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Martin benoemt een aantal 
criteria waarop de bank een 
aanvraag beoordeelt. “Zo 

kijken we intrinsiek naar de onderneming 
en de ondernemer. Zit er vuur in z’n 
ogen? Kan hij zijn eigen punt aan de 
horizon definiëren. Weet hij waar hij 
heen wil?” Volgens Martin zijn dit niet de 
makkelijkste vragen maar de antwoorden 
moeten wel paraat zijn. “De ondernemer 
moet zichzelf dus ook een spiegel durven 
voorhouden.” 

Volgens Martin dient natuurlijk aandacht 
te worden besteed aan de rentabiliteit. 
“Een plan is alleen maar een goed plan 
als er concreet kan worden aangegeven 
waarmee in de toekomst geld wordt ver-
diend. En op welk moment. We moeten 
dus vooruit kijken. Daar stellen wij dan 
vragen over. Want, de in het verleden 
behaalde resultaten, zijn uiteraard geen 
garantie voor… Enfin, vult u het zelf maar 
in!” 
 
Natuurlijk zal de bank bij een kredietaan-
vraag ook beoordelen wat de bancaire 

positie is als het plan van de ondernemer 
toch niet zou slagen. Maar het geloof in 
de ondernemer is belangrijker. “Door de 
klant en zijn omgeving goed te kennen 
kunnen wij hem beter helpen zijn ambi-
ties te realiseren.”  
 
De Rabobank is een coöperatieve bank. 
“Dat betekent dat we niet bankieren 
voor aandeelhouders, maar voor onze 
klanten, onze leden en de samenleving. 
Juist als coöperatieve bank weten we 
dat je samen meer bereikt dan alleen. 
Door mensen met elkaar te verbinden 
en kennis te delen. Zo stellen we ons 
uitgebreide netwerk, onze kennis en 
expertise ter beschikking en helpen we 
ondernemers graag met bijvoorbeeld 
onze uitgebreide branche informatie op 
www.rabobank.nl/kennis (benchmarken 
met Cijfers en Trends) en onderzoeksrap-
porten.”  
 
“Wij zullen de laatsten zijn die zeggen 
dat ‘ondernemen’ een makkie is,” 
besluit Martin. “Van belang blijft echter 
altijd op welke wijze de ondernemer in 

zichzelf gelooft en hoe hij zijn verhaal 
en zijn plannen kan overbrengen. Dat 
moet hij blijvend kunnen, ondanks de 
economische tegenwind en ondanks de 
nieuwe benodigde slagkracht. Maar daar 
helpen we hem graag mee. Een goede 
samenwerking is dan ook succesvol als 
we helder naar elkaar communiceren wat 
de verwachtingen zijn.” 
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‘Ook bij weinig zekerheid, is financieren mogelijk’ 

Het vuur in de ogen 
van de ondernemer – 
als criterium bij de 
kredietaanvraag…..
Om een goede relatie met haar klanten op te bouwen wil de bank de onder-

nemer achter de onderneming leren kennen. Volgens Martin Stam, directeur 

Markt West bij Rabobank Amsterdam, heerst er namelijk nog de perceptie dat 

een bank ‘te veel vragen stelt’, bijvoorbeeld bij een kredietaanvraag. “Echter, 

de vraag is of de ondernemer zich bewust is van het belang van alle infor-

matie die we nodig hebben om een kredietaanvraag niet alleen zorgvuldig, 

maar ook snel te beoordelen. Verwachtingen daarover moeten helder zijn.”
Martin Stam, directeur Markt West bij Rabobank Amsterdam


