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Wie als ondernemer bij de bank aanklopt voor een financiering vist in deze tijd steeds vaker 
achter het net. Meer en meer zoekt de ondernemer daarom naar alternatieve 
financieringsvormen. Hiervan zijn er legio, maar de laatste jaren springen crowdfunding en 
een financiering via de kredietunie het meest in het oog. Wat houden deze nieuwe 
financieringsvormen nu in en hoe gaat dat in zijn werk? In deze blog een korte uiteenzetting 
met enkele tips. 
Veel eisen, vaker nee 
Sinds de kredietcrisis zijn banken meer terughoudend geworden in het verlenen van krediet. 
Alleen een gedegen businessplan en goede financiële resultaten in het verleden bieden geen 
garantie meer voor succes. Tegenwoordig worden er strengere eisen gesteld, wil je als 
ondernemer voor een bankkrediet in aanmerking komen. Ik noem er een aantal: 
• 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. 
• De vermogensstructuur dient er gezond uit te zien (hoeveelheid werkkapitaal, verhouding tussen eigen vermogen en 

vreemd vermogen, en tussen kort vreemd vermogen (b.v. crediteuren) en lang vreemd vermogen (b.v. bankleningen) 
• Goed ondernemerschap moet je kunnen aantonen. Hoe ben als persoon? Heb je de zaakjes voor elkaar? Loopt je bedrijf 

gesmeerd? 
 
Deze strengere kredieteisen van de bank heeft menig ondernemer tot wanhoop gedreven. Door deze eisen, wordt tegen de 
ondernemer vaker “nee” gezegd. Geen (nieuw) bankkrediet kan funest zijn en (uiteindelijk) leiden tot faillissement. Immers, in 
tijden van crisis is er veelal behoefte aan een extra krediet om deze tijden goed door te komen of een doorstart te maken naar 
een gezonde onderneming. 
 
Alternatieven 
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. Crowdfunding en financiering via de kredietunie zijn nieuwe 
intiatieven, die een goede aanvulling zijn of een alternatief bieden voor de traditionele bankfinanciering. Wat houden deze 
financieringsvormen nu zoal in? 
 
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 . Dit plan presenteer je 
vervolgens op een platform via internet, waarbij het benodigde investeringsbedrag wordt vermeld. Met een kleine inleg van 
bijvoorbeeld € 10 kan iedereen zich op dit plan inschrijven. De investeerder loopt hiermee 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 gecreërd 
voor het verkrijgen van een bankkrediet. Het enige nadeel is dat je als ondernemer niet weet of je het benodigde 
investeringsbedrag bijtijds bij elkaar krijgt. Tip is: begin op tijd en heb even geduld. Neem zo nodig een tussenpersoon in de 
arm, die je bij deze fondswerving kan helpen. 
 
Kredietunie 
Een andere financieringsvorm is de kredietunie. Het is een coöperatie, waarbij ervaren en kapitaalkrachtige ondernemers 
financiële middelen in een gemeenschappelijke kas storten. Om in aanmerking te komen voor een krediet uit deze kas, dien je 
beslagen ten ijs te komen en een goed onderbouwd businessplan in te dienen. Word je aanvraag gehonoreerd dan wordt je niet 
alleen een krediet verstrekt, maar 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. Tip: voor wie meer informatie wil, kijk op de site van 
Kredietunie Nederland (http://www.kredietunienederland.nl/) , koepelorganisatie van kredietunies. 
 
Tot slot 
Tot slot is mijn advies om niet te wachten op een “nee” van de bank, maar bijtijds te onderzoeken welke alternatieve 
financieringsvormen er mogelijk zijn. Daarbij zijn crowdfunding en een lening via de kredietunie zeker de moeite waard om in 
deze zoektocht te betrekken. 
Deze blog is ook geplaatst op de website van B2Bcontact. 
 
About author: 
Als interim manager, controller en business consultant kan ik u helpen uw (financiële) bedrijfsresultaten te verbeteren. Door mijn 
scherpe inzicht weet ik tot de kern door te dringen en u een passende oplossing te bieden. 
 


