
 

 

Presentatie ontbijtsessie 

22 september 2016 

Sander Kuijpers 

De bank zegt ‘nee’, welke alternatieven zijn er dan? 



Inhoud presentatie 
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 Kredietvraag 

 

 Kredietaanbod 

 

•  Banken 

•  Alternatieven 

 

Uitgelicht: 

• Factoring 

• Microfinanciering 
 

 

 



Kredietvraag (1) 
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KvK: Mkb financiering: behoefteonderzoek en analyse, oktober 2015 

 

Enkele bevindingen: 

 

  

Welk percentage van de MKB’ers gaf aan in de afgelopen 12 

maanden behoefte te hebben gehad aan een externe financiering? 

 

40% 
 
 

 



Kredietvraag (2) 
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KvK: Mkb financiering: behoefteonderzoek en analyse, oktober 2015 

 

Enkele bevindingen: 

 

 

Welk percentage van de MKB’ers die daadwerkelijk een 

aanvraag bij de bank deden, diende alleen een aanvraag in bij 

zijn huisbank? 

 

75% 
 

 



Kredietvraag (3) 

5 

KvK: Mkb financiering: behoefteonderzoek en analyse, oktober 2015 

 

Enkele bevindingen: 

 

 

 

Welk percentage van die aanvragen werd afgewezen? 

 

52% 
 

 



Samenvattend 
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• 40% van de MKB’ers gaf aan in de afgelopen 12 maanden behoefte te 

hebben gehad aan een externe financiering. 

 

• 33% van de MKB’ers die bij een bank informeerden naar de 

mogelijkheden werd afgewezen of doorverwezen vóórdat er een 

aanvraag werd ingediend. 

 

• 42% van de MKB’ers met een behoefte diende daadwerkelijk een 

aanvraag in bij een financier. 

 

• 75% diende alleen een aanvraag in bij zijn huisbank. 

 

• 52% van deze aanvragen werd afgewezen. 
 

 



Doel van de financiering 
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Vraag: Voor welk doel was de financiering nodig? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Export

Start bedrijf

Overname ander bedrijf

Groei in personeelsomvang

Marketing, internet en social media

Investeringen in procesoptimalisatie en -verbetering

Innovatie en ontwikkeling

Voorfinanciering grote opdrachten

Verbetering / verandering huisvesting

Herfinanciering schulden

Aanschaf machines en inventaris (incl. ICT/software)

werkkapitaal (voorraden, debiteuren, lonen)



Kredietaanbod 
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Kredietaanbod naar marktaandeel 
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Kredietaanbod naar marktaandeel 
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Overig 
15% 

ING Bank 
20% 

ABN AMRO 
25% 

Rabobank 
40% 



Maar dit is aan het verschuiven! 
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Wat zijn de alternatieven? 

 Ketenfinanciering 

 Lease 

 Factoring of debiteurenfinanciering 

 Voorraadfinanciering 

 Informal investors of business angels 

 Participatiemaatschappijen of private equity 

 Regionale ontwikkelingsfondsen 

 Leningcrowdfunding 

 Aandelencrowdfunding 

 Kredietunies  

 Microfinanciering 

 Tijdelijke financieringen 

 Beurs 

 Branchespecifieke financiers 

 Maatschappelijke financiers 

 Overheidsregelingen 

 FFF (family, friends and fools) 
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Bekendheid met alternatieve vormen van financieren 
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Vraag: Met welke vorm van financieren bent u bekend? (meerdere antwoorden mogelijk) 



Uitgelicht: Factoring 

Wat is factoring? 

 

Welke vormen van factoring zijn er? 

 

Wanneer is factoring geschikt voor u? 
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Uitgelicht: Microfinanciering / Qredits 

Wat is microfinanciering? 

 

 Hoe werkt microfinanciering? 

 

Wanneer is microfinanciering geschikt voor u? 
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Conclusie 

MKB’ers richten zich voor financiering voornamelijk op hun 

(huis)bank  

 De bank wijst veel aanvragen af 

 Er zijn heel veel alternatieven 

 Het marktaandeel van alternatieve financiering neemt toe 

 Veel MKB’ers zijn onbekend met de alternatieven 

 Zoals factoring en microkrediet 
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Vragen? 

17 

Heeft u nog vragen? 

Bellen: 0495 454444 of mailen: 

s.kuijpers@smitsvandenbroek.nl 


