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Banken heroriënteren zich op 
hun rol, waardoor kleinere 
ondernemingen op zoek moeten 
naar alternatieve aanbieders en 
goede financiële adviseurs.

op het gat dat de banken 
tegenover het mkb hebben laten 
vallen, kunnen drie beroepsgroe-
pen inspelen: de banken zelf, 
accountants, en intermediairs en 
nieuwe intermediaire toetreders.

 de innovatieve accountants-
kantoren lijken het best geposi-
tioneerd om de ondernemer 
de ondersteuning te geven die 
nodig is om een bedrijf in de 
toekomst aan de meest passende 
financiering te helpen.

Waar kan het midden- en kleinbedrijf in de 
toekomst terecht voor financieel advies? En 
leidt dat advies ook tot een passende financie-
ring? Banken financieren alleen nog op basis van 
een goed plan en met ruime buffers in het eigen 
vermogen van de mkb-klant. Zijn die buffers er 
niet (zoals nu in de crisis) of ontbreekt een helder 

plan, dan blijven de bancaire loketten gesloten. 
En dus ontstaat er behoefte aan alternatieve 
aanbieders en een nieuw type financiële adviseur. 
Waarom stellen de banken zich zo op? Wie zijn 
die nieuwe spelers in de markt? En welke kansen 
ontstaan er voor de alternatieve financiers en het 
nieuwe type adviseurs en intermediairs?

Financiering mkb 
is aan herijking  

en vernieuwing toe
Historische context: bedrijvenpiramide 
er gaat geen week voorbij zonder een medi-
adiscussie over de moeizame financiering 
van het mkb in nederland. de kern van de 
polemiek is helder. Sinds de bankencrisis 
in 2008 zijn financiers terughoudender 
geworden in hun kredietverstrekking, terwijl 
het mkb juist bij economische tegenwind be-
hoefte heeft aan extra financiële armslag. de 
politiek roept om passende maatregelen en 
zwengelt de discussie verder aan. Belangen-
behartigers van beide kampen blijven elkaar 
de bal toespelen en komen niet met creatieve 
oplossingen. en de banken wijzen op de 
aangescherpte regels voor kredietverlening 
(Basel iii), maar geven tegelijkertijd aan dat 
hun loketten voor het mkb openblijven. Tijd 
voor enige reflexie.

vanaf het einde van de jaren ’80 zijn de 
banken het bedrijfsleven actief gaan 
segmenteren, om per segment een apart 
bedieningsconcept toe te passen. Zo kwam 
de piramidale opbouw van het bedrijfsleven 
in nederland snel tot uiting in de bancaire 
organisatie. van enkele tientallen (beursge-
noteerde) multinationals in de top, tot aan 
vele duizenden kleine ondernemingen aan 

de basis: alle bedrijven werden ingedeeld in 
multinational, groot-, midden- of kleinbe-
drijf. het aantal geledingen in de piramide 
verschilt per bank, net zoals de criteria 
waarop een bedrijf in een bepaald segment 
wordt ondergebracht. de laatste jaren is daar 
aan de onderkant van de piramide een snel 
groeiend aantal zzp’ers aan toegevoegd (naar 
schatting 600.000).

in de top van de piramide worden bedrijven 
bediend door een ervaren, hoog opgeleide ac-
countmanager, die in zijn portefeuille slechts 
een select aantal bedrijven heeft (bijvoor-
beeld maximaal 10 of 20). de omvang van de 
kredieten is groot (vanaf 100 miljoen euro).
richting de basis van de piramide neemt de 
omvang van de kredieten snel af. het aantal 
bedrijven dat een accountmanager in zijn 
portefeuille heeft, neemt dan fors toe tot 
meer dan 300. dit terwijl het gemiddelde kre-
diet daalt naar een half miljoen of minder. 

inmiddels beschikken vrijwel het volledige 
kleinbedrijf en een deel van het middenbe-
drijf niet meer over een eigen accountmana-
ger. het kleinbedrijf wordt via standaardpro-
ducten bediend door middel van callcenters 
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en internet. op afroep is een gesprek met 
een (steeds wisselende) accountmanager of 
adviseur mogelijk. deze adviseurs zijn vooral 
getraind in de verkoop van standaard(krediet)
producten. Ze zijn vaak geen allround ban-
kier, noch een actief en deskundig sparring-
partner. in het kleinbedrijfsegment worden 
groepen van meer dan tweeduizend klanten 
bediend door een team van ongeveer vier 
bedrijfsadviseurs (productverkopers), aange-
vuld met enkele interne ondersteuners.

