anders. Dus als wij hier allemaal kip gaan zitten eten of vis, dan gaat iemand
anders daar pijn van lijden. Dus dat is niet los te zien. Dus kies je ook niet voor iets. Als je ‘verantwoord’ kiest, dan
heeft gelijk iedereen daar baat bij en daarom heb je ook geen keuze, vind ik. Dat moet. Als iemand vraagt: wat wil je:
een stukje kip aan een ander die doodgaat van de honger, ja dat… Maar uiteindelijk is dat wel waar we tegenaan
lopen.”
A: “Maar heeft u dan niet zoiets van: dat is water naar de zee dragen?”
B: “Ja, jawel, klopt.”
A: “Je krijgt weinig resultaat terug.”
B: “Ja ik ben bijvoorbeeld gestopt met vlees eten en recentelijk ook met vis, of heel weinig nog. Ja wat heeft dat voor
bijdrage. Maar uiteindelijk, dat vind ik ook heel moeilijk. Dan kan ik zeggen: ja ik ga het lekker ook niet doen, maar
alleen ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en meer heb je niet en daarnaast kun je kijken in hoeverre je wat kan
uitdragen, maar ik ben ook geen activist weet je wel die op de barricade gaat. Ik kom soms mensen tegen die dan
vrijwilligerswerk doen en met jeugd en met hun vereniging en hun hele ziel en zaligheid erin stoppen en daar heb ik
zoveel waardering voor en respect. Kijk toch wat die mensen allemaal dóen.
En ik lees heel veel en doe helemaal intelligent en stel ingewikkelde vragen. Ik ben over mezelf aan het nadenken, maar
wie heeft daar wat aan? Snap je wat ik bedoel?”
A: “Het feit dat je er al over nadenkt en er mee bezig bent en je dingen afvraagt is denk ik al heel goed.”
B: “Ja dus ik ben nooit klaar. Dus dat is een boeiende worsteling, zeg maar.”
A: “Als u nu kijkt naar de terreinen van M.V.O., welke zou u dan terugvinden bij Oikocredit?”
B: “Wat ik absoluut het mooie vind en daarom vind ik Oikocredit beter dan geld geven, er is iets, er is een idee, een
klein winkeltje, of een onderneming of iets en Oikocredit gaat daar dus geld voor geven. Zij geeft dus vertrouwen aan
mensen en die mensen nemen dat vertrouwen ook en die doen daar wat mee. En dat vind ik gewoon een fantastisch
model, daar geloof ik gewoon in. Want geld geven daar… Kijk natuurlijk als iemand, vloedgolf, huis weg, maar even
een nieuw huis bouwen, dan moet je weer zelf je draad oppakken en ik geloof ontzettend in de kleinschaligheid en niet
allemaal grote organisaties ver weg, noem maar op, nee gewoon hier zit die mevrouw of meneer en punt klaar. Ik vind
dat een fantastische model en ik geloof dat bijna iedereen daarmee om kan gaan. Bijna ieder mens.”
A: “Ik heb dus gehoord dat uw hele leven een beetje doordrongen is met maatschappelijke
verantwoordelijkheid dus in deze zin is deze vraag een beetje overbodig misschien, maar hoe neem je
het besluit om te kiezen voor een bepaald gebied van M.V.O.. Ik probeer een beetje de strategie en de
motivaties te achterhalen.
B: Gewoon mensgericht en duurzaam. Wij hebben ook waarden voor omzet en geld. Wij kijken eerst: wat kunnen wij
betekenen voor een klant en wat heeft die klant aan het feit dat wij daar zijn en wie helpen we daarmee en vervolgens
kijken we pas wat levert het op. Klein of groot maakt voor ons eigenlijk niet uit. Of ik nu veel ergens verdien of kort
of lang, het gaat ons erom van: hee, we werken met een bepaalde standaard, een hoogwaardige standaard en daar gaan
we voor. En daar doen we dus ook geen concessies in. De mensgerichte kant, dat is de kant via welk wij opereren.”
A: “Ja ik heb ook even op uw website gekeken, dat zag er leuk uit.”
B: “Je ziet bijvoorbeeld ook een universum. Dat is natuurlijk niet standaard. Dat proberen we uit te dragen dat we op
een andere manier naar dingen kijken. En dat niet ‘beter dan de rest’, dat willen we niet. Het onderscheidend
vermogen en niet pochen. We zullen absoluut niet zelf beter zijn, maar we zijn wél anders.”
A: “Hoe kijkt u tegen de samenwerking met een ideële organisatie aan? U zie net al: Novib, u weet niet
of u daar wel geld in zou stoppen, Oikocredit heeft dat wel weer, geeft wel dat vertrouwen, hoe komt
dat?”
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B: “Dat komt door een aantal redenen. De kanalen waar je Oikocredit tegenkomt, die spreken mij aan. Dat zijn vaak
de toch wat alternatieve markten of braderieën, vaak via kerken. Ik heb het vertrouwen dat daar mensen zijn die
vanuit een overtuiging iets doen en niet vanuit een baan. Kijk, Oxfam Novib, niet specifiek Novib, maar de grotere
organisaties bijvoorbeeld 555, dat zijn zodanig professionele bedrijven, die móeten wel mensen aantrekken gewoon.
Dus dat is ook een bedrijf. En dat is niet erg, ik bedoel, daar is niets mis mee, maar mijn voorkeur gaat uit naar dat
stukje overtuiging, een stukje purisme, dat dat de drijfveer is en dat spreekt mij aan, dat geeft mij ook vertrouwen. Op
die manier had ik op een gegeven moment zoiets van: daar wil ik dan wel een stuk van mijn geld in stoppen. En laten
hen maar gewoon hun werk doen.”
A: “Ja, want Oikocredit wordt natuurlijk niet alleen gedreven door vrijwilligers. Er werken ook mensen
die betaald krijgen voor hun werk, maar het klopt wel dat het een religieuze achtergrond heeft en dat
het daardoor voor mensen wellicht vertrouwen uitstraalt, maar ik heb ook wel eens gehoord dat
mensen daar juist heel erg cynisch in waren. Dat heeft u niet?”
B: “Nee, natuurlijk, ik heb wel beelden bij kerken en noem maar op, maar wat ik tot nu toe heb gezien bij Oikocredit
en ik ben een paar keer mensen tegengekomen. Ik weet niet precies waar, maar op een gegeven moment had ik zoiets
van: dat kom ik nu weer tegen, dat ga ik gewoon doen. Het is heel laagdrempelig en als je weer terug wilt dan kun je
weer terug en natuurlijk zit er wel een drempel van: ‘wat gebeurt er met mijn geld’ en stel dat het weggaat ja ok, ik
heb dat vertrouwen dan is dat zijn of haar probleem.”
A: “Dus wat zijn eigenschappen die u in een organisatie waardeert voordat u investeert of zou
investeren?”
B: “De manier hoe ze opgebouwd zijn, de sfeer en de cultuur van de organisatie zoals ze samenwerken en het soort
mensen dat daarin werkt en natuurlijk wat ze beogen te doen met het geld. Wat ik heel belangrijk vind is de manier
waarop ze het geld toepassen in deze vorm van microkredieten. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Die combinatie
samen, maakt dat ik denk: prima!”
A: “Want je hebt ook een ASN en een Triodos, waarom niet bij hen?”
B: “Ik ben nu sinds kort bij de Triodos en ik wist… Tot mijn verbazing bestaan zij al dertig jaar, dat vind ik ongelofelijk
dat ik dat niet wist. En ik zit ook nog bij de ASN met een spaarrekening. Die had ik al eerder geopend omdat…
Triodos was toen nog niet helemaal klaar. Mijn geld gaat nu wel naar plekken waar ik in ieder geval weet dat ze er
bewust mee omgaan, maar ik vind… Ja en ook het kleinschalige van Oikocredit spreekt mij aan en ASN is een
onderdeel van SNS Bank, dus dat zit dan toch ook weer bij een grote organisatie, terwijl Triodos zou ook zo’n
organisatie kunnen zijn.”
A: “En met ‘zo’n organisatie’ bedoelt u dan zo’n organisatie als Oikocredit?”
B: “Ja ik denk dat daar zit meer idealisme in zit. Wel doordrongen van, want ik ging een rekening openen met mijn B.V.
en toen gingen ze ook echt vragen wat mijn doelstellingen waren en dat vond ik toch wel leuk. Dus je kunt daar niet
zomaar een rekening openen.”
A: “Dan ga ik nu over naar het stukje communicatie vanuit Oikocredit. Wat weet u op dit moment van
de organisatie Oikocredit? Zou u daar een klein stukje over kunnen vertellen hoe u daar tegenaan
kijkt?”
B: “Ik heb nog even op de website gekeken, want dat had je gevraagd, maar ik merk dat ik daar niet zoveel mee kan. Ik
ben niet iemand die snel leest van websites. Dat ligt mij niet, dan print ik eerder uit en dan ga ik lezen. Ik heb dus
zoiets van: ik zie wel wat ze doen. Ik krijg wel dat blad van ze en daar blader ik doorheen en ik kijk naar de projecten
die aangedragen worden. Ik heb volgens mij een keer de jaarcijfers en de begroting gezien. Hoe ze groeien en wie waar
bezig zijn. Ja en dat is dan een beetje het gevoel, het beeld dat ik zelf ontwikkel en wat ik voldoende vind en is dat nu
de missie of dat helemaal klopt. Het gaat mij meer om de lijn en de trend. Die Indiaanse man die de Nobelprijs heeft
gewonnen voor microkrediet. Die zie je dan weer eens voorbij komen en dan is er een ledenvergadering enzo. Het is
meer een soort indirect dan dat ik alles uit de naad hoef te weten.
De website in wezen gebruik ik die niet. Ik krijg af en toe een blaadje en die blader ik dan door en dan denk ik: “nou
prima”.”
A: “Hoe bent u in contact gekomen met Oikocredit als organisatie?”
B: “Ik heb ergens een keer een flyertje zien liggen. Een kleine brochure.”
A: “U weet niet meer waar?”
B: “Nou ik weet dat ik het een aantal keren heb gezien, maar wat ik zei, op een braderie. Bij één of ander kraampje of
in een kerk of op een lezing. Of op.. iets bij een kerk of in een kerk, niet zozeer een mis ofzo maar meer iets anders,
een voordracht of een discussie of een symposium.”
A: “Dus het is wel via schriftelijke, papieren communicatie gegaan?”
B: “Ja.”
A: “Dus niet via iemand die een praatje hield of iets dergelijks?”
B: “Nee. En wat ik belangrijk vind is de plekken waar je de flyer ziet liggen. Kijk liggen ze nu bij de supermarkt, dan
reageer ik daar weer anders op. Maar dat ben ik.”
A: “Dat kan.”
A: “En hoe omschrijft u wat Oikocredit doet?”
B: “De dienstverlening bedoel je?”
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A: “Ja.”
B: “Ik denk dat ze de kracht in mensen voeding geven door ze de minimale middelen te geven om een… Een stukje
waardigheid komt elke keer in mij op. Dat mensen die tegen alle beperkingen aanlopen en die ideeën hebben en iets
willen, die worden gestimuleerd om hun zelfvertrouwen waar te maken. Die krijgen dus gewoon een stukje
verantwoordelijkheid en dat is dat je waardig naar mensen kijkt. Dat is het beeld dat ik heb. En daar zit natuurlijk een
stukje verplichting aan vast, precies daar zit de kracht van het microkrediet.”
A: “En het werkveld van de organisatie Oikocredit, hoe schat u dat in? Is dat regionaal, nationaal of
internationaal?”
B: “Nee, wereldwijd, overal. Het leuke is, ik zit bijvoorbeeld ook bij Slowfood.”
A: “Dat ken ik niet.”
B: “Dat is een Italiaanse organisatie die stimuleert de lokale voedingsgewassen. Dat zijn dus smaken,
bereidingsmethoden en noem maar op. Die is dus tegen fastfood.”
A: “Tegen de globalisering?”
B: “Ja en het leuke is, daar zitten heel veel parallellen aan. Want die stimuleren dus ook dat een klein lokaal boertje,
die kaas maakt, in stand blijft, op een heel andere manier. Daar heb ik ook bladen van.”
A: “Die steunt u?”
B: “Ik ben gewoon lid. Zij hebben nu toevallig afgelopen weekend ‘Terra Madre’ gehad, dus waar allemaal kleine
regionale producenten bij elkaar komen in Middelburg. Ook dat gaat weer uit van dat kleinschalige, de menselijke
maat, dus eigenlijk. Daar gaat het uiteindelijk om. Zodra het niet meer te bevatten is voor mensen dan gaat het volgens
mij niet goed meer.”
A: “Welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van organisatie hoort: ‘Oikocredit’?”
B: “ ‘Oiko’ is natuurlijk van ‘oecumenisch’ en dat is natuurlijk algemeen. Dat is niet specifiek voor een groep, maar
algemeen voor de mens en ‘credit’ is natuurlijk kredietverstrekking, dus op een bepaalde manier met geld omgaan en
dan heb je nog dat bootje met dat kruisje, dus ja duidelijk wel een religieuze achtergrond.”
A: “Maar dat vindt u niet storend?”
B: “Nee, voor mij niet, juist niet. Voor mij heeft het eerder een meerwaarde.”
A: “En vindt u ook, bekt het lekker?”
B: “Ja.”
A: “U denkt ook wel dat mensen het snel zullen onthouden, die naam?”
B: “Geen idee, maar dat vind ik niet heel belangrijk. Kijk, ons bedrijf heet bijvoorbeeld: Eijk Romijn Sicking, dat schiet
bijvoorbeeld niet op. Met ‘ck’, ‘lange ij’. Maar dat geloof ik, als mensen geïnteresseerd zijn, dan maakt het geloof ik niet
uit.”
A: “Waarom investeert u in Oikocredit? U heeft het net al een beetje verteld.”
B: “Het is heel boeiend. Kijk stel ik heb een bankrekening en er staat geld op en het is van mij en ergens anders zit
iemand te creperen en die heeft geen geld. Daar kan ik enorm over filosoferen. Dan denk ik: hoe werkt dat nu
eigenlijk?”
A: “Een schuldgevoel?”
B: “Nou nee niet zo sterk. Alhoewel ik toch denk: dat is toch eigenlijk bizar? Dat de één niets heeft en de ander weet
‘bij wijze van spreken’ niet wat hij ermee moet. Nu is dat voor mij niet. Dan denk ik: als we nu allemaal een beetje
delen, dat is toch heel makkelijk? In die optiek had ik zoiets van: als ik nu gewoon een deel van mijn geld ter
