
 

 

 

Microkrediet in Nederland 
Een lening van een kredietinstelling 

 
Wanneer je als ondernemer geen lening bij de bank kunt krijgen, kan je terecht bij de Stichting 

Microkrediet. Maar wat doen zij precies?   

 

Ook in Nederland kun je een microkrediet afsluiten, bij Qredits bijvoorbeeld, een kredietinstelling die ontstaan 

is uit de samenwerking tussen verschillende banken en een aantal ministeries. 

Dans betekent voor mij vrijheid, bewegen, conditie, fun en mijn passie. Ik ben begonnen met dansen op mijn 

vierde, toen ben ik begonnen met klassiek ballet als klein kindje. Ondernemer zijn zat altijd al in me. Zodra ik 

op een sportschool kwam, dan zag ik er eigenlijk al van: “ja, wat kan er verbeterd worden?”, “wat kan er 

anders?”, “ik zou dit anders doen”, “ik zou dat niet op die manier doen”. En zo ben ik op het idee gekomen om 

toch mijn eigen studio te beginnen. Niet groot, kleinschalig. Met persoonlijke aandacht voor de leden en ook 

voor de kids. En toen ben ik begonnen met het ondernemersplan te schrijven. 

In eerste instantie had ik het begroot op ongeveer 30.000 Euro. Dat klinkt niet al teveel en dat klinkt andere 

kant ook weer heel veel. Maar de bank vond het een heel goed idee, een ontzettend leuk plan, maar omdat ik 

niet genoeg privévermogen had, ging het niet door. 

Qredits is de Stichting Microkrediet in Nederland, ze zijn opgericht in januari 2009 door het Ministerie van 

Economische Zaken en de vier grootbanken. Puur in het leven geroepen om te voorzien in de kredietbehoefte 

van startende, maar ook bestaande ondernemers, die een behoefte hebben aan een krediet van maximaal 

35.000 Euro en met die behoefte bij een bank geen gehoor kunnen krijgen. En na een halfjaar, dan ga je 

beginnen met aflossen en die aflossing is verdeeld over vijf jaar en ik los per maand los ik 555 Euro af, plus de 

rente nog een keertje boven, dan zit je toch bijna op 800 Euro per maand wat je klaar moet hebben staan, wat 

je kwijt moet kunnen, wat je moet kunnen missen. 

Ja, ik heb toch wel voor ogen, dat ik, nou, misschien niet dit jaar september, maar misschien volgend jaar 

september dat ik toch wel een tweede locatie erbij zou willen. Ik denk als ik naar een andere bank toe zou 

stappen, dat ze toch wel, en ik kan mijn cijfers neerleggen en ik kan laten zien van “hé, het gaat goed, het 

groeit, dit en dat, dit zijn de prognoses”, dat ze misschien wel geneigd zijn om dan toch wel eerder mee te gaan 

dan dat het in het begin was toen ik met helemaal niks aankwam. 
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