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Vooraf

De beste financiering is geen financiering!
Kijk eerst eens goed naar de huidige bedrijfsvoering.

1. Hoe belangrijk zijn het doel en de vorm/type van financiering?

2. Wat zijn voor de voor- en nadelen aan de verschillende financieringsvormen?



Financieringsvormen

• Friends, Family and Fans/Fools

• Crowdfunding
• Microkrediet (tot 50K) 
• Business Angels/Informals

• Private Equity/Venture Capital

• Banken
• Beurs en Institutionele 

beleggers



Afbouw kredietverlening bank
bij economische groei (DNB/CBS 2015) 



Bank verliest marktaandeel (Panteia, 2015) 



Doel en gebruikte financieringen (KvK/HU, 2015)

Belangrijkste doelen voor financiering: werkkapitaal (70%)
Het gaat vaak om bedragen onder één ton.

Voorraden, lonen, debiteuren, voorfinancieringen nieuwe orders, 
vervangingsinvesteringen

 Hypotheek
 Reguliere banklening
 Verhogen kredietlimiet
 Lening familie/vrienden
 Vooruitbetaling klanten
 Leverancierskrediet

Betrokkenheid financieel adviseur (accountant) heeft geen effect op slaagkans!



Friends, Family and Fans

Relatief goedkoop geld, de rente kan worden geschonken

Relaties onder druk, onvoldoende kritische blik, niet voor groeiers 

 Zet alles op papier
 Vraag minimaal marktconforme rente
 Houd de geldverstrekker op de hoogte, verras ze niet! 
 Sleep anderen niet mee in jouw ambities, ellende

 Bij stabiele relaties, alleen bij FFF met voldoende geld



Bankfinancieringen (KvK/HU, 2015)

Veel financieringsvormen, minder duur geld

Traag, kleine bedragen kansloos, kleine lettertjes, hoge afwijzing (70%)

 Onderpand, onderpand en onderpand  (8x)
 Familiebedrijven (2,5x)
 Niet-dienstverlenend bedrijf  (1,5x)
 Groei  (1,4x)
 Eerdere ervaring met financieringsaanvragen (1,2 x)
 Liever geen werkkapitaal, wel groeikapitaal 

 Aflossingscapaciteit, solvabiliteit, onderpand, track record



Qredits Microfinanciering

Starters/werkkapitaal, persoonlijk contact, hogere kans

Duur geld, harde limieten (50K, 250K)

 Adviseur aan huis
 Haalbaar plan
 Persoonlijke uitgaven van belang
 Coach mogelijk

 Goed en uitgewerkt plan, aflossingscapaciteit



(Pseudo) Factoring

Snel geld na levering, redelijke tarieven, ook bij lagere omzetten

Niet voor elke branche, niet het hele bedrag, rating van uw klanten

Factoring is het snel betalen (en/of overnemen) van debiteuren(risico).
U kunt de debiteuren verkopen (duurder) of verpanden (= goedkoper)

Kijk eens op:
www.factoringvergelijken.nl

 Uw (dubieuze) debiteuren/voorraadadministratie op orde

http://www.factoringvergelijken.nl/


Crowdfunders

Gratis marketing, lagere bedragen, zonder onderpand, hoger risico 

Iedereen kijkt mee, duur geld, hoog afwijzingspercentage (75% of meer)

 Aaibaarheidsfactor 
 Wie is die ondernemer en zijn team?
 Hoe bekender de branche, hoe makkelijker
 Dienstverlenend bedrijf  vaak een pré
 Meestal werkkapitaal, minder groeikapitaal 

Aflossingscapaciteit, onderpand helpt, track record helpt



Spotcap

Snel/online, flexibel aflossen, relatief lage afwijzingsgraad

Duur geld, harde limieten

 Niet alleen financiële check, ook social media check 
 Alleen werkkapitaal, niet voor groeikapitaal 

Aflossingscapaciteit, track record helpt



Venture Capital/Private Equity

Meerdere rondes, smart capital, rendement en risico, lange termijn

Zeer hoge afwijzing (> 95%), aandeelhouder, sexy branches/hypes 

 Ondernemer en zijn team
 Uitmuntende financiële verslaggeving
 (Onbenutte) Groeikansen in de markt
 Kansen om de cash flow flink te verhogen
 Schaalbaarheid

 Niet bang om voortdurend (info) te delen, leergierig



Toegankelijk alternatieve vormen zijn duur

Kosten
Laag Midden Hoog/Zeer Hoog

Laag FFF Factoring Qredits/Spotcap
Drempels Midden Crowdfunding

Hoog Bank VC/PE

14



Wordt stapelen niet onoverzichtelijk en nog duurder?

 Verschillende financieringsvormen hebben andere eisen aan 
aflossingscapaciteit, solvabiliteit, onderpand, track record

 Zijn ondernemers en hun adviseur in staat de juiste 
financieringsvormen te kiezen? 

 Zullen de kosten voor kredietbeheer bij stapeling niet veel te hoog zijn, 
immers elke vorm vereist andere rapportages en risk-management?

 Wie krijgt het onderpand en de garanties?
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