beschikking stel en iemand anders weet daar een goede manier in dat het op een efficiënte manier komt waar het
moet zijn en iedereen doet dat, dan heb je een enorm krachtig instrument om een beetje gelijkheid te creëren. En
voor mij hoeft niet iedereen gelijk te zijn hoor, zo bedoel ik het niet, maar wel een stukje mogelijkheden delen. Op die
manier… En als ik weer iemand kan helpen met een stukje ondernemerschap, dan gaat dat als een olievlek, daar
hebben ook weer andere mensen profijt van. Als je dat op heel veel verschillende manieren doet, uiteindelijk draagt
dat allemaal bij.”
A: “Ik heb net een mooi kaartje van u gekregen. Welke externe communicatie of marketing heeft uw
eigen bedrijf, of is daar geen sprake van?”
B: “Jawel, we hebben onze website, we hebben een aantal ansichtkaarten. Dat zijn dus ansichtkaarten die we in
workshops weggeven. We hebben allerlei briefpapier en schriften en aantekenblokken en we hebben een kunstwerk
laten maken, toen we vijf jaar bestonden. Dat heeft ook met de menselijke maat te maken, waarin onze waarden
worden uitgebeeld en die geven we niet zozeer aan opdrachtgevers, maar meer aan klanten waar we een speciale band
mee hebben. Dat kan te pas en te onpas komen. Bij de één na een paar weken, bij de ander na drie jaar. Dat zijn
eigenlijk onze relatiegeschenken en daarnaast kunnen we ad hoc gewoon dingen bedenken of iets kopen of iets op
onze eigen wijze invullen.”
A: “Is de werving mond-op-mond?”
B: “De werving is voor 95% is dat mond-op-mond. Dat is gewoon omdat wij iets doen en de ander spreekt dat aan en
die praat daarover met collega’s en zo komt dat weer bij ons terug. Ik moet eerlijk zeggen dat in het algemeen met
dienstverlening… Van de grote bedrijven zie je natuurlijk wel grote advertenties plaatsen. Het gros van de marketing
en de meningen en noem maar op geen resultaat heeft, of in ieder geval heel weinig.”
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A: “Oikocredit denkt daar natuurlijk ook over na, want qua investeerders is een groot deel daar
verouderd. Zij lopen toch tegen de vijftig, zestig. Om een beetje te verjongen en nieuwe mensen aan te
spreken, hebben ze toch best moeilijk. Omdat zij zich toch in een bepaalde mate richt op die oudere
doelgroep.”
B: “Ja, maar dat zit ook wel een beetje in een andere fase zitten. Als je jong bent, ben je toch met andere dingen bezig
en dat is gewoon ‘part of life’, dus je komt automatisch bij mensen die wat verder zijn, die er over nadenken. Zij
hebben middelen en vinden het kloppen. Zij vinden het ook waard om dit te delen. Ik vind dat een heel logisch gevolg.
De vraag is of je dat anders moet willen.”
A: “Ik zou me voor kunnen stellen dat sommige bedrijven zeggen : ik investeer daar en daar in, dus ik
ben maatschappelijk verantwoord bezig, maar dat is bij u niet het geval. Dat zit meer in de persoonlijke
levensstijl dan in de strategie van communicatie, of?”
B: “Nee, niet nee. Ook die twee procent die we elk jaar weggeven. Je ziet wel eens bedrijven met grote cheques op
TV. Je doet het, omdat je er in gelooft. Je doet het niet omdat je er PR mee maakt. Dat vind ik nu het cruciale verschil.
Het is niet verkeerd, maar ik doe er niet zo. Het gaat ons er niet om anderen te laten zien van: kijk wij doen liefdadig,
het gaat ons er om dat het erbij hoort en dat hoeft verder niemand te weten. Dat mag wel iemand weten, maar het
hoeft niet.”
A: “Via welk medium wordt u graag benaderd door ideële organisaties?”
B: “Het liefst niet.”
A: “Als u zelf zou willen zou u zelf wel contact opnemen?”
B: “Nee. Een voorbeeld. Op een gegeven moment hadden we KiKa, kinderen tegen kanker, gesteund en de
Blindengeleidehonden en vervolgens hoorde ik dus via de bank. Zij hebben ons adres en weten wie we zijn, krijg ik
continue mailingen.
Dat geef ik dus nooit meer. Heel simpel. Die snappen het gewoon niet. Niet even bellen van: wilt u? Nee gewoon
‘beng’. Dan gaat bij mij het licht uit. Dan bel je ze op en moet je het helemaal uitleggen en nog een keer bellen en dan
stopt het pas.
Ik vind het zonde van het papier en ik heb geld gegeven en dan blijven ze bezig. Ik begrijp dat dus niet.”
A: “Maar als u eenmaal al met een organisatie in zee bent, zoals Oikocredit? Hoe wordt u dan
bijvoorbeeld graag benaderd?”
B: “Dat blad vind ik prima en je zou nog elektronische nieuwsbrieven kunnen maken, maar ik ben er niet zo van. Want
als je dat voor iedereen doet, dan wordt je daar ook mee doodgegooid. Ik lees de kranten, ik haal eruit wat ik
belangrijk vind. Zo’n blad af en toe vind ik prima. Die kan ik af en toe pakken en zitten. Als het nu belangrijk is en het
staat op de website met een bepaald linkje ofzo, maar er kan gewoon niet zo vaak iets zijn, dus ik zou daar heel
terughoudend in zijn.”
A: “Dan gaan we over naar het beeldmateriaal. Kunt u zich een advertentie, een radiospot of een
andere reclame van Oikocredit herinneren?”
B: “Nee.”
A: “Dan zal ik nu een paar dingen laten zien. Kijk deze brochure had u al gezien, ooit.”
B: “Die en Andersom en een jaarverslag zag ik net voorbij komen.”
A: “Dit is dus beeldmateriaal van Oikocredit. Wat voor sfeer roept het bij u op?”
B: “Wat je dus ziet, het zijn allemaal gekleurde mensen, dus ontwikkelingshulp. En wat minder… Je ziet uiteindelijk wel
dat het ondernemers zijn, maar dan moet je iets verder kijken, maar de eerste is ontwikkelingshulp. Dat is het eerste
wat je ziet.”
A: “Dus u associeert het meteen met een ontwikkelingsorganisatie?”
B: “Ja en ik denk dat ze zichzelf daar tekort in doen. Want ik weet zeker dat men denkt: daar heb ik geen zin in hoor.”
A: “Mensen beseffen niet dat het een zakelijke ondertoon heeft?”
B: “Nee, maar het is ook het vooroordeel wat we hebben in het westen over gekleurde mensen. Birma is dan niet
zwart natuurlijk, maar in Sudan. Deze mensen zie je altijd in combinatie met nare situaties. Dus wat is ons beeld? Die
mensen hebben een probleem.”
A: “Maar er staan wel vrolijke mensen op.”
B: “Jawel, maar dat is even wat het oproept. Bij mij werkt dat niet zo. Ik ben daar al lid van en dan ga ik even bladeren
en dan vind ik het leuk wat ik zien en dan is het klaar. Het is voor mij een soort.. De Andersom verschijnt geloof ik
één keer per kwartaal. Dat vind ik prima. Ik kijk het globaal door, zie wie er geld geeft en dan ben ik weer klaar. En
wat ik zeg, dit sluit ook heel erg aan bij die Slowfood enzo. Voor mij is het bekend. En Máxima heeft natuurlijk
geholpen. De ING gaat er nu in. Dat had ik ook gelezen. Dat ze gingen samenwerken met de ING. En dan gaat er bij
mij wel een belletje rinkelen.”
A: “Ja legt u eens uit?”
B: “Hoe houd je vast aan je eigen normen en waarden en hoe kies je je partner en welke eisen stel je aan je partner.
Kijk, ik ga weg bij ING, omdat ik niet vertrouw dat zij mijn geld op de juiste manier gebruiken. En dan zie ik Oikocredit
en ING en dan denk ik van: hee… Dan denk ik van: let op! ING werd bijvoorbeeld genoemd ook in het kader van
mijnen enzo. Van die aandelen in mijnenbedrijven in Amerika. Dat was in Zembla of Tegenlicht. Daar moeten ze dus
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heel erg mee oppassen. Ik vind dat dus geen pré. Terwijl ik kan me ook voorstellen: ING, betrouwbare partner, noem
maar op. Dat is het allemaal wel. Dan zou ik zeggen: Triodos of ASN.”
A: “Welke associaties heeft u met het logo?”
B: “Dat heb ik net verteld. Het oude Bijbelse plaatje van: het meer van Galilei. Ik vind dat prima hoor. Ik vind het mooi
weergegeven, maar wel met een religieuze invalshoek.”
A: “Want u hebt die kennis ook, die Bijbelse achtergrond?”
B: “Niet echt, maar. Dat is gewoon wat het bij mij oproept, maar ik vind het prima.”
A: “En de website? Qua informatie?”
B: “Dat werkt… Ik merk zelf dat ik er heel weinig mee doe. Ik weet: het is er allemaal, dus ik kan het vinden. Ik ben er
speciaal voor jou heen gegaan en toen dacht ik: wat ga ik nu bekijken voordat jij komt. Ik denk: nou ik kan naar de
missie kijken, naar de projecten kijken, maar ja, ik geloof dat wel. Ik heb dat dus niet nodig. Ik heb die informatie niet
nodig. Maar misschien ben ik daar een zonderling in.
Ik vind dat je het absoluut moet hebben, maar wat ik merk, zo’n website, daar moet je zelf zo’n blaadje, dat is dan
misschien ouderwets, dat komt naar je toe en dat krijg je één maal per kwartaal. Ik vind dat wel prima. Dan kan ik
altijd nog even naar de website kijken als ik dat zou willen.
En zo’n jaarverslag, op internet leest dat toch minder makkelijk. En dat is pdf, moet je het printen.”
A: “U bedoelt dat het omslachtig is en je er veel moeite voor moet doen?”
B: “Ja, dan werkt het op papier toch eigenlijk beter. Dan kijk je eens naar de verschillen met vorig jaar en dan denk je:
nou prima.”
A: “Nou het oordeel van u over de website is gewoon goed… Alleen…”
B: “Neutraal eigenlijk. Ik weet dat het er moet zijn in deze tijd, maar er zal heel gevarieerd mee omgegaan worden.”
A: “Misschien sommige mensen met achtergrondinformatie…”
A: “Maar als u dingen zou kunnen veranderen aan de website of het overige materiaal? Wat zou u dan
veranderen? U hebt al genoemd ‘wat zakelijker’.”
B: “Ja, dat is lastig. Ik zou iets proberen weg te blijven van dat ontwikkelingsgevoel en niet die mensen hoor. Daar heb
ik helemaal niets tegen. Ik zou daar iets meer dat ondernemersschap in naar voren laten komen.”
A: “Heeft u daar ideeën over of aanvullingen wat ze zouden kunnen doen?”
B: “Nee, niet direct, maar dat is natuurlijk lastig. Dat is natuurlijk de hamvraag van ieder bedrijf. Ik vind het niet
verkeerd hoor, maar ik kan me voorstellen dat iemand het niet kent en die ziet dit en dat dat het in één keer oproept.
Terwijl ik denk dat het meer is. Kijk de Triodos heeft dat ook in een bepaalde manier, er zit een bepaalde frisse
insteek in en niet dat ik nu zou willen zeggen dat over Oikocredit.”
A: “Want als u dit dan bekijkt?” (Laat nieuwe folder zien)
B: “Ja dit is alweer anders, maar het zijn wel altijd mensen uit ontwikkelingslanden vaak. Kijk, zij dan weer niet. Zij lijkt
wat meer Westers. Het is ook heel moeilijk, want je zit altijd met een soort vooroordeel van mensen. Ik denk dat je
daar rekening mee moet houden. Ik heb daar niet één twee drie tips voor.”
A: “Als u nu gevraagd werd weer te investeren in Oikocredit, zou u dat dan weer doen?”
B: “Jahoor.”
A: “U hebt geen spijt van uw keuze?”
B: “Nee, ik heb daar nu gewoon een bedrag staan en ik krijg daar de eerste keer geen rente over, dit jaar wel, maar
dat is minimaal en dat bedrag is gewoon vrij beschikbaar.”
A: “Wat vindt u van de slogan: ‘investeren in mensen’? Dat is de nieuwe slogan van Oikocredit.”
B: “Ja vind ik prima. Vind ik goed.”
A: “Want ‘ondernemen in ontwikkeling’ was de vorige…”
B: “Ja, ik zou… ‘investeren in mensen’ is onze leidraad, dus ik herken dat direct. Maar ik vind ‘ondernemen in
ontwikkeling’, ‘mensen in ondernemingen’, ik vind dat ‘ondernemen’ ook uiteindelijk een belangrijk element. Het klopt.
Maar de manier waarop Oikocredit het doet is ook erg belangrijk. Dat is dat vertrouwen wat je schenkt. Maar dat zit
hier natuurlijk achter, want ‘investeren’ is met geld, dus ik vind dat goed, maar die andere vind ik ook mooi.”
A: “Heeft u zelf nog opmerkingen of aanbevelingen?”
B: “Nou ik had nog wel een vraagje. Ik kreeg in het kader van de communicatie. Ik heb daar geld in geïnvesteerd, maar
nu moest ik weer iets betalen. Twintig euro voor een lidmaatschap ofzo en ik heb daar al een jaar terug over gebeld,
maar ik begrijp het nog steeds niet. Dus nu had ik zoiets van: volgens mij hoef ik het niet te betalen, toen kreeg ik een
herinnering, dus ik heb het nu maar overgemaakt, maar er is dus blijkbaar…Volgens mij kon je kiezen in het begin van:
word je lid of niet lid.
Ik begrijp niet zo goed wat dat is, dus in het kader van de communicatie… Dus ik ben wel/niet lid, ja nu wel dus, maar
waarvan geen idee… Als je nu over duidelijkheid praat, dan zou dat wat duidelijker mogen. Waarom ben je dan lid en
wat is dat dan?”
A: “Ik maak geen deel uit van de organisatie, dus ik zou het niet weten.”
B: “Wat ik overigens heel positief vindt, als je belt, krijg je tenminste iemand aan de lijn, gelijk, hup, geen vijftien
toetsen. Ik vind dat zó vreselijk! Drama. De meerwaarde. Ik vind dat lidmaatschap zou duidelijker kunnen en ik ben blij
dat ze ook niet. Kijk ik zou ze ook niet te groot laten worden. ergens staat: groei is niet vanzelfsprekend, ik vind dat
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heel belangrijk. Want wat is groei? En één van de dingen die… het is ook verantwoordelijkheid die je op je neemt.
Hoe behouden we wat we zijn? En dat is heel belangrijk voor Oikocredit.”

