
Loop geen onnodig risico. 
Lees de Essentiële Beleg-
gersinformatie. 

Ghana

238.533 km2

32.372.889 inwoners

Investeren met Impact
Bank zijn, is meer dan financiële diensten verlenen 

Vast in de microbubbel  
Gelegen aan de westkust van Afrika en grenzend aan 
Benin, Togo en Burkina Faso, was Ghana het eerste 
Sub-Sahara Afrikaanse land dat zijn onafhankelijkheid 
herwon in 1957. Dankzij de gestage toename van de 
productie van cacao, olie, en goud, is Ghana door het 
Internationaal Monetair Fonds uitgeroepen tot ‘s werelds 
snelst groeiende economie. Het land heeft ongeveer 
30 miljoen inwoners en wat Ghana opmerkelijk maakt, 
is dat het voorloper is op alle andere landen met het 
hoogste percentage vrouwelijke ondernemers; nl 46,4%.
In feite is de arbeidsdeelname van vrouwen 96%, wat de 
vooroordelen die velen van Afrikaanse landen zouden 
kunnen hebben, in twijfel trekt.

Dat gezegd hebbende, het is niet allemaal goed nieuws. 
Hoewel het zakelijke ecosysteem van Ghana aanzienlijk 
wordt gedreven door vrouwelijke ondernemers, wordt 
geschat dat ongeveer 80% van alle ondernemers in 
Ghana niet aan de “microbubbel” kan ontsnappen. 
Met beperkte toegang tot kredietopties en financiële 
technologie, gecombineerd met een gebrek aan 
infrastructuur, blijft de mogelijkheid om hun bedrijf 
verder te laten groeien voor de meesten beperkt. Mocht 
een bedrijf succesvol blijken te zijn, dan is uitbreiding 
vanuit huis of kiosk een uitdaging, zo niet onmogelijk. 
Met rentetarieven die soms oplopen tot 50%, blijft het 
kapitaliseren van iemands aanvankelijke succes een 
droom voor de meeste MMKB-bedrijven.

De voorkeursbank bij uitstek 
Access Bank Ghana is een dochteronderneming van de 
Nigeriaanse Access Bank Plc, een full-service commer-
ciële bank met meer dan 500 vestigingen in Nigeria en 
kantoren verspreid over Afrika. Ze bieden uitgebreide bank- 
en financiële diensten op persoonlijk en zakelijk niveau. 
Access Bank Ghana biedt op maat gemaakte diensten aan 
MKB-klanten in het hele land. Wat de bank echt onder-
scheidt, is het “W-Initiative”, dat als doel heeft Access 
Bank Ghana te positioneren als “de bank bij uitstek voor 
vrouwen”. Door zowel (digitale) financiële als niet-finan-
ciële diensten aan te bieden gericht op vrouwen, heeft het 
W-Initiative de bank geholpen zichzelf te positioneren als 
een “one-stop shop” die waardevolle oplossingen en exper-
tise biedt aan een achtergestelde markt. 

De FMO-lening
Sinds de lancering van Access Bank Ghana in 2009 
heeft de bank een nauwe relatie met FMO. De meest 
recente lening was een kredietfaciliteit van USD 25mln, 
met als doel de krediet-portefeuille van de bank te 
versterken. Een deel van de faciliteit is exclusief gere-
serveerd voor door vrouwen geleide MKB’s. Hierdoor 
worden de inspanningen van Access Bank Ghana om het 
groeiende veld van vrouwelijk ondernemerschap beter 
van dienst te zijn verder versterkt.
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Over de beheerder
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 

aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative 

Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment 

Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht van de Nederlandse 

Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche 

Bank. (www.dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren 

beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen met een 

groot aantal gerenommeerde partijen. 

Over de fondsadviseur
FMO Investment Management BV (‘FMO IM’) is een Nederlandse  

beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse  

ontwikkelingsbank FMO NV. FMO IM adviseert over de 

leningenportefeuille in opdracht van de beheerder. Alle leningen die 

worden aangeboden aan  

het fonds hebben het investeringsproces van FMO succesvol doorlopen  

en zijn ook opgenomen in FMO’s eigen portefeuille. FMO IM wil impact  

investeren schaalbaar maken door investeerders toegang te bieden tot 

FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

Impact

Vrouwlijke klanten 35%

Werknemers 550

FMO investment

FMO USD 25 mln 

Het Fonds USD 3 mln

In 2019 gaven Access Bank en FMO opdracht
aan KIT - het Royal Tropical Institute (NL) - en 
Enclude om het W-Initiative van Access Bank in 
Nigeria, Zambia, Ghana en Rwanda te versterken.
Ze onderzochten de behoeften van vrouwelijke 
marktsegmenten, ontwikkelden een strategie en 
gaven specifieke  trainingen aan bankpersoneel. 
Een diep, empathisch  begrip van dit marktsegment 
is cruciaal, zodat proposities van het W-Initiative 
worden verfijnd en de doelgroep  bereikt. 

Naarmate drempels worden verminderd, is
het waarschijnlijk dat het percentage vrouwelijke 
ondernemers zal toenemen. Analyses van gender
en economische groei hebben aangetoond dat
een toenemende geletterdheid onder vrouwen kan 
leiden tot een stijging van de BNP met max. 3%. 
Access Bank Ghana staat te klaar om deze kansen te 
benutten en verdere mogelijkheden te bieden in het 
kader van het W-Initiative, zoals codeercursussen en 
incubatieprogramma’s.

Bijdragen aan de economische empowerment van 
vrouwen door middel van lange-termijnfinanciering 
en ondersteuning door de capaciteit van een
bank te vergroten, helpt om SDG’s 5 en 10 van de
VN te bereiken. Door toegang tot financiering en 
technische bijstand te bieden aan een groep die 
historisch gezien onderbediend is geweest en toch 
de uitdaging is aangegaan, kan Access Bank Ghana

In het kader

“Hoewel de bank veel 
diensten ter  

beschikking heeft, is 
het W-Initiative de 

volgende stap.”
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