
 

 
Altenatieve financiering – Qredits, kredietunie en meer 
Geplaatst op 30 november 2012 door Daan Vaneker 
 

“Van de bank krijg je alleen financiering als je het niet nodig hebt”. In 
deze tijd een veel gehoorde uitspraak. Niet helemaal waar, maar het is wel 
lastiger geworden om bij de bank financiering te krijgen. 
Schrijf een gedegen plan en presenteer je zelf als authentieke ondernemer. 
Ga naar de bank, maar onderzoek gelijktijdig alternatieven. Word creatief! 
 
Bankfinanciering 
Bereid je goed voor als je als ondernemer voor een bankkrediet in 
aanmerking komen: 
 Goed ondernemerschap. Hoe ben als persoon? Heb je de zaakjes 

voor elkaar? Loopt je bedrijf gesmeerd? 
 Beschik over actuele cijfers. (administratie uitbesteden bij 

Administratie.net kan helpen) 
 De vermogensstructuur dient er gezond uit te zien (hoeveelheid werkkapitaal, verhouding tussen eigen 

vermogen en vreemd vermogen, en tussen kort vreemd vermogen (bijvoorbeeld crediteuren) en lang vreemd 
vermogen (zoals bankleningen) 

 Inbreng van eigen kapitaal is veelal een must 
 Winstgevendheid in de toekomst moet je als onderneming kunnen aantonen 
 Zekerheden (borg of pand) bieden, zodat er een garantie is dat je aan de aflossings- en 

renteverplichtingen kan voldoen. Deze zekerheden kan de bank verkopen, mocht het fout gaan. 
 Eventueel kan een borgstelling MKB Kredieten helpen (lees meer bij Agentschap NL). Vraag hierom bij 

uw bank. 
Gelukkig zijn er legio alternatieve mogelijkheden om aan geld te komen. Vooral door de terughoudende houding 
van de banken, dienen de laatste jaren nieuwe financieringsvormen zich aan. Qredits, durfkapitaal, crowdfunding 
en financiering via de kredietunie zijn een goede aanvulling of bieden een goed alternatief voor de traditionele 
bankfinanciering. 
 
Qredits 
Qredits helpt startende én bestaande ondernemers met minder dan vijf werknemers of zelfstandigen (zzp’ers) bij 
het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Financiering tot € 50.000 is mogelijk. In het regeerakkoord van de 
PvdA en VVD is te lezen dat de faciliteit wordt uitgebreid naar financieringen tot € 150.000 
Net als bij een bank dien je bij Qredits goed beslagen ten ijs te komen. Qredits kijkt streng toe of de 
aflossingsverplichtingen worden nageleefd, maar als je goed communiceert is uitstel van aflossingen mogelijk. 
Daarnaast word je begeleid door een Qredits bedrijfscoach.Daan Vaneker van Administratie.net is bij Qredits 
aangesloten als bedrijfscoach. 
 
Eigen vermogen 
Verstrekkers van eigen vermogen kunnen diverse ondernemingsvormen hebben, van vermogende particulieren 
(vaak vroegere succesvolle ondernemers in de betreffende branche), diverse vormen van besloten 
beleggingsinstellingen, tot (enkele) beursgenoteerde beleggingsfondsen. 
Een investeerder beoordeelt jouw onderneming net als een bank. De ondernemer, het plan en de cijfers geven de 
doorslag. Zij investeren alleen in jouw onderneming als zij vrijwel zeker weten dat zij het vermogen er met winst 
weer kunnen uithalen. 



Maar als je creatief denkt is er veel mogelijk. Is er een vermogende partij die belang heeft bij het succes van jouw 
bedrijf? Denk aan een belangrijke leverancier of klant. Ga hiervoor op zoek in je eigen bedrijfskolom.  Of heb je 
een goede privé relatie met een vermogende partij? 
tip: de eigen vermogen verschaffer hoeft niet in de volledige financieringsbehoefte te voldoen. Waarschijnlijk wil 
de bank nu ook een deel inbrengen als vreemd vermogen. 
tip: kom vooraf met elkaar overeen hoe je weer uit elkaar kunt gaan. 
 
Crowdfunding 
Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij er een direct contact is tussen de ondernemer en de veelal vele 
kleine investeerders, de ‘crowd’ of mensenmassa genoemd. Om hen te interesseren is een goed businessplan een 
must, waaruit blijkt dat je als ondernemer met een investering je bedrijf  kan opstarten of (weer) kan laten 
floreren. 
Je investeringsplan presenteer je op een platform via internet, waarbij je het benodigde investeringsbedrag 
vermeldt. Met een kleine inleg van bijvoorbeeld € 10 kan iedereen zich op dit plan inschrijven. 
De investeerder loopt wel een risico, maar het is een klein bedrag en daartegenover staat een bepaald rendement  
op de lening als het plan succesvol wordt. Met een dergelijke geldwerving wordt het eigen vermogen van de 
onderneming vergroot, waardoor er ook weer meer kansen worden gecreëerd voor het verkrijgen van een 
bankkrediet. 
Nadeel is dat je als ondernemer niet weet of je het benodigde investeringsbedrag bijtijds bij elkaar krijgt. 
Tip: begin op tijd en heb even geduld. Neem zo nodig een tussenpersoon in de arm, die je bij deze fondswerving 
kan helpen. 
 
Kredietunie 
De kredietunie is een coöperatie tussen ondernemers die veelal binnen dezelfde branche opereren: MKO van de 
Bovag, KBO van de bakkerijbranche, KMN van ondernemers in midden Nederland. Om in aanmerking te komen 
voor een krediet uit deze kas, dien je een goed onderbouwd businessplan in. Je wordt beoordeeld door collega 
leden van de coöperatie. 
Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan wordt niet alleen een krediet verstrekt, maar word je ook bijgestaan door een 
coach, die know how en inhoudelijke ondersteuning bij jouw business ter beschikking stelt. 
Voordelen van deze financieringsvorm zijn dat een krediet veelal goedkoper is en dat de kredietaanvraag vrij snel 
(tussen 4 en 8 weken) wordt afgewikkeld. Kijk meer informatie op www.kredietunienederland.nl. 
 
Ruilhandel 
Vaak is het mogelijk de financieringsbehoefte te beperken door diensten uit te ruilen. Dit bespaart niet alleen geld, 
maar levert ook klanten op. Zo heeft Administratie.net bij de start haar website laten maken in ruil voor de 
boekhouding van een bevriende ondernemer. En hebben we een mooie klant overgehouden aan een zoektocht 
naar kantoorruimte. 
 
Conclusie 
Schrijf een gedegen plan en presenteer je zelf als authentieke ondernemer. Ga naar de bank, maar onderzoek 
gelijktijdig alternatieven. Word creatief! 
  
Geïnspireerd op een blog van onze kennispartner Harry Huizing, welke hij heeft gepubliceerd op B2BContact. 
Over Harry Huizing: 

Als freelance business consultant en controller en als lid van het Economen Netwerk help ik 
bedrijven inzicht te bieden in het verbeteren van hun processen en (financiële) bedrijfsresultaten. 
Harry is inzetbaar als MKB controller voor klanten van Administratie.net 
 
 
 
 