38:30
Einde
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Bedrijven Categorie 2
INTERVIEW 2 A
Accountantsbureau De Vries BV, Wateringen
8 werknemers
John de Vries
2 mei 2008 10:30 uur
Oikocredit nieuw
A=interviewer
B= John de Vries
00:00
A: “Heel erg fijn dat u tijd wilt vrijmaken voor dit interview, ook namens de organisatie Oikocredit. Ik
ga u een aantal vragen voorleggen die te maken hebben met uw motivatie waarom u zou willen
investeren in Oikocredit. Oikocredit en maatschappelijke verantwoordelijkheid… het is een organisatie
die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking en via die organisatie kun je investeren in
microkredietbeleggingen. Misschien dat u dat nog weet….”
A: “Bent u bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat verstaat u daaronder?”
B: “Ja, daar ben ik bekend mee en wat ik eronder versta is dat je niet alleen kijkt naar de beste manier om je geld te
verdienen, maar ook dat je bijdraagt aan een verantwoorde leefomgeving voor een ieder. Dat uit zich dan in mijn idee
doordat je af en toe bedrijven ziet die mensen beschikbaar stellen voor het opknappen van een scoutinghuis of een
buurthuis of wat dan ook en daar tijd en geld voor vrijmaken.”
A: “Ja, dus u denkt nu heel dichtbij eigenlijk over maatschappelijke verantwoordelijkheid?”
B: “Ja dat vind ik maatschappelijk verantwoord ondernemen en als je breder gaat kijken, dan kijk je inderdaad naar de
ontwikkelingshulp. Ik vind dan waar we nu over praten, de microkredieten, een betere vorm dan de oude
ontwikkelingshulp om het zo maar even te zeggen, omdat ik vind dat je met ontwikkelingshulp landen, cq. mensen
afhankelijk maakt daarvan en dat zie je op moment, vandaag in de voedselcrisis die toch mede door alle hulp toch een
beetje zo’n vorm begint aan te nemen.”
A: “Ja, want wat, ja dat heeft u dus nu al een beetje aangegeven, maar wat zijn voor u duidelijke
redenen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen?”
B: “Ja, toch je sociale betrokkenheid. Ik heb een toch wat meer maatschappelijke inslag dan de meeste ondernemers
en als ik kijk naar het politiek spectrum zit ik toch aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant en dan ben je al
heel snel geneigd om te zeggen van oké dat vind ik, dat moet. Ik probeer voor mezelf ook en dan in het klein vertelde
je straks al, tien mensen kun je niet echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ik probeer wel een goede
werkgever te zijn dat ik, ik probeer mensen toch de ruimte te geven om daar hun eigen inbreng in te geven en de
goede dingen uit de arbeidsvoorwaarden.. Ik probeer zoveel mogelijk toch voor mijn mensen te denken, zo van hoe
kan ik het ze aangenaam en beter maken?”
A: “Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft uw interesse? Je hebt natuurlijk
een
paar
voorbeelden
zoals
armoedebestrijding,
duurzaamheid,
klimaatverandering,
milleniumdoelstellingen bijvoorbeeld…”
B: “Ik moet zeggen, klimaatverandering enzo, dat vind ik zo groot, daar heb ik niet echt het idee van: daar kan ik wat
aan doen. Armoedebestrijding, ja.. Daar heb ik ook, daar voel ik me meer mee verwant, maar waar het mij om gaat is
dat men probeert om die mensen een eigen verantwoordelijkheid bij te brengen en dat hebben ze, maar ook om de
mogelijkheid te scheppen om die verantwoordelijkheid te nemen. En dan denk ik toch, zo’n Oikocredit vind ik daar
een goede partner in. Ik denk dat je op zo’n manier er mensen bij kan betrekken en kan zorgen dat ze hun eigen
armoede kunnen opheffen.”
A: “En welke kenmerken vindt u terug bij Oikocredit, dus waar u zich in herkent en waar u zich als
bedrijf mee zou willen identificeren? Welke kenmerken?”
B: “Ik vind dat moeilijk hoor… Dat weet ik eigenlijk niet, ik ken Oikocredit wel, maar zover ben ik er nog niet
ingedoken om te zeggen van nou dat is nu specifiek iets waar ik me door aangetrokken voel. Nee, dat weet ik niet.”
A: “Hoe neemt u het besluit om te kiezen voor een bepaald terrein van maatschappelijk verantwoord
ondernemen?”
B: “Toch wel door opinieweekbladen te lezen, door naar het nieuws te kijken, door zelf na te denken en dan op een
gegeven ogenblik te zeggen van goh, misschien dat dat wel een terrein is waar ik me nuttig kan maken.”
A: “En de samenwerking met een ideële organisatie, hoe kijkt u daar tegenaan?”
B: “Welwillend, ik kan…”
A: “Heeft u daar verwachtingen, ideeën van?”
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B: “Nou ik verwacht wel… Laat ik het zo zeggen: ik heb een poos meegedaan met toentertijd heette het Foster
Parents, dat was als privé-persoon en dat gaat me net iets te ver. Ik hoef niet een tekening te krijgen van een kind van
kijk eens hoe mooi ik kan tekenen voor Foster Parents, terwijl dat eigenlijk een beetje gedwongen is van je moet toch
wel, opgelegd, gedwongen. Ik wil graag dat een ideële organisatie mijn ideaal, cq. ideaal wat we delen goed uitdraagt en
uiteraard moeten ze zich verantwoorden tegenover de deelnemers, maar het is niet zo dat ik nu elke keer wil weten
van en hoe heb je dit gedaan en hoe heb je dat gedaan. Daar zijn de mensen die zich met de uitvoering bemoeien,
capabel genoeg voor, zo niet dan moeten ze door de deelnemers vervangen worden.”
A: “En wat vindt u belangrijk om te weten voordat u geld investeert in een organisatie?”
B: “Of ze inderdaad dezelfde idealen nastreven als ik.”
A: “Want wat zijn uw idealen?”
B: “Nou, wat ik je al zei, proberen mensen een betere leefomgeving te laten creëren en vooral te laten creëren door
zichzelf, hun eigen verantwoordelijkheid. Een beetje een rode draad, maar wat ik je al zei, ik geloof best wel dat je
mensen kan helpen door nu te zeggen van hier heb je een zak eten of een zak geld of wat dan ook. Ik denk dat je beter
helpt door te zeggen van: kijk, zo kan je je eigen eten verbouwen of zo kan je je eigen geld genereren of.. Ik denk dat
dat duurzamer is dan…”
A: “En hen zelf laten participeren in het ehh…”
B: “Nou vandaar dat microkrediet mij best wel aanspreekt, want dan doe je het. Ik vind het af en toe en dat is wel een
kritisch punt, ik vind het af en toe té kleinschalig. Als je ziet dat je op een gegeven ogenblik een meneer of mevrouw
honderd dollar leent, dan denk ik van ja, wat kan je daarmee? Zij komen er wel mee vooruit, maar je kan dus ook
denken aan een wat groter bedrag en dan een soort commune te sponsoren of te financieren.”
A: “Maar wat trekt u dan aan in het grotere?”
B: “Dat je sneller een doel kan verwezenlijken, een resultaat kan zien.”
A: “Welke organisaties die beleggingen in microkrediet aanbieden kent u?”
B: “Daar ga je altijd de mist in, want ik ken er eigenlijk geen één. Ik ken als ideële bankiers ken ik Triodos en voor de
rest zie ik af en toe wat van uitingen van bijvoorbeeld een Rabobank die eens dit doet en dan denk ik, ja dat zal best
maar ik moet zeggen ik vind dat de instellingen die zich daarmee bezighouden eigenlijk een beetje te weinig naar voren
treden.”
A: “Want u ziet wel eens wat over ideële organisaties in opinie- en weekbladen, welke bladen zijn dat
dan?”
B: “Ik lees vrij regelmatig Vrij Nederland, HP De Tijd, ik lees vooral kranten enzo, Volkskrant NRC.”
A: “Wat weet u op dit moment van Oikocredit als organisatie, wat zij doen?”
B: “Eigenlijk niet zo heel veel, ik weet dat Oikocredit, dat ze die microkredieten verstrekken, ik begrijp dat jullie vooral
bezig zijn in Zuid-Amerika en het algemene wat je van microkredietinstellingen weet, de succesverhalen, hoe dat
werkt, voor de rest, eigenlijk niet zoveel.”
A: “En, hoe bent u in contact gekomen, hoe heeft u gehoord van Oikocredit?”
B: “Via een deelnemer in Antea Participaties22, Arie Breure, die daar heel enthousiast over is en dat enthousiasme
uitdraagt en ook op een nieuwjaarsreceptie van Antea het woord vroeg en daar een voordracht heeft gedaan over hoe
Oikocredit werkt en wat het is en vroeg of mensen geïnteresseerd waren. Daar was ie ook bezig om eigenlijk meer
spreekbeurten te krijgen om het zo maar te zeggen. Als je in je eigen netwerk de mogelijkheid had, dan kun je hem
uitnodigen. En ik heb wel gekeken, maar ik heb eigenlijk geen mogelijkheid gehad om hem te laten praten, maar ik vind
het wel interessant.”
A: “Hoe omschrijft u wat Oikocredit doet?”
B: “Het verlenen van microkredieten, het financieren daarvan om te zorgen dat mensen een beter leefmilieu krijgen.”
A: “Hoe schat u het werkveld van de organisatie in? Regionaal, nationaal of internationaal?”
B: “Ik schat het internationaal in, hoewel ik wel de indruk heb dat Oikocredit zich voornamelijk op Zuid-Amerika richt.
Ik weet niet of dat klopt…”
A: “Hoe komt u daarbij?”
B: “Ja, ik weet niet, dat is ergens blijven hangen.”
A: “Welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van de organisatie hoort: Oikocredit?”
B: “Ja toch het beeld van mensen die ervoor zorgen dat hele kleine zelfstandigen aan de gang kunnen cq. mensen die
het idee hebben om zelfstandig te worden dat kunnen worden en zo kunnen bouwen aan een bestaan wat ze zichzelf
kunnen veroorloven om het zo maar even te zeggen. Niet verder te springen dan de polsstok lang is om te zorgen dat
je je eigen eten kan verdienen.”
A: “Waarom zou u investeren in Oikocredit?”