Waar wringt de schoen?
de wijze waarop banken het bedrijfsleven zijn 
gaan segmenteren en bedienen, is historisch 
gezien logisch en verklaarbaar. de rente-
marge op een verstrekt krediet is in de top 
van de piramide weliswaar relatief beperkt, 
maar door de grote omvang van de kredieten 
is de opbrengst per accountmanager hoog. 
Aan de basis van de piramide is het beeld 
precies omgekeerd: de rentemarge is gemid-
deld hoger, maar de kredieten zijn dusdanig 
klein, dat een accountmanager wel meer dan 
200 bedrijven moet bedienen om het bancair 
vereiste rendement te behalen. doordat het 
kleinbedrijf in aantallen veruit het grootste 
segment is, beschikt het mkb in nederland 
inmiddels in meer dan 70 procent van de 

gevallen niet meer over een eigen allround 
accountmanager. 
Maar juist veel van de midden- en kleinbedrij-
ven hebben behoefte aan een bancaire spar-
ringpartner, een vast aanspreekpunt, die het 
bedrijf kent en met de ondernemer op zoek 
gaat naar de best passende financieringscon-
structie. ondernemingen tot 20 medewerkers 
beschikken meestal niet over een (fulltime) 
hoofd Boekhouding, controller of financieel 
directeur. de ondernemer is meewerkend 
voorman, en ’s avonds wordt - vaak met hulp 
van de partner - de boekhouding gedaan. hij 
of zij is een manusje-van-alles en moet naast 
de corebusiness ook alle bijkomende facetten 
van de bedrijfsvoering ter hand nemen.

Stilaan wordt de paradox zichtbaar: de groep 
ondernemers die daar in veel gevallen het 
meeste behoefte aan heeft, wordt door ban-

multinationals 500
grootbedrijf 3.000
middenbedrijf 80.000
kleinbedrijf 250.000

Figuur 1. Voorbeeld van de piramide-indeling 
in aantallen klanten bij een (groot)bank

Veel midden- en 
kleinbedrijven 

hebben behoefte 
aan een bancaire 
sparringpartner

Nieuwe technieken 
voor financiële  

ontzorging  
ondernemers

Zowel banken, accountants als (nieuwe) 
intermediairs kunnen in de nabije toekomst 
gebruik gaan maken van nieuwe technieken 
om bedrijven beter te volgen en te begeleiden. 
Continuous Company Monitoring (CCM) is 
daar een voorbeeld van. CCM maakt het mo-
gelijk om via internet doorlopend relevante 
gegevens uit de boekhouding van een bedrijf 
op te halen. Deze gegevens worden met 
behulp van een geavanceerd softwarepro-
gramma door de ontvangende partij (bank, 
accountant of intermediair) voortdurend 
geanalyseerd en vergeleken met voorgaande 
perioden of vergelijkbare bedrijven in dezelfde 
branche. 
Op deze wijze kan op elk gewenst moment 
per bedrijf een specifiek op die onderneming 
toegesneden managementrapportage wor-
den opgesteld, inclusief een onderbouwde 
creditrating. Bij opvallende signalen wordt 
direct contact opgenomen met het bedrijf. 
Voor bijvoorbeeld een deskundig intermediair, 
accountant of bankier ontstaan op die ma-
nier mogelijkheden voor integrale financiële 
begeleiding en ontzorging van professionele 
ondernemers die zich volledig willen toeleg-
gen op de organisatie van de reguliere, pri-
maire bedrijfsvoering. Een en ander onder het 
motto: doet u de zaak, doen wij de financiën. 
In combinatie met een uniform en betrouw-
baar ratingsysteem kunnen businessplannen 
en investeringsvraagstukken snel en adequaat 
worden samengesteld. Dit verschaft tegen-
over toekomstige financiers helder inzicht, en 
het maakt vlotte besluitvorming mogelijk.
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ken het minst intensief begeleid. de banken 
zijn bij de inrichting van het zakelijke bank-
bedrijf primair uitgegaan van efficiency en 
rentemarges - en veel minder van de behoef-
ten van het midden- en kleinbedrijf. Banken 
als Staalbankiers, SnS Bank en van lanschot 
zijn zelfs gestopt met de actieve bediening 
van (de basis van) het mkb-segment. deze 
paradox kwam in economisch goede tijden 
nauwelijks of sterk vertraagd aan de opper-
vlakte door de opkomst van telebankieren in 
combinatie met steeds slimmere callcenters. 
de crisis maakt nu echter pijnlijk zichtbaar 
dat er een weeffout is ontstaan in het bancaire 
bedieningsmodel voor de onderkant van de 
nederlandse bedrijvenmarkt.