22

Dat is een investeringsclub die vooral investeert in het M.K.B..
Dit gebeurt bijvoorbeeld als familiebedrijven verkocht worden aan de directeur (management buy out) In het geval de directeur niet
voldoende middelen heeft, investeert Antea in een dergelijk bedrijf met het idee het belang na verloop van tijd weer met winst te
verkopen. Er nemen zo’n 40 tot 50 mensen deel in Antea.
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B: “Dat zou ik kunnen doen omdat ik vind dat het doel wat Oikocredit nastreeft ook mijn doel zou kunnen zijn en
omdat ik ook weet dat als je dit soort kredieten gaat verstrekken, je ook krediet moet aantrekken en daardoor zou je
kunnen bedenken dat je daaraan meedoet.”
A: “Welke vormen van externe communicatie of marketing kent uw eigen bedrijf? Bent u daar actief
in?”
B: “Nee, ik ben daar niet echt actief in, ik zit hier een beetje in de luxe positie dat klanten naar mij doorverwezen
worden, dus ik heb een hele hoop mond-op-mond-reclame. Ik heb zelfs geen website van mijn bedrijf, dat is niet nodig,
ik heb het druk zat. Maar uiteraard ken ik wel de manieren om reclame te maken voor je zelf en als oudere
ondernemer zeg ik dan: natuurlijk, advertenties e.d., maar ik zie ook wel dat er tegenwoordig via het internet en via
web-advertising je veel meer en veel sneller kan bereiken. Ook onze communicatie die voorheen allemaal via brieven
en onze klanten verliep en papier ging, is tegenwoordig eigenlijk compleet digitaal geworden. We mailen naar onze
klanten, we vertellen wat er moet gebeuren, wat er veranderd moet worden en dat soort zaken, dus ik denk dat het
heel belangrijk is dat je een goede webbase hebt waarin je de namen en adressen van je contribuanten hebt zitten en
dat je die eigenlijk zo snel mogelijk op de hoogte houdt van dingen die je verandert, cq, dingen waarmee je bezig bent.”
A: “Hoe past Oikocredit in uw strategie van communicatie?”
B: “Het zou niet echt in mijn communicatiestrategie passen omdat ik eigenlijk helemaal business-to business bezig ben
en ik toch Oikocredit meer zie als een privé-aangelegenheid waar ik als ondernemer privé in zou kunnen participeren.
Ik denk wel dat je door meer zakenmensen in je club te hebben, database te hebben, kan zorgen dat de funding dat die
goed blijft lopen. Ik denk dat je dan makkelijker kan stroomlijnen. Ik kan mezelf voorstellen dat ik weinig kan
betekenen in de zin van: ik heb een stel mensen die willen helpen of iets dergelijks, ik kan me wel voorstellen dat ik
help met het bijeenbrengen van geld bijvoorbeeld. Maar dan zit je dus echt aan de zakelijke kant en niet zozeer aan de
maatschappelijke kant.”
A: “Via welk medium wordt u graag benaderd organisaties als Oikocredit, een ideële organisatie?”
B: “Het liefst via mail tegenwoordig. Dat vind ik wel het prettigst. Het gaat snel en je kunt op een gegeven ogenblik
ook snel reageren en op het moment waarop het jou uitkomt.”
A: “U heeft de website bekeken als het goed is.”
B: “Klopt.”
A: “Kunt u zich een advertentie, een radiospot of een advertentie van Oikocredit herinneren?”
B: “Nee, een brochure wel, die heb ik toen van Arie Breure gehad, een radiospot, nee.”
A: “Laatst is er een radiospot van Oikocredit uitgezonden op 1 en 4.”
B: “Ik ben geen luisteraar van 1, wel van 4, maar meestal heb ik 2 op staan in de auto, dus.”
A: “Weet u daar nog iets over te vertellen, over die brochure?”
B: “Daar wordt naar mijn idee goed in uitgelegd wat een microkrediet is en wat je ermee kan doen en ook wat
Oikocredit daarmee doet. En aan de andere kant wordt ook een beetje de richting aangegeven van: we zoeken ook
krediet. Dus ik denk dat de brochure doeltreffend is.”
A: “Dan ga ik nu even confronteren met het materiaal.”
B: “Kijk aan.”
B: (Geeft aan dat hij de laatste Andersom wel gezien heeft).
“Ik heb Katja Schuurman gezien en niet omdat het nu Katja Schuurman is.. Maar ik heb er zelf een beetje een hekel
aan, in de zin van: waarom moet je een, ik snap het wel hoor, dat even voorop gesteld.. Ik snap best dat dit soort
mensen een veel groter bereik heeft dan jij en ik bij elkaar in hun netwerken, maar aan de andere kant heb ik wel
zoiets van: daar loopt weer zo’n BN’er zo maatschappelijk te doen, weet je wel. Moet je daar je geld aan uitgeven? Zo
af en toe kun je het ook van de andere kant benaderen, zo van: ik ben Bekende Nederlander, wat moet ik nu voor
maatschappelijke dingen gaan doen om erbij te blijven horen en dan denk ik van: zo af en toe heb ik de postcodeloterij
of huppeldepup zit weer in Zuid-Afrika of die zit in Nairobi voor die en die organisatie. Dan denk ik van: vertel nu
alsjeblieft wat je boodschap is en hang het niet zo op aan Katja Schuurman of wie dan ook. Maar dat is puur een
privégedachte.”
A: “Maar daar gaat het ook om, het gaat om uw mening.”
A: “Wat voor sfeer roept het beeldmateriaal van Oikocredit bij u op als u het zo door bladert?”
B: “Ja toch een sfeer van ontwikkelingswerk. Ze proberen mensen erbij te betrekken en op zich vind ik het er keurig
verzorgd uitzien. Dat wil ook wel even zeggen.”
A: “Welke associaties - nu ga ik even wat dieper op de inhoud van het materiaal in - roept het logo bij
u op?”
B: “Ja ik heb daar een associatie met een kerkelijk verhaal. Ik moet even aangeven dat ik zelf niet gelovig ben of wat
dan ook. Een beetje het Pax Christie gevoel zeg maar.”
A: “Is dat een positieve connotatie of..”
B: “Ja dat is wel positief, maar voor mij toch ook een beetje afhoudend in de zin van: ohjee, moet ik nou gelijk gaan
geloven om hier aan mee te doen? Dat had je bij zo’n Pax Christie had je dat wel, hoewel dat ook wel omdraaide
toentertijd, maar toch een beetje de angst, nouja, ik wil niet zeggen angst, de voorzichtigheid blijft er wel inzitten ja.”
A: “Wat vindt u van de brochure?”
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B: “Die flyer.. Ja, ik vind hem er goed uitzien. Ik heb hem even zitten bekijken en het werkt. Het legt in hele korte
zinnen en blokjes uit wat de bedoeling is, waarvoor het is, waar het vandaan komt en hoe je eraan mee kunt doen. Ik
vind het een keurige flyer.”
A: “En het magazine, dus Andersom?”
B: “Informatief.”
A: “Is het de moeite waard te lezen? Spreekt het aan?”
B: “Het geeft in ieder geval een beeld van: zo werkt het, dit doen we en ik kan me indenken dat je hiermee mensen
toch over de streep haalt.”
A: “En de website, heeft u ook eventjes bekeken..”
B: “Ja, die vind ik eigenlijk een beetje dezelfde uitstraling hebben als het magazine.”
A: “Heeft u daar ook duidelijk de informatie kunnen vinden?”
B: “Ja, ik heb kunnen vinden waar het over ging, hoewel ik meestal bij websites heb… Ik ben van een generatie dat je
op een gegeven ogenblik denkt door te bladeren en bij heel veel websites heb je dat als je naar de volgende pagina
gaat, dan begint men weer hetzelfde als op de homepage. Daar staat op: wij zijn Oikocredit en wij verstrekken
microkredieten en dan ga je naar de volgende bladzijde en dan zeg je van wij zijn Oikocredit en dan krijg je eigenlijk
pas waar je het verstrekt en hoe je het verstrekt en ik begrijp wel dat herhaling de kracht van de advertentie is, maar
af en toe kan je ook naar mijn idee een beetje te ver herhalen. Je kunt ook proberen een beetje op de intelligentie van
de mensen in te spelen en te zeggen van: weet je joh, wij zijn Oikocredit en we gaan nu de diepte in.”
A: “En bepaalde informatie achterwege te laten en daar keuzes in te maken?”
B: “Ja, dat klopt.”
A: “Wat zou u als u toch iets zou moeten veranderen of willen veranderen aan de website of aan de
brochure of aan het magazine. Wat zou u dan veranderen?”
B: “Oh ik ben helemaal niet zo’n creatief mens, dus wat dat betreft… Nou, misschien wat meer, zeker in de website,
wat meer intelligentie erin brengen, dat je bezoekers toch op een ietsje hoger niveau inschat, waarin je zegt van oké,
als je een link of een tabblaadje hebt over onze deelnemers, dat je dan niet helemaal uitlegt wat je allemaal aan het
doen bent, maar dat je ook werkelijk naar ‘onze deelnemers’ gaat. En niet eerst een stuk weer uitleg.”
A: “Dus wat meer, what you see is what you get, is dat correct?”
B: “Ja.”
A: “En met ‘intelligenter’, nog even om te controleren of ik het goed begrepen heb, bedoelt u dus
eigenlijk gewoon meer inspelen op de kracht die mensen zelf hebben, ervan uitgaan dan mensen zelf
kunnen nadenken.”
B: “Ja, ik bedoel niet van dat je een IQ nodig hebt van dit of dat voordat je op die website mag, maar gewoon
inderdaad de natuurlijke intelligentie van mensen en gewoon het gevoel van: hee, dat heb ik gelezen, dan ga ik nu
verder en niet proberen ons dan nog eens als een klein kind aan de hand te nemen.”
A: “Zou u, nu u deze informatie allemaal hebt gehoord, gezien en gelezen zou u willen investeren in
Oikocredit?”
B: “Ja, ik zou daar wel in willen investeren, dat ga ik zeker overwegen. Ik heb een beleggingsportefeuille, wellicht dat ie
daar toch in gaat passen. Dus laat wat achter.”
A: “Wat vindt u tenslotte van de slogan “Investeren in mensen”? Dat is de nieuwste.”
B: “Die vind ik pakkend. Ik vind dat een goede slogan.”
A: “Je hebt ‘ondernemen in ontwikkeling’ en deze…”
B: “Ik vind de nieuwste slogan beter de lading dekken. Ondernemen in ontwikkeling, dan heb je toch het idee van ‘het
is zakelijk’ en dit geeft aan dat je toch met mensen bezig bent. Nee, ik vind het een goede verandering.”
A: “En heeft u aanbevelingen die de communicatie in woord en beeld van Oikocredit ten goede zouden
kunnen komen?”
B: “Nee, behalve door te zeggen van probeer zoveel mogelijk uitingen geplaatst te krijgen en te doen.”
A: “Uitingen van..?”
B: “Probeer zoveel mogelijk in de publiciteit te komen, laat ik het zo zeggen.
A: “En door middel van alles kan dat zijn?”
B: “Laat ik het zo zeggen: het maakt niet uit hoe ze over je praten, áls ze maar over je praten.”
27:24
Einde
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INTERVIEW 2B
Heartstream BV te Naarden
Dhr. Hersbach,
13 mei 2008, 08.30 uur
Oikocredit nieuwe relatie
A=Interviewer
B=Dhr. G. Hersbach
A: “Mijnheer Hersbach, erg fijn dat u tijd wilt vrijmaken om met mij dit interview aan te gaan.
Allereerst wil graag vanuit een breder perspectief beginnen. Bent u bekend met maatschappelijk
verantwoord ondernemen?”
B: “Ja, dat ben ik.”
A: “Kunt u dat motiveren?”
B: “Niet anders dan dat ik bekend ben met het principe. Of ik daar zelf iets aan doe? Nee, ik denk het niet. Dat zeg ik
in alle eerlijkheid. We zijn een investeringsmaatschappij die actief is op het gebied van gezondheidszorg, dus zowel in
de zorg als in de farmaceutica. We zijn actief op het gebied van duurzaamheid, dus zaken als nieuwe energie, zuivering
van water. En zeer selectief doen we dat. En op het gebied van de ICT, maar met het principe ben ik bekend en op het
gebied van duurzaamheid zou Triodos zich interesseren om eens mee te investeren.”
A: “Wat zijn voor u redenen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen? Wat zouden
redenen kunnen zijn?”
B: “Ja, volgens mij kan ook normaal ondernemen maatschappelijk verantwoord zijn.En dat moet het waarschijnlijk ook
zijn. Ik maak niet zozeer een onderscheid tussen het één en het ander.”
A: “Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou u eventueel interesseren?”
B: “Wij doen dus aan alternatieve energie en recycling. Dat zijn zaken die ons bijzonder interesseren. Materialen
hergebruiken, waterrecycling in plaats van alleen maar weer de zee in laten stromen. Dat soort zaken, daar zijn wij
actief in.”
A: “Dus vooral op milieu-vlak?”
B: “Ja.”
A: “U was bekend met Oikocredit? Kunt u daar iets over vertellen? Wat u tot nu toe weet?”
B: “Ja. Ik praat af en toe met Arie Breure daarover dus ik wel zo ongeveer waar hij zich hard voor maakt, laat ik maar
zeggen.”
A: “Ja want welke van de terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou u terugvinden
bij Oikocredit?”
B: “Ik neem aan dat dat met name aan de religieuze zijde is, maar dat weet ik niet echt zeker. Daar ga ik eigenlijk
vanuit.”
A: “En hoe neemt u het besluit om te kiezen voor een bepaalde methode van maatschappelijk
verantwoord ondernemen?”
B: “Nogmaals, wij zijn betrokken bij duurzaam ondernemen, dat is niet helemaal hetzelfde, maar wat mij betreft kan
dat wel over elkaar heen gelegd worden.”
A: “Ok. Hoe kijkt u tegen de samenwerking aan met een ideële organisatie, zoals Oikocredit?”
B: “Dat zou wat mij betreft prima zijn.”
A: “Heeft u daar bepaalde verwachtingen van?”
B: “Nee, wat mij betreft zijn dat ook investeerders die zouden kunnen meedoen aan een bepaald project.”
A: “Wat vindt u belangrijk om te weten, voordat u geld investeert in een organisatie?”
B: “Is dat dan een onderneming, of bedoelt u een fonds?”
A: “Een onderneming.”
B: “Ja daar zijn we heel dicht bij betrokken, dus dat vind ik heel erg belangrijk. Ik wil ook weten of het goede met het
geld gebeurt. Dus dat doen wij door echt actief te zijn en commissies aanstellen om zeker te zijn dat het geld ook
gebruikt wordt waar het voor is bedoeld.”
A: “Want hoe verdiept u zich in een organisatie?”
B: “Voordat we investeren dan doen eerst een heel uitgebreid onderzoek.”
A: “Hoe gaat dat?”
B: “We beginnen altijd met de mensen. De mensen zijn uiteindelijk degenen die de onderneming maken. Dus we
hebben lange gesprekken met de initiatiefnemers, de managers en uiteindelijk het métier, de activiteiten. Heeft het wel
een kans in de plaats waar ze zitten? Heeft het geen concurrentie en dat soort zaken. Dat proberen we te
beantwoorden alvorens we een beleggingbesluit nemen.”
A: “Welke organisaties die beleggingen aanbieden kent u?”
B: “Ik ken niet zo heel veel, want wij doen alleen maar directe investeringen en geen investeringen in
beleggingsproducten. We proberen wel de ideële organisaties af en toe te betrekken bij hetgeen waar wij
geïnteresseerd in zijn. Dus dan zijn we co-investeerders.”
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A: “En waar komt die motivatie vandaan?”
B: “Dat heeft te maken met de doelstellingen van het fonds. Als we over Triodos praten, die erg geïnteresseerd zijn op
het gebied van duurzaamheid. Als wij een project hebben waar we zelf geïnteresseerd in zijn, dan proberen we ook
hen daarvoor te interesseren.”
A: “Dat te spiegelen?”
B: “Ja.”
A: “Wat u weet op dit moment van Oikocredit, dat heb ik eigenlijk al beetje uitgelicht. U bent in
contact gekomen met Oikocredit door Arie Breure, kunt u eens vertellen hoe dat ging?”
B: “Arie, als ik hem zie dan vertelt hij weer wat over zijn ervaringen. Hij doet dat zeer goed.”
A: “Het is dus door een persoon dat u bekend bent geraakt met?”
B: “Ja, zeker, zeker.”
A: “Kunt u kort samenvatten wat Oikocredit doet? Ik heb het net al een beetje verteld.”
B: “Als ik dat zou moeten samenvatten dan is dat investeren in kleine activiteiten, relatief kleine investeringen in
ontwikkelingslanden.”
A: “Ja.”
A: “Hoe schat u het werkveld van de organisatie Oikocredit in? Is dat regionaal, nationaal of
internationaal?”
B: “Voor mij is het helemaal regionaal. Ik bedoel wel internationaal opererend, maar regionaal ligt de focus. Die indruk
heb ik ervan.”
A: “Welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van de organisatie hoort, Oikocredit?”
B: “Nou het religieuze aspect komt daar duidelijk in naar voren, ‘oecumene’. Dat is toch het eerste waar ik aan denk
en het woord ‘credit’ lijkt me evident ja.”
A: “Waarom zou u eventueel investeren in Oikocredit?”
B: “Als ik dat zou overwegen. Laat ik er vanuit gaan, dat weet ik nu niet, maar dat ik er na een kort onderzoekje
achterkom dat die centen goed besteed worden, dan zou dat een argument kunnen zijn.”
A: “Welke vormen van externe communicatie kent uw eigen bedrijf?”
B: “Niet veel hoor. Wij doen niet zoveel aan externe communicatie. Dat laten we graag over aan ondernemingen
waarin we investeren.”
A: “Hoe gaat dat dan?”
B: “Hoe dat werkt, wij investeren in zo’n onderneming en de onderneming, als zij een financierder rond heeft, doet
dan een persbericht uit, waar onze naam in voorkomt als investeerder. Dus in die zij besteden we het niet uit, maar is
het een logisch vervolg.
En we hebben zelf niet zoveel behoefte aan persberichten en dat soort zaken.”
A: “U werkt veel met mond-op-mond reclame?”
B: “Ja uitsluitend, iemand die goede ervaringen met ons heeft opgebouwd en daar waar geld is, daar weten we ook
over het algemeen wel goed de weg naar te vinden.”
A: “Hoe past Oikocredit eventueel in uw strategie van communicatie? Zou daar sprake van zijn?”
B: “Nee, ik denk niet dat ik daar zo snel een link mee zou vinden als ik eerlijk ben. Ik zou me wel kunnen voorstellen
dat er een co-investering zou kunnen worden gedaan, maar om nu te zeggen: dat past in de communicatie? Nee.”
A: “Een co-inevestering? Wat bedoelt u daarmee?”
B: “Dat wij ook iets doen op dat gebied, maar ik geloof niet dat het echt een communicatietool zou zijn.”
A: “Hoe wordt u het liefst benaderd door ideële organisaties”?
B: “Liever niet.”
A: “Want u houdt zich vooral bezig met duurzaamheid en dat soort zaken, Oikocredit houdt zich
meer bezig met armoedebestrijding, dus dan zou je meer op dat…”
B: “Op zich kan dat wel parallel gaan hoor. Als we praten over duurzaamheid, dan praat je natuurlijk ook over het
goed gebruiken van de bronnen en dan kom je algauw in derdewereldlanden terecht.”
A: “Ja.”
B: “Als je daar grote bossen kapt en dat je daar mais kweekt en daar vervolgens weer energie van maakt.. Wij zien
meer in het verwerken van afval tot energie.
Je afval moet je kwijt en dat kun je ook op duurzame wijze kwijt.”
A: “Kunt u zich een radiospot of een brochure of een andere commercial van Oikocredit herinneren?”
B: “Nee, wat ik weet, weet ik van Arie. Misschien heeft dat ook iets met mij te maken, maar nee ik ben me niet
bewust van enige reclame.”
A: “Ik heb wat meegenomen, dus dan kunt u zich eens even verdiepen daarin. Dan mag u ze even
doorbladeren.”
A: “Wat is uw eerste indruk, als u het zo doorbladert? Als u het zo ziet van de voorkant…”
B: “Ik zou niet meteen aan microkredieten denken.”
A: “Waar zou u dan aan denken?”
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B: “Meer aan derdewereldprojecten. Microkredieten mogen wel wat zakelijker, wat meer financieel georiënteerd.
Maar goed, ik herken het wel een beetje hoor, want het jaarverslag van Triodos is ook in deze sfeer. Het niet een
sfeer waar ik heel opgewonden van raak, maar misschien heeft dat wat met mijn zakelijke instelling te maken.”
A: “Het gaat om uw mening dus…”
A: “Als ik het mag samenvatten zo, dan vindt u het meer de sfeer van een ontwikkelingsorganisatie
oproepen, dan een iets zakelijkere lay-out…”
B: “Ja, als het microkrediet aangaat wel ja.”
A: “Als we naar het logo kijken, dat bevindt zich linksbovenin. Hoe vindt u dat? Welke sfeer roept dat
op? Welke associaties heeft u daarmee?”
B: “Het lijkt op een bootje, maar dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Wat voor associaties zou ik daarmee
moeten hebben? Wat is het eigenlijk?”
A: “Nou het is vanuit het zendingsprincipe.”
B: “Dat zou ik er niet onmiddellijk achter zoeken.”
A: “Heeft u zelf een religieuze achtergrond?”
B: Ja, maar dat zou ik er niet achter zoeken.
A: “En hoe vindt u het logo overkomen?”
B: “Hetzelfde als wat ik over de folder zei. Ook dat mag wel wat strakker.”
A: “En het blad Andersom, de algehele indruk, wat vindt u daarvan?”
B: “Het is verder netjes.”
A: “Zou u de artikelen zelf ook lezen?”
B: “Ik lees veel dus het antwoord is waarschijnlijk ‘ja’. Als ik het toegestuurd zou krijgen zou ik het gewoon lezen ja.”
A: “De website heeft u ook bekeken?”
B: “Ja, heb ik gedaan.”
A: “En wat vond u daarvan?”
B: “Eigenlijk ook een beetje datzelfde effect. Het geeft wel goede informatie moet ik zeggen. Het is helder en
duidelijk.”
A: “Maar de hoeveelheid informatie op de website?”
B: “Die is goed wat mij betreft. Ja je kunt natuurlijk altijd meer vragen, maar ik vond hem eigenlijk wel goed.”
A: “Het had niet korter gehoeven?”
B: “Nee, want kijk als je dingen niet wilt lezen, dan sla je ze over zou ik zeggen.
Als je een beetje handig met de website kunt omgaan, dan weet je toch wel waar je moet kijken.”
A: “Wat zou u, als u iets mocht veranderen aan het blad of aan de website, wat zou u dan
veranderen?”
B: “Dan zou ik het minder Derde Wereld maken, want uiteindelijk is het natuurlijk niet zo belangrijk waar je duurzaam
onderneemt, of dat nu gewoon hier in Nederland is of in de Derde Wereld, ik zou die sfeer er wat halen en het een
wat zakelijker sfeer geven. Volgens mij neem je dan die mensen daar ook serieuzer. Hoe meer je ze op een westerse
wijze benadert, hoe meer tevreden denk ik dat zij zijn.”
A: “Hoe bedoelt u dat?”
B: “Nou ja, wij hebben een bepaalde manier van zaken doen in Europa, of in Nederland of westerlijk halfrond.”
A: “U bedoelt wij hebben bepaalde connotaties over wat volgens ons juist is en zij hebben weer een
andere?”
B: “Nou ja, mijn pleit is dat we ze volgens mij net zo moeten behandelen, gewoon zakelijk.”
A: “En ze dus niet lager of hoger plaatsen?”
B: “Nee, geen van beide zou ik zeggen. En dit heeft een beetje ‘het zielige mensen aspect’.”
A: “Nou dat wilde ik even horen.”
B: (lacht) “En ik denk dat je dat niet moet doen. Ze zijn in ontwikkeling en wij natuurlijk ook en zoals je zelf
aangesproken wilt worden, zo moet je ook die mensen aanspreken.”
A: “Want als u aan de organisatie denkt, hoeveel mensen denkt u dan dat daar werkzaam zijn, schat u
het groot in?”
B: “Nou ik denk dat dat wel honderd is, schat ik. Maar dat weet ik niet zeker,
A: “Als u dit nu allemaal gezien heeft, het beeldmateriaal, zou u dan investeren in Oikocredit? Op basis
van de website, de brochure?”
B: “Nou ja, wij doen dat niet, dus het is een beetje een theoretische vraag, maar zou ik het doen, dan zou ik er nog
wel wat meer van willen weten en een goede analyse van doen, maar dat heb ik dus nog niet gedaan, dus ik kan daar
nog geen, niet zomaar ‘ja’ of ‘nee’ op zeggen. Als het een redelijke return geeft, dan zijn wij daar natuurlijk best toe
bereid.”
A: “Nou ik kan u zo een jaarrekening geven, dan kunt u die eens doorbladeren.”
B:“Ja,
dat
vind
ik
wel
leuk.
Want
hoeveel
mensen
zijn
erbij
betrokken?”
A: “In totaal? Ik heb daar niet heel duidelijk zicht op, want er werken veel vrijwilligers, dus ik zou dat
niet met zekerheid kunnen zeggen.”
B: “Want op kantoor?”
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A: “Het hoofdkantoor zit in Amersfoort en daar zijn toch wel vijftig mensen werkzaam.”
B: “Dus honderd daar praat je algauw over, met vrijwilligers?”
A: “Ja, want het marketingkantoor zit apart van het hoofdkantoor.”
B: en die mensen hebben natuurlijk ook een gewoon salaris?
A: “Ja die mensen hebben ook een gewoon salaris, daarnaast heb ik je ook vrijwilligers. Dat maakt het
ook weer lastig om te managen.”
B: “Ja, als vanzelf.”
A: “En dat maakt het ook weer interessant om te onderzoeken, doe dat nu gaat en hoe dat…”
B: “Wat studeer je?
A: “Ik studeer communicatie, beleid en management.”
B: “Ah kijk eens, in Amsterdam?”
A: “Nee in Utrecht. Bij Rechten en Economie.”
B: “Leuk.”
A: “Wat vindt u van de slogan: ‘Investeren in mensen’?”
B: “Ja, volgens mij doe je niet anders, dus dat vind ik wel een goede slogan. Dat doe ke ook bij ondernemingen niet
anders. Je investeert in mensen.”
A: “Ja, want de vorige was: ‘Ondernemen in ontwikkeling’.”
B: “Ja dan denk ik dat ‘Investeren in mensen’ veel beter is.”
A: “En waar ligt dat aan?”
B: “’Ondernemen in ontwikkeling’ heeft ook zo’n, wat ‘tweederangsderdewereld-gevoel’ en dat heb je bij ‘Investeren in
mensen’ niet.”
A: “Ja ik begrijp wat u bedoelt.”
B: “Ja, want dat doe je ook echt. Je kunt nog zoveel goede plannen hebben, als de mensen daarvoor niet goed zijn, dan
heb je er niets aan.”
A: “Heeft u aanbevelingen of opmerkingen die de communicatie in woord en beeld van Oikocredit ten
goede zouden kunnen komen?”
B: “Ja, al pratende heb ik er wel over na zitten denken, dus die vraag verwachtte ik al. Ik denk dat jullie ook wat meer
aan de weg zouden moeten timmeren op radio en televisie.”
A: “Want er is op radio 1 en radio 4, zijn er radiospots geweest.”
B: “Je zou mensen in ieder geval moeten bereiken via Business News Radio.”
A: “BNR?”
B: “Ja als je echt investeerders zou willen hebben, die luisteren allemaal naar die zender.”
A: “Dat is dus een beetje het lastige aan Oikocredit. Dat ze dus wel beperkte middelen hebben om…”
B: “Ja begrijp ik, dan moet je ze zo goed mogelijk inzetten!”
B: “Volgens mij is dat BNR eerder dan Radio 1 kan ik mij zo voorstellen, of Radio 4.”
B: “De vraag is van wie moet je het hebben? Moet je het uiteindelijk niet van de vermogende Nederlander hebben?”
A: “Zijn er tenslotte bepaalde dingen die u heeft gemist in het interview, die u graag zelf ter sprake had
willen brengen in het interview?”
B: “Nee, ik vind dat je het goed doet en kan daar weinig meer aan toevoegen, moet ik zeggen. Ik vind het een goed
initiatief en de bedoeling is dat u daar een verslag van maakt of?”
A: “Ik ga daar mijn scriptie over schrijven.”
B: “Oh, kijk eens aan. En dan de studie en dan meteen voor hen…”
A: “Ja, een tweeledig doel. Zij nemen daar kennis van en kunnen daar hun voordeel mee doen.”
B: “Leuk, heel leuk.”
A: “Hartelijk dank voor het interview.”
B: “Graag gedaan!”
21:03
Einde

- 112 -

Gedeelde waarden, dubbele winst? - Onderzoek naar communicatie van Oikocredit Nederland met het M.K.B. -

Interview 2C
Enzovoort Communicatie, Hillegom
Dhr. Zuidmeer
A=Interviewer
B=Dhr. Zuidmeer
29 mei 11.00 uur
A: “Nou mijnheer Zuidmeer, hartstikke fijn dat u mee wilt werken aan dit interview. Ik zal een klein
beetje vertellen over wat Oikocredit doet. Oikocredit helpt Derde Wereld landen om ondernemers
daar een bestaan op te bouwen. Zij hebben daartoe verschillende gelden ter beschikking, mede
doordat veel ondernemers ook in Nederland geïnteresseerd zijn te beleggen in Oikocredit.
Ik begin vanaf heel breed en dan zal ik steeds verder naar de kern toe werken. Dan hoop ik zo een
antwoord van u te krijgen.”
A: “Bent u bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat verstaat u daaronder?”
B: “Of ik bekend ben met… Niet als je het zo zou stellen van: kun je een omschrijving geven, maar wat ik me wel
realiseer als bedrijf zijnde en als directeur eigenaar van het bedrijf uiteraard, dat we niet alleen maar bezig moeten zijn
met zelfverrijking, dus zelf geld verdienen, maar dat we ook inderdaad aan andere zaken moeten denken en dat doen
we ook.”
A: “Want hoe groot is jullie bedrijf?”
B: “Aantal werknemers?”
A: “Ja?”
B: “Acht.”
A: “Ok.”
B: “Acht, waarvan twee directieleden, waarvan ikzelf, als ik het totaal bekijk acht, zo staan we op de ranglijst.”
A: “Wat zouden voor u redenen zijn om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen?
Motieven?”
B: “Motieven… Ja, dat zijn de basismotieven. Dat is toch: welvaart, welvaart delen, milieu, ook niet onbelangrijk in ons
vak, want we maken natuurlijk ontzettend veel gebruik van karton, van metaal, van hout en dat soort zaken meer, dan
moet je wel weten waar je dat vandaan haalt. Wat wij proberen in onze productie is zo min mogelijk materiaal te
gebruiken. We proberen toch toch het milieu enigszins te besparen.
We hebben hier ook een policy van geen verpakkingen in een verpakking. Dat betekent inderdaad dat we voor
bepaalde leveranciers bezig zijn om verpakkingen te restylen, zodat de verpakking om de verpakking verdwijnt. We
proberen ook de verpakking zo klein mogelijk te maken. Heel veel fabrikanten hebben de neiging om verpakkingen
groter te maken dan het product wat erin zit. Dan denken ze dat dat meer verkoopwaarde heeft. Ik denk dat je zelf
ook wel eens iets bent tegengekomen en je maakt het open en je denkt: jeetje mina, alleen maar lucht.”
A: “Hadden ze het nou niet anders kunnen doen, ja… Hoe bent u daarbij gekomen? Bent u op het idee
gekomen door collega’s in het vak, of omdat u dacht: ik wil het goed doen?”
B: “Nee, nee… Ja klopt, zelf over dingen nadenken.”
A: “Goed.”
A: “Welk terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft uw interesse?”
B: “Ja, dat is inderdaad toch wel… Het eerste wat belangrijk is, is het milieuaspect. We kopen papier en dat soort
dingen bij leveranciers die keurmerken dragen en die ook het inderdaad het verpakkingsconvenant hebben getekend.”
A: “Wat houdt dat in, een verpakkingsconvenant?”
B: “Een verpakkingsconvenant omvat wat ik je net vertelde: een verpakking in een verpakking in een verpakking in een
verpakking. Er zijn een aantal regels opgesteld door de verpakkingsindustrie, samen met de staat, met de regering, om
zoveel mogelijk verpakkingen te weren uit het milieu. Als ik iets kan maken uit kunststof of uit karton, proberen we
toch met gerecycled karton te werken en niet met kunststof. Of we werken met kunststoffen die wel goed
afbreekbaar zijn, maar dan toch…
Als ik naar de sociale aspecten kijk, en dan kopen we toch in bij, en dat doe ik privé ook, we hebben hier een Kruidvat
en een Trekpleister, maar ik ga toch naar de plaatselijke, zelfstandige drogist. Maar dat doen we dus ook met de
inkoop van onze producties. We kopen niet alleen bij de grote gerenommeerde bedrijven in, maar ook bij de wat
kleinere leveranciers.”
A: “Gewoon om het kleine ondernemersschap te stimuleren?”
B: “Juist!”
A: “Maar wat betreft terreinen van bestrijden van armoede en dergelijke…”
B: “Ja dan ga je dus naar het buitenland. Ik vind het dus niet mijn plicht om de armoede te bestrijden. Wat ik zeg, ik
houd wel rekening met waar we inkopen om toch ook kleine zelfstandige ondernemers, zoals ik zelf ook ben
begonnen en eigenlijk nog steeds ben, om hen toch de kans te geven om te overleven in het oerwoud van de grote
bedrijven.”
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Armoedebestrijding in het buitenland uiteraard, alleen wij besteden ontzettend weinig geld aan inkopen in het
buitenland. Dus als we iets doen, dan is het ook meteen één van de betere voorbeelden om daar wat mee te doen. En
uiteraard hebben wij ook een pot voor goede doelen. En dat hangt natuurlijk wel tegen het verantwoord
maatschappelijke handelen aan, maar dan meer privé dan zakelijk, denk ik. Maar als je zegt armoedebestrijding, dan…
A: “Daar loop je niet mee te koop?”
B: “Nee.”
A: “Welke van de terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt u terug bij
Oikocredit?”
B: “Dat is die armoedebestrijding, denk ik.”
A: “Ja, oké duidelijk.”
B: “Ik zal je nog een voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld het eindejaarsgeschenk van onze klanten. Onze klanten
mogen minder aannemen. Dat is de policy van de grote bedrijven dat ze niets meer mogen accepteren. En vorig jaar
hebben wij een kudde schapen gekocht en die lopen nu in Bangladesh geloof ik. Oh nee, geiten waren het! Een kudde
geiten gekocht en die lopen nu in Bangladesh en dat waren dan iets van 100 geiten en al mijn klanten die hebben dus
een geit gekregen. Dus we hebben gecommuniceerd van: we hebben een geit gekocht en die heet naar jou, dus Pim of
Kees of Jan, en die loopt nu in Bangladesh. En dat hebben we via Novib gedaan. We hebben gewoon 100 geiten
afgerekend en Novib zorg inderdaad voor dat er in die landen geiten worden gebracht.”
A: “En waarom geiten?”
B: “We konden kiezen uit olifanten, kamelen, schapen, geiten. Een aantal dingen die daar hard nodig zijn. We hebben
voor geiten gekozen want dat paste binnen het budget. Schapen waren te duur. Je kon investeren in schoolboeken
voor kinderen.”
A: “Die geiten die gaan naar mensen?”
B: “Ja klopt, ze krijgen allemaal een mannetje en een vrouwtje heb ik begrepen. Zo kunnen ze een kudde starten en
één van de eisen is dat ze idd de eerstgeborene of de eerste twee die moeten doorgegeven worden in het dorp of in
de regio aan anderen. Ja dan ben je dus inderdaad met armoedebestrijding bezig. Je geeft in ieder geval mensen de kans
iets te starten. Dat is een goed voorbeeld van wat we gedaan hebben en dat gaan we dit jaar weer doen.”
A: “Goed zeg, echt leuk!”
B: “Ja.”
A: “Hoe neem je het besluit om te kiezen voor een bepaald terrein van maatschappelijk verantwoord
ondernemen?”
B: “Impulsief. Je ziet iets, je hoort iets.”
A: “Hoe kijkt u tegen de samenwerking met een ideële organisatie aan?”
B: “Stoffig, toch heel vaak, want als je in de praktijk ziet hoe moeilijk het was om iets voor elkaar te krijgen via Novib,
die geitenactie, nou nou nou…”
A: “Wat was er lastig dan?”
B: “Je kan bijvoorbeeld op de site één geit bestellen en die kan je iemand cadeau doen. Maar ik had er 100 nodig, dan
loop je vast. Je kan geen 100 geiten bestellen.
Daar zijn ze niet op ingesteld en dan moet je idd die organisatie in en voordat alles dan geregeld is, ben je wel een
stukje verder.
Dus de communicatie naar buiten is wel goed, alleen de terugkoppeling kunnen ze heel moeilijk verwerken. En dat had
ik ook een beetje met Oikocredit (spreekt naam verkeerd uit) toentertijd. Ik kan het me nog herinneren. Ik ben er
niet zelf mee bezig geweest. We hadden geld, dat wilden we storten, maar dat moest op de manier waarop zij dat
wilden en er was geen andere mogelijkheid. We wilden gewoon dat geld kwijt en dat was even lastig. De uistraling
naar buiten is er dus wel, maar je kan heel snel verzeild raken in een stukje bureaucratie. Ook omdat het vrijwilligers
zijn, heel vaak. Zij werken halve dagen of twee dagen. Zij zijn niet te bereiken op het moment dat wij wel informatie
willen en dat zijn natuurlijk allemaal dingen die het dan wat lastiger maken. Ik denk ook dat ze veel meer geld kunnen
ophalen, als ze ook de back-up wat beter zouden regelen.”
A: “Hoe zou je dat dan doen?”
B: “Toch in ieder geval één of twee personen verantwoordelijk maken voor een bepaald project en die er dan vijf
dagen per week bij zou moeten zijn. In principe 24 uur uur per dag, zeven dagen in de week.”
A: “Een duidelijkere taakverdeling?”
B: “Ja misschien wel ja.”
A: “Wat vindt u belangrijk om te weten, voordat u investeert in een organisatie?”
B: “Ja je moet natuurlijk wel een stukje zekerheid hebben, vertrouwen.”
A: “En hoe krijg je die? Hoe bouw je dat op?”
B: “Ja er zijn natuurlijk bepaalde zegels die verleend worden voor organisaties. Hoe heet dat ook alweer, ZAB ofzo? In
ieder geval een keurmerk vind ik heel belangrijk, alleen dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat het goed gaat, want er is
bijvoorbeeld één instantie, als ik vanmorgen in de krant, met keurmerk, daar is ook alweer fraude ontdekt. Dus je kan
dat natuurlijk nooit voor zijn. Ik vind wel dat als ik geld geef, het ook terecht moet komen op de plek waarvoor we
het bestemd hebben en niet dat de helft blijft hangen. Dat er kosten gemaakt moeten worden, dat sap ik als
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commerciële man wel, maar er moet natuurlijk een groot gedeelte ook wel op de plek terecht komen van en dat ja,
dat weet je, dat kan je lezen, dat vindt je op internet.
Er zijn natuurlijk een aantal instanties waar ik zo wel geld aan kan geven. Het Rode Kruis, bijvoorbeeld, daar hoef ik
niet over na te denken.”
A: “Ja precies en Oikocredit is ook de oudste organisatie op het gebied van microfinanciering, in
vergelijking met ASN en Triodos dus dan kun je er wel vanuit gaan dat…”
B: “Maar Oikocredit is erg onbekend onder de mensen.”
A: “Ja, dat is heel jammer. Dat zouden ze natuurlijk meer kunnen uitbuiten.”
A: “Welke organisaties die beleggingen in microkrediet aanbieden, kent u? Ik heb er net al een paar
genoemd…”
B: “De laatste, Triodos ken ik dan, die is ook heel oud hoor. Dat was toch mijn bank in eerste instantie en dat is nog
steeds een bank. Voor de rest ken ik er niet zoveel, eigenlijk niet. Ik weet dat er een aantal banken zijn en beleggingsen verzekeringsmaatschappijen die beleggen in groen ondernemen en dat soort zaken meer, maar je hoort er toch
eigenlijk te weinig van. En ik zou als zaak ook nooit mijn zakelijk verkeer laten lopen via zo’n bank. Daar zijn ze niet op
ingesteld.
Wij zijn wat dat betreft toch aangewezen op de ING en de ABN-AMRO in deze wereld en wat die met mijn geld
omgaan, dat weet je zelf ook wel, dat is ook niet altijd erg zuiver. Dat kan nog wel eens botsen, maar zakelijk ben je
gewoon overgeleverd aan dat soort instanties wil je nationaal en internationaal toch wel meedraaien in het
betalingsverkeer. Maar mocht ik ooit geld hebben en dat willen beleggen dan zou ik zeker er eens over nadenken.”
A: “Wat is uw kennis op moment van Oikocredit?”
B: “Ja wat ik gelezen heb.”
A: “Waar heeft u dat gelezen?”
B: “Op internet. Ik heb het er met Arie een keer over gehad, maar dat is… Ik snap het systeem. Ik begrijp wat er
gebeurt.”
A: “Heeft hij een praatje gehouden op de club?”
B: “Dat heeft hij volgens mij wel een keer gedaan, maar toen was ik er niet. Maar ik heb toen wel het hele verhaal
gepubliceerd, dus ik heb het wel gelezen en ik heb uiteraard ook een stuk gelezen. Zo van we gaan er wat geld heen
brengen, wat voor organisatie is dat nu? Het systeem snap ik en ik snap ook dat dit wel moet werken. Dus dat ligt aan
mij en niet aan de organisatie.”
A: “Je bent dus via Arie in contact gekomen met Oikocredit?”
B: “En dat deed hij op zo’n enthousiaste manier dat…”
A: “Ja dat was eigenlijk wel enthousiast en toen hadden we zoiets van: we gaan eens kijken wat we
daarmee kunnen doen.”
A: “We hebben het er net al een beetje over gehad, maar hoe omschrijf je wat Oikocredit doet? Hoe
zou je dat omschrijven? Het beeld dat je nu van ze hebt?”
B: “Toch wel op een uiteraard verantwoorde manier geld investeren. Niet als… Wat ik goed eraan vind is dat… Kijk
geld geven is prima, maar iets doen met geld waardoor de waarde kan stijgen en meer mensen geholpen kunnen
worden is natuurlijk een prima constructie.”
A: “Dat is een tweeledig iets?”
B: “Ja, aan de ene kant, korte termijn werk kan best wel aardig zijn, maar ik denk dat afwijkt van heel veel
hulporganisaties of organisaties die zich met dit soort dingen bezig houden. Er is een uitspraak uit de bijbel, ik weet
niet meer precies wat dat was, maar in ieder geval, geef iemand een brood en eet het op, investeer het in zaad en hij
kan in plaats van één keer eten… Ik kan me iets herinneren… Ik ben heel slecht met de bijbel, maar dat kan ik me dus
herinneren. Dat je mensen beter cement kan geven om het uit te bouwen, dan ze inderdaad iets te geven wat
eenmalig is. Dat wordt opgegeten en het is weg. Dat vind ik wel goed. En mensen stimuleren om iets te beginnen. Heel
veel mensen kun je iets geven.”
A: “Maar daar ging het toch ook om?”
B: “Ja, maar wat heel belangrijk is dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat betekent niet dat je ze iets geeft en
volgende week komt er weer iets en dankjewel. Maar nu krijgen ze de gelegenheid zich te ontplooien en zichzelf te
ontwikkelen. Dat kun je positief en negatief benaderen. Negatief is dat ze het wel makkelijk vinden, want dat hoor je
ook heel vaak. We krijgen toch wel hulp, dus prima. Maar je kunt het natuurlijk ook positief benaderen en dat mensen
zich kunnen laten ontwikkelen, omdat ze soms ook niet weten dat ze het in zich hebben. Dat hoor je ook heel vaak in
dat soort landen. Dus ik denk inderdaad dat het verstrekken van dit soort kredieten en verantwoordelijkheid. Geven
is geven, maar laat ze maar inderdaad zien dat ze het waard zijn en dat ze ervan bewust zijn dat ze geholpen worden,
maar dat ze wel zelf ervoor moeten zorgen om het draaiende te houden.”
A: “Ik weet niet of u dat weet, maar heel vaak wordt er, als ze dan een lening hebben afbetaald, wordt
dat beloond met applaus. Het gaat erom dat ze het goed hebben gedaan. Dat stimuleert ook heel erg
om af te betalen.”
B: “Ja.”
A: “Hoe schat u het werkveld in van Oikocredit? Is dat regionaal, nationaal of internationaal?”
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B: “Ja ze werken internationaal. Als je me vraagt waar ze zitten dan zou ik dat niet weten. Ik weet natuurlijk wel een
aantal, ik kan wel een aantal gebieden inschatten, maar ik neem aan en dat is dan een aanname, dat ze ook wel weten
waar ze dit soort leningen verstrekken. En ik neem aan dat ze dat doen in gebieden. Dan kun je natuurlijk naar landen
kijken, maar ook regionaal in bepaalde landen die dat harder nodig hebben dan andere landen. Maar daar ga ik dan
gewoon als consument maar vanuit dat ze dat allemaal wel voor elkaar hebben.”
A: “Welke beelden of associaties komen bij u op als u de naam van de organisatie hoort? Oikocredit?”
B: “Ja die vind ik niet goed. Het eerste gedeelte zegt me helemaal niets, en ‘krediet’ , ‘credit’, ja dat klinkt zo negatief.
Dus een nietszeggend, negatief iets.”
A: “Heeft u daar oplossingen voor?”
B: “Ja, maar ja dan moet ik me weer met mijn vak bezighouden. Dat is best wel moeilijk om daar… Kijk micro en
microkredieten, dat zegt al bijvoorbeeld iets meer. Alleen ‘krediet’ klinkt altijd negatief.”
A: “Ja vindt u dat?”
B: “Ja dat vind ik wel. Ik heb ook een keer een krediet, ik vind dat heel negatief en wil daar zo snel mogelijk vanaf. ‘Op
krediet kopen’ is altijd negatief. Maatschappelijk gezien is ‘krediet’ vrij negatief. Ik denk dat je juist dit soort dingen
positief zou moeten houden, om mensen juist te motiveren om na te denken of gelden ter beschikking te stellen of…
Zoals microkrediet…”
A: “Maar dat is dan toch ook weer negatief?”
B: “Nou dat is maatschappelijk wat meer geaccepteerd. Maxima heeft daar bekendheid aan gegeven. Je hoort daar wel
wat meer over. Microkrediet is uit te leggen. Oiko-, ik kan het niet eens uitspreken… credit, ja dat…”
A: “Waarom zou u eventueel investeren in Oikocredit?”
B: “Ik ben zelf ondernemer, laat andere mensen ook maar de kans krijgen te ondernemen.”
A: “Het delen eigenlijk?”
B: “Ja, het delen.”
A: “Welke vormen van externe communicatie of marketing kent uw bedrijf?”
B: “Hoe wij zelf communiceren? Ja wij communiceren heel erg terughoudend en we adverteren niet. Ik heb nog nooit
een advertentie geplaatst, voor zover ik me kan herinneren. Als wij communiceren is het toch voornamelijk wel via
internet. Verder via het netwerk. Het is een olievlek. Je kent iemand die gaat werken bij Procter en Gamble en zo
breidt het zich uit. Zelf communiceren hebben wij niet nodig.”
A: “Wat is uw achtergrond?”
B: “Marketing.”
A: “Hoe past Oikocredit in uw strategie van communicatie? Stel, zou dat een optie zijn?”
B: “Hoe zij communiceren naar buiten of ik me daar iets bij voor kan stellen?”
A: “Dat je bijvoorbeeld zegt van goh, ik ben goed bezig, want ik maak me hard voor… Zou je dat ooit
gebruiken op die manier of…”
B: “Ja, in een bepaalde vorm zou dat wel kunnen ja. Alleen als je kijkt hoe ze communiceren naar buiten en ik vergelijk
dat met een andere organisatie, dan kan ik wel betere voorbeelden geven.”
A: “Ja probeer het eens…”
B: “Nou als je Oxfam Novib bekijkt, ook de site en hoe ze adverteren in de bladen op een duidelijke manier, dat
spreekt mij ontzettend aan, dat is ook de reden dat we geld hebben gegeven, nu gaat dat niet om gigantische bedragen,
maar toch, met mijn gift halen ze de advertentie eruit, laat ik het zo zeggen.”
A: “Oikocredit is daar ook mee bezig inderdaad, maar moet daar nog heel erg haar weg in vinden denk
ik.”
B: “Dat denk ik ook wel ja.”
A: “Ze hebben net een nieuwe marketingman aangenomen bijvoorbeeld.”
B: “Ik kan er als consument, als doodnormale Nederlander naar kijken, maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, ik
kijk er op een manier naar hoe de communicatie verloopt.”
A: “Dat is natuurlijk interessant, want u hebt de expertise daarin…”
B: “Ik denk dat het in de communicatie wel veel strakker en duidelijker kan.”
A: “Via welk medium wordt u graag benaderd door een ideële organisatie?”
B: (Stilte) “Dat is een hele goede, dat is een lastige…
Als ze voor mijn deur staan, daar heb ik een schurfthekel aan, maar daar is deze organisatie niet geschikt voor. Ik denk
toch via netwerkorganisaties. Het kan wel via de mail, maar dat wordt toch weggegooid. Je kan wel zeggen via de
brievenbus, maar alles wordt weggegooid, zulke stapels komen door je brievenbus… Sponsordingen voor het
schaatsen een bepaalde organisatie of hardlopen , dat heeft ook al iedereen gedaan. Ik denk dat je zeker omdat je te
maken hebt met ondernemersschap, dat je niet heel breed moet benaderen, maar dat je inderdaad via bijvoorbeeld
businessclubs, the Lions. Dus wat hoger.”
A: “Zou het een optie zijn een borrel te organiseren? Een netwerkdag?”
B: “Ik denk … Dan ga je weer geld uitgeven en ik denk dat je dat nu net niet moet doen. Je kunt wel geld uitgeven,
maar het probleem is dat mensen er weer negatief op reageren van: kijk ze geven daar al het geld aan uit. Wat ik een
hele goede zou vinden… Als je nu eens kijkt naar de Lions en de Rotary, dan heb je het over een paar duizend, maar
die hebben allemaal dertig, veertig leden. Als je nu kijkt naar wat je dan kunt bereiken… Ik kan me iets voorstellen dat
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Arie dat verhaal bij ons heeft gehouden over Oikocredit, maar dan heb je concreet spullen bij je en je hebt concreet
een pakket, dan kun je iets achterlaten, dan denk ik inderdaad dat je de juiste mensen hebt benaderd. Want de
huisvrouw thuis, met alle respect, die snapt dat niet. Die hebben meestal ook niet de middelen… Kijk praat je nu over
een eenmalige gift, dan is het een heel ander verhaal. Maar met dit soort dingen moet je mensen toch op het
ondernemersschap aanspreken. Zo van jij onderneemt, laat iemand anders ook ondernemen. En die snappen ook het
systeem wat beter denk ik dan de doorsnee Nederlander. Ik denk toch dat je op de zakelijke markt moet gaan zitten.”
A: “Oké, dan komen we nu bij het gedeelte dat ik wat beeldmateriaal kan laten zien, eindelijk.”
A: “Dit zijn dus een aantal foldermaterialen van Oikocredit. Dit is het algemene magazine, dat mag u
even doorbladeren.”
A: “Kunt u zich een radiospot of een advertentie van Oikocredit herinneren?”
B: “Nee.”
A: “Ze hebben op Radio 1 en Radio 4 geadverteerd onlangs.”
B: “Nee, niet meegekregen. (Kijkt materiaal door) Ja, jee…”
A: “Wat voor sfeer roept het beeldmateriaal bij u op?”
B: “Ja, ik vind het… ja wat moet ik daar nu van vinden?” (Lacht)
A: “U heeft blijkbaar een mening? Zegt u het maar.”
B: “Ja, die mening probeer ik onderbouwen. De opmaak, de lettertypes, de font, is allemaal vrij oubollig. Maar ik
probeer voor mezelf even te achterhalen, is dat nu erg?”
A: “Dit is nieuw (wijst een nieuwe variant van een folder aan). Maar daar is dus ook al commentaar op
geweest vanuit de huidige achterban dat de vormgeving nu ineens rond was.”
B: “Ik vind dat dat al beter is dan deze, hoewel hier ook… Kijk, (wijst een bladzijde aan met alleen maar tekst) dit
wordt door niemand gelezen. (Wijst de nieuwe folder aan), Dit is een stuk beter hoor, door met kleuren te werken
en onderscheid tussen twee verhalen te maken middels kleur en dat soort zaken meer, dat is al een stuk beter.”
A: “Zit er een lijn in het materiaal?”
B: “Nee totaal niet. Je moet daar wel een strak geheel van maken, tenminste, dat zou ik doen. Kijk ze proberen het
wel… Hier is hij bijna leidend en hier is ie niet leidend, daar staat het logo in blauw, hier is het weer ergens anders
neergezet…(Wijst de verschillen aan). Het is een beetje… Daar zou wel wat aan kunnen gebeuren. Het is in feite het
visitekaartje van de organisatie. De interne en externe communicatie, dat is heel lastig om dat op één lijn te houden,
dat is mij bekend, maar je moet wel een poging ondernemen. Ze hebben het wel geprobeerd, maar niet helemaal
goed.”
A: “De identiteit van de organisatie is ook lastig. Ze zijn aan de ene kant een bank, maar aan de andere
kant zijn ze ook een goede doelenorganisatie. Hoe combineer je het zakelijke met het menselijke?”
A: “Welke associaties heeft u met het logo?”
B: “Geestelijk.”
A: “Hoe komt dat?”
B: “Ja dat bootje met die mast, het lijkt op een kruis. Ik denk dat het een bootje moet zijn met een mast en een zeil,
maar het kan ook net zo goed het kruis zijn van Christus op de berg Nimo, Mimo? Ik weet er niet zoveel van. Ja, ik
vind het… Het is geen slecht logo op zich, maar het is ja… Ja maar dan zit ik te zeuren, ik bedoel, maar ik vind het
logo niet echt sterk.”
A: “Wat vindt u van de brochure?”
B: “Ja dat is goed. Niets mis mee.”
A: “Is het helder? Duidelijk?”
B: “Dan vind ik deze toch beter dan die.. (wijst op de slogans).”
A: “Wat is dat dan?”
B: “‘Arme mensen willen geen aalmoezen, ze willen kansen’. Daar zeg je veel meer mee dan ‘Investeren in mensen’.
Maar je kunt op heel veel verschillende manieren investeren in mensen. Je kunt ze eenmalig iets geven, je kunt ze
geestelijk bijstand verlenen. Maar investeert niet ieder bedrijf in mensen?”
A: “En de kleuren?”
B: “Nou, blauw-geel is altijd goed.”
A: “Ja, waarom dan?”
B: “Dat spreekt altijd aan. In de actiecommunicatie zie je heel veel rood-geel. Rood-geel is alijd slecht, ik probeer dat
altijd te voorkomen. Blauw-geel wordt veel gebruikt, omdat het wel opvalt, maar ik vind het minder ordinair dan roodgeel, dat is zo schreeuwend.”
A: “En de website heeft u ook bekeken he? Wat vond u daarvan?”
B: Mag wat duidelijker, maar…
A: “Wat mag duidelijker dan?”
B: “Ja, ik ben iemand van punten, bam, bam bam… Dit zijn we en dit willen we. Al die verhalen, al die uitleg en
achtergronden, dat mag best naar de achtergrond.”
A: “Dus wat korter en duidelijker?”
B: “Ja.”
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A: “Wat zou u veranderen aan de website, brochure, magazine?”
B: “Het gaat niet om veranderen, ik denk dat er een lijn in moet komen, dan ben je al een heel stuk verder. En dat je
de blauw en geel ook consequent gaat gebruiken, dus altijd dezelfde kleur blauw, altijd dezelfde kleur geel. Die geel is
heel lastig, want dat is afhankelijk van waar je op gaat drukken. Er zijn allerlei verschillende papiersoorten. Dat helpt
ook, als je één papiersoort kiest. Andersom is gedrukt op kringlooppapier, mar dan moet je het ook gewoon
doorvoeren.
En wat je ook nog kunt doen en dat is een klein beetje meerwaarde. Maar voor sommige dingen is het helemaal niet
verkeerd om er oognietjes in te doen. Mensen denken, daar zitten oognietjes in, dat moet ik bewaren. Dan gooien ze
het niet weg.
Dan krijg je dat mensen ze op gaan bergen. Psychologisch…
Het zou best mooi zijn als de investeerder een map krijgt waar ze alles in kunnen opbergen. Je kunt dit ook
doorrekenen aan je doelgroep. Dat je zegt: moet je luisteren, je kan ervoor kiezen dat je de spullen kunt bewaren,
maar dat kost je dan vijftien euro. Dan laat je ook nog eens zien dat je goed bezig bent. Misschien vinden mensen het
wel handig en aan die vijftien euro, kun je nog vijf á tien euro verdienen ook. Dan heb je ook nog eens winst. Maar dat
zijn allemaal dingen waar je eens over na moet gaan denken. Maar dat kan. Wamt het is leuk om dit eens allemaal bij
elkaar te houden, denk ik dan. Nu verdwijnt het gewoon in de leesmand en wordt het weggegooid.”
A: “Zou u investeren in Oikocredit? Waarom wel, waarom niet?”
B: “Oh ja hoor, ik zou dat best willen doen, ik zou best willen investeren. Maar dan ga ik even terug naar het begin van
het verhaal, ik wil best mensen een kans geven zich ook te ontwikkelen en te ondernemen. Ik bedoel, ik heb de kans
gekregen, dus ik wil andere mensen ook die kans geven. En je kunt met vrij weinig geld mensen helpen. Natuurlijk geef
ik ook aan goede doelen hier in Nederland, maar laat ik het zo zeggen: ik ben lid van de Lions en ook voor de goede
doelen waar we geld aan schenken en we zijn dit jaar zijn we een paar maanden bezig geweest om het juiste goede
doel te vinden. En wat bedoel ik daarmee? Of ze hebben teveel al, of ze reageren gewoon niet. Je kunt op zoveel
verschillende manieren tegenwoordig in Nederland geld proberen binnen te krijgen, via allerlei organisaties, dus de
Lions, de Rotary… Nu zijn er natuurlijk nog een heleboel andere organisaties waar je kan aankloppen, dat het voor
ons heel moeilijk is een goed doel te vinden. Echt een goed doel, waarvan je denkt: daar hebben we wat aan. Dus wij
zijn wel aan het denken om volgend jaar naar het buitenland te gaan.
Een vriend van mij is beheerder van een vermogen hier in Nederland. Die heeft per jaar een paar miljoen te vergeven.
Dat is een heel rijke familie, die heeft gezegd van: een bepaald percentage van onze opbrengsten van het vermogen
gaan we uitzetten. Daar hebben ze iemand voor in dienst genomen en die zijn aan het kijken: waar kan ik die paar
miljoen kwijt per jaar en die hebben gewoon een probleem.”
A: “Dat kun je je haast niet voorstellen… Waar komt dat door?”
B: “Maatschappelijke betrokkenheid bij heel veel mensen. Ik denk ook dat je erop afgerekend wordt als bedrijf zijnde
als je niet aan goede doelen doet.”
B: “Ik heb wel een leuk voorbeeld. Van de week hadden ze bij mijn dochters op school een Fancy Fair, een veiling. Zo
kon je op bepaalde dingen bieden. Dat waren van die dingen als poffertjes eten met juffrouw Marja en juffrouw Wil
komt een avondje oppassen. En ik was behoorlijk aan het bieden. Ik heb ook behoorlijk wat dingen gekocht. Niet om
de bink uit te hangen en zeker niet om andere mensen niet de kans te geven om zelf te bieden. Maar wat wel erg leuk
is, is dat je inderdaad, de helft gaat naar het schoolplein, schoolplein opknappen en wat nog belangrijker, de andere
helft gaat naar een school in Roemenie (roept het vragend naar zijn vrouw) hè?
Ik heb hier een bepaald idee over hoeveel geld ik hier weg wil geven per jaar en dat soort dingen… Dan gaat er
gewoon een paar honderd euro naar een school in Roemenie of via via, maar dan heb je toch het idee dat we iets aan
het doen zijn. De zaak geeft ook ieder jaar aan de MS Stichting, mijn vader is aan MS overleden.”
(Noemt vervolgens een aantal goede doelen).
A: “Ten slotte, je bent zelf communicatieman… Heb je nog opmerkingen of aanbevelingen die
Oikocredit haar communicatie in woord en beeld zou kunnen verbeteren?”
B: “Het probleem is altijd, de beste adviezen, de beste stuurlui staan aan wal. Het gaat ze geld kosten. Stel dat ze een
bureau vinden die gespecialiseerd is in goede doelen, dan moet je daar in investeren. Je moet dan niet kijken van wat
kost me dat op korte termijn, maar wat gaat me dat in de toekomst opleveren?
Als je daar doorheen kan prikken, je kunt dat als organisatie zien, dan kom je verder dan dat er kosten zijn. Buiten het
feit dat er ook wel gespecialiseerde bureaus zijn die tegen gereduceerde tarieven mee willen denken. Maar ik denk dat
ze dat zelf ook wel een beetje kunnen inschatten. Maar wat gewoon heel duidelijk is: probeer alles gewoon in één lijn
te krijgen, alle communicatie in één lijn, dan ben je al heel ver. Dan heb je in ieder geval herkenning. Zorg dat het logo
duidelijk is, dan hoef je eigenlijk alleen het logo te communiceren en heel veel mensen weten waarover het gaat. En dat
heb je nu totaal niet. Want dit kan ook een Turkse bank zijn, met alle respect.”
A: “Tot slot, ‘investeren in mensen of ‘ondernemen in ontwikkeling’?”
B: “ ’Investeren in mensen’ vind ik beter.”
A: “Nou hartelijk dank, dit was het interview.”
B: “Graag gedaan.”
Einde
42:40
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- Strategische visie op marketing en communicatie O.N.
Onderdeel Strategische Planning 2008 – 2014 en Plan 2008
Oikocredit Nederland
Utrecht, september, oktober 2007
Auteurs: staf, delen van RC en vrijwilligers, voorzitters werkgroepen, besturen ONF
en ON
Samenstelling: Otto Albrecht

Strategische visie op marketing en communicatie
Wij hebben een nicheproduct. Circa 50% marktaandeel in de markt van sociaal-ethisch beleggen.
Deze markt is circa 1% van de markt van duurzaam sparen en beleggen, die op zijn beurt circa 3%
van de totale spaar- en beleggingsmarkt is: 337 miljard euro
(Dus: 0,5 x 0,01 x 0,03 van het totaal = 0, 000 015 van het totaal= 0,0015%).
Dit aandeel is bijna niet meer in procenten uit te drukken. Wij hebben daarom de keuze om ons
te focussen op een kleine, welvarende groep mensen, die bij ons belegt omdat ze het leuk vindt
om ons te steunen vanwege het ‘goede-doelenkarakter’, of wij hebben de keuze te proberen er
iets meer van te maken, wat breder bekend te worden en meer mensen met ons product en onze
boodschap te benaderen.
Vanuit de opdracht van onze founding fathers en vanuit onze overtuiging dat microfinanciering een
belangrijke bijdrage levert aan ontwikkeling kiezen wij bewust voor het tweede. Dit houdt in dat
wij de missie van ON niet enkel in het promoten van ONF en het ophalen van geld zien, maar
ook in het uitdragen en bekendmaken in Nederland van het concept van microfinanciering en het
leenmodel.
De visie van Oikocredit Nederland (ON) is dezelfde als die van Oikocredit
International (OC)
Oikocredit stimuleert als een wereldwijd sociaal-ethisch beleggingsinstrument mensen, kerken en
instellingen wereldwijd om hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dit geld
verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor
voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer
gerechtigheid in de wereld.

De missie van ON
Promotie van Oikocredit door:
•
•

Bekendheid te geven aan het specifieke ontwikkelingsconcept van Oikocredit: armoede
bestrijden door kredietverlening.
Kapitaal aan te trekken voor Oikocredit.
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USP OC en ON
Wij onderscheiden ons op drie belangrijke punten van de banken als ING, Rabobank, ASN Bank
en Triodos door het feit dat wij (OC) juist geen bank zijn, maar een ontwikkelingsorganisatie.
(ON is in het vrelengde daarvan ook een ontwikklingsorgtanisatie) .Dat wil zeggen:
• Wij helpen ondernemers aan krediet in ontwikkelingslanden, ook in die gevallen waar de
banken door onvoldoende zekerheden niet zouden helpen. Wij kunnen dat doen omdat wij
de markt ter plekke en onze partners kennen. Daarmee gaan “dieper” in het bereik van
afnemers dan banken als ASN en Triodos.
• Daarnaast informeren wij het Nederlandse publiek over de meerwaarde van microkredieten
voor de ontwikkeling. Dit is deel van onze missie en beschouwen wij als even belangrijk als de
kredietverlening zelf. Dit is niet zo bij de banken.
• De directe verkoop van onze producten in Nederland is geen primaire doelstelling. Wij
kunnen dit ook (deels) overlaten aan de banken.
• Wij zijn een vereniging en hebben een coöperatief, maatschappelijk karakter.
Het feit dat wij een ontwikkelingsorganisatie zijn, zet ons apart van de banken als Triodos of ASN
en verklaart onze specifieke (vrijwilligers-)structuur
Doelgroepcommunicatie
Wij willen onze doelgroep in de bovenste twee sociale klassen blijven zoeken, deze door jongere
mensen uit dezelfde klassen vergroten en ons product voor jongeren en scholieren uit ongeveer
dezelfde sociale klassen toegankelijk maken. De confessionele achtergrond bij de bestaande groep
leden en beleggers willen wij behouden, maar in onze marketing niet meer specifiek hierop
inzoomen. Wij zoeken naast deze mesen ook mensen die ons leenconcept waarderen,
onafhankelijk of deze mensen confessioneel gebonden zijn of niet , of ze christelijk zijn, een ander
geloof aanhangen of helemaal geen geloof aanhangen.
Dit zal er automatisch toe leiden dat onze doelgroep, meer dan thans het geval is, meer naar de
stedelijke gebieden en het zuiden zal verschuiven, dus buiten de bible belt.
Naast de oriëntatie op deze groep mensen zullen wij meer inspanningen leveren om bedrijven,
vooral het M.K.B. als belegger te werven. M.K.B.-ondernemers behoren zelf doorgaans ook tot de
sociale klassen A en B+, waardoor een logische interactie aanwezig is. Kerken, kloosters en
congregaties moeten dezelfde aandacht blijven krijgen als thans het geval is.
Het is de nadrukkelijke wens van het bestuur om de kerkelijke roots die ook vanuit OC worden
hooggehouden niet te verlaten en (beperkte) aandacht te blijven geven aan deze achterban.
Anders zouden wij te ver af komen te staan van de positionering van OC International.
De meer wereldlijke oriëntatie moet zo worden vormgegeven, dat onze confessionele achterban
(vooral uit protestantse hoek) niet van ons wordt verwijderd en zich in ons blijft herkennen. Dat
beperkt de mate van vrijheid van communicatie.
Bekendheid
Landelijk is de bekendheid bij de gemiddelde Nederlander zowel spontaan als gesteund erg laag.
Uit een recente meting bleek dat onze landelijke spontane bekendheid 0,6% was. De gesteunde
bekendheid is 4,8%. Het doel moet worden om bij de doelgroep A, B+ (alle leeftijden) binnen 5
jaar 10% bekendheid te bereiken, binnen twee jaar 5%. Bij kinderen onder 18 willen we dezelfde
percentages.
Sympathiewaardes
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Onder de mensen die ons kennen, willen wij 75% sympathiewaarde hebben. Hoewel de basis erg
klein is, kunnen we toch zeggen dat diegenen die ons kennen, ons een 7,7 cijfer geven. Dit moeten
we dus houden.
Boodschap
Wij moeten ons microkredietverhaal vertellen, voorlichten, sympathie kweken, bekendheid
genereren. Onze communicatie mag minder commercieel worden, daar worden de banken als
verkoopkanaal meer en meer verantwoordelijk voor. Door ons op het terrein van bekendheid en
voorlichting te concentreren geven wij ook tegelijk naar de banken toe aan, dat de verkoop van
onze producten hun verantwoordelijkheid is. Groot voordeel is dat wij deze marketing en
promotie dan niet meer hoeven te betalen en in principe op de banken afwentelen. Wij treden
dan ook niet meer in concurrentie met de grote marketingbudgetten van de banken, een gevecht
dat we toch niet kunnen winnen.
Media
Meer dan tot op heden wordt het belangrijk om massamediale communicatie te doen, om
bredere doelgroepen te bereiken. Om ons verhaal te vertellen, zullen wij moeten proberen
regelmatig redactionele artikelen in kranten en op TV, radio en internet te krijgen. Ook print zal
moeten worden ingezet, al zal dat altijd beperkt blijven. Deelname aan symposia, beurzen en
evenementen over ontwikkelingswerk en financiële producten horen er ook bij.
Magazine Andersom
Ons magazine is ons medium om ons als vereniging naar onze leden, de beleggers en naar derden
toe te presenteren. Het is a priori een marketing- en wervingsinstrument en dient de visie en
strategie van ON weer te geven. Of het magazine altijd in die oplage moet blijven verschijnen en
niet voor een deel van de oplage door een emailversie kan worden vervangen wordt begin 2008
onderzocht. Het magazine in zijn huidige vorm heeft in ieder geval slecht gescoord bij het
bekendheidsonderzoek en lijkt minder attractief en wervend dan b.v. Spaarmotief van ASN..
Website
Een attractieve, interactieve en wervende website met mogelijkheden voor on line deelname en
echte interactie met de leden/beleggers moet ontwikkeld worden. Onze strategische doelen voor
de website verschillen in belangrijke mate van de strategische doelen van de Oikocredit.org site.
Hierover moeten wij goede afspraken met OC maken en desnoods kijken of wij niet een
andere/eigen weg op moeten.
TV
Ook gesponsorde televisieprogramma’s en straatwerving zijn opties om de geplande aantallen
leden te halen. Omdat niet alle publiciteit betaald kan worden, zal een goede opbouw en
onderhoud van een media-database nodig zijn en moeten wij die systematisch van interessant
nieuws voorzien. Dat nieuws moet weer van OC komen.
De groei van de vereniging vraagt om een doordachte marketing (loyalty-concept) voor de leden.
De vereniging moet dusdanige meerwaarde bieden, dat het attractief wordt om lid te worden en
te blijven. Die toegevoegde waarde hoeft niet per sé in materiële zin te zijn, het kan ook op
emotioneel niveau een toegevoegde waarde betekenen.
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Strategische visie op financiering marketing en communicatie
Wij concurreren meer en meer met banken en goede doelen. Eigenlijk zijn we een mengvorm van
beide en worden ook van beide kanten aangevallen. Om niet tussen dit geweld te worden
vermalen en om door de banken als serieuze relatie voor de verkoop te worden beschouwd
moet er een redelijk percentage van de opgehaalde bedragen ten gunste van systematische
marketing worden aangewend. Hiervoor moet een structurele afspraak worden gemaakt, anders
zijn strategische doelstellingen niet haalbaar.
Wij stellen daarom het budget voor marketing (werving) in principe op 4% van de op te halen
bedragen. Het cijfer van 4% is afgeleid uit een inschatting van de kosten van de benodigde
marketingactiviteiten om de gestelde omzetdoelen te kunnen halen. Dit is een algemeen
uitgangspunt. In jaren dat dit uit budgetoverwegingen niet kan, kan het gewoon niet (voorbeeld
2008). In jaren waar meer marketingbudget mogelijk zou zijn, moet juist gespaard worden voor de
magere jaren. Maar in principe moet naar de 4% gemiddeld worden gestreefd om de geplande
groei te kunnen waarmaken.
Dit is weliswaar een behoorlijke investering - overigens nog steeds veel minder dan bij
vergelijkbare goede doelen en commerciële banken – maar is nodig om de afkalving van
marktaandeel te stoppen.
Wij kunnen volstaan met 4% omdat wij naast een marketingbudget ook een heel belangrijk
marketinginstrument hebben, dat onze concurrenten niet hebben: een vereniging met leden die
onze boodschap uitdragen.
Onze vergoedingen en ledenbijdragen volstaan niet om aan die 4% voor marketing te komen. Er
zal daarom gericht voor werving van vrij beschikbare giften worden gewerkt. Dat kan zijn in de
vorm van projectsponsoring (sponsoring van reclamecampagnes) of van vrije giften of
sponsorbedragen.
Op deze manier wordt een vast en planbaar bedrag voor marketing gereserveerd en kunnen we
de verdere professionalisering en de geplande groei realiseren.

Budget
marketing
2007
Kapitaalinstroom 4,00%
miljoen euro
0,35

2008
4,00%
0,69

2009
4,00%
0,74

2010
4,00%
0,84
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2011
4,00%
0,87

2012
4,00%
0,94
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Foldermateriaal Oikocredit
- Brochure
- Oikomag & Andersom
- Website Oikocredit en Oikocredit Nederland
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Brochure Oikocredit Nederland die zich richt op de zakelijke dienstverlening
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Oikomag, campagneblad Fair Trade jaar

Andersom, kwartaalblad Oikocredit Nederland
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Website Oikocredit

Website Oikocredit Nederland
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