Kansen voor bedieningsconcepten
Wie pakt de handschoen op en doorbreekt de 
dreigende patstelling? het moge duidelijk 
zijn dat er geen gemakkelijke en direct toe-
pasbare oplossing voorhanden is. iets wat ge-
leidelijk is ontstaan, lost zich niet vanzelf op. 
het begint met bewustwording, en die komt 
tegenwoordig in verhoogde mate op gang 
dankzij de aandacht in media en politiek. er 
vallen globaal drie oplossingsrichtingen te 
onderkennen verdeeld over drie beroepsgroe-
pen: banken, accountants, en intermediairs 
en nieuwe intermediaire toetreders.

Banken zouden hun bedieningsconcept voor 
(de onderkant van) het mkb kunnen aanpas-
sen, waarbij de rentemarge op de standaard-
kredietverlening wordt aangevuld, of deels 
vervangen, door een adviesfee op uurbasis. Ze 
zullen daarvoor een ander type adviseur moe-
ten rekruteren en opleiden die tegenover on-
dernemers aantoonbare toegevoegde waarde 
kan bieden. de ondernemer moet bereid zijn 
daarvoor per advies of per uur te betalen, zo-
als dit nu reeds in toenemende mate gebeurt 
in de particuliere markt. dit is echter voor 
de zakelijke tak van de bank, en ook voor de 
ondernemer nog een noviteit. en onbekend 
maakt vooralsnog onbemind. Afhankelijk van 

de hoogte van de adviesfee kan de bancaire 
renteopslag vervolgens worden verlaagd.

Accountants kennen hun klanten over het 
algemeen goed. Ze zijn vaak de natuurlijke 
gesprekspartner in financiële aangelegen-
heden. Traditioneel ligt daarbij de nadruk 
op het cijfermatig correct weergeven van de 
bedrijfsvoering, het samenstellen ven de jaar-
rekening en het doen van belastingaangiften. 
het proactief adviseren, coachen en intensief 
begeleiden in financieringtrajecten vereisen 
een andere aanpak met aanvullende compe-
tenties. hierin dient serieus geïnvesteerd te 
worden, maar de uitgangspositie van accoun-
tants is sterk. hetzelfde kan ook gelden voor 
grotere boekhoudkantoren.

ook intermediairs kunnen inspelen op het 
gat dat banken door de beperkte adviescapa-
citeit  tegenover het mkb hebben laten vallen. 
in tegenstelling tot banken, kunnen zij hun 
begeleiding koppelen aan een onafhankelijk 

advies inzake passende financiële producten 
van verschillende aanbieders. voor het mid-
den- en kleinbedrijf kan daarbij niet alleen 
worden gedacht aan diverse financierings-
mogelijkheden, maar ook aan verzekeringen 
en pensioenen. Bestaande intermediairs zijn 
echter vrij beperkt (gespecialiseerd) in hun 
advisering en hebben hun handen vol aan de 
invoering van het provisieverbod op com-
plexe financiële producten per 1 januari 2013. 
Per saldo zullen het waarschijnlijk eerder 
nieuwe intermediaire toetreders zijn die het 
mkb van hoogwaardig advies gaan voorzien, 
in combinatie met onafhankelijke voorstellen 
voor een breed scala aan passende financiële 
producten. 

Toekomstige financiering mkb
Niemand die de toekomst kent. Maar dat de 
financiering van het mkb aan herijking en 
vernieuwing toe is, wordt steeds duidelijker. 
Zo heeft de stichting Qredits zelfs een plaats 
in het regeerakkoord verworven. Deze stich-
ting verstrekt microkredieten aan starters 
en kleinere bedrijven. Als het aan de huidige 
regering ligt, gaat het maximumkrediet dat 
Qredits aan een onderneming kan verstrek-
ken, omhoog van 50.000,- naar 150.000,- 
euro.
Of banken de geschetste uitdaging voort-
varend zullen oppakken, is de vraag. Door 
de crisis worden ze geconfronteerd met 
een groeiend aantal ondernemingen dat in 
problemen komt. Dit vergt veel aandacht, 
terwijl de politiek met tal van nieuwe regels 
en aangepaste kapitaaleisen komt. Voor-
alsnog leidt dit vooral tot risicobeperkende 
maatregelen. Het in de markt zetten van een 
nieuw bedieningsconcept voor (de onderkant 
van) het mkb lijkt daar niet goed in te pas-
sen. Bovendien missen veel banken door hun 
omvang en nadruk op compliance de vereiste 
wendbaarheid om bestaande systemen en 
processen aan te passen aan bijvoorbeeld 
nieuwe technische mogelijkheden.
Naar verwachting zullen het vooral de in-
novatieve accountantskantoren zijn, die hun 

dienstverlening gaan aanvullen en verdie-
pen. Zij lijken het best gepositioneerd om de 
ondernemer de ondersteuning te geven die 
nodig is om een bedrijf in de toekomst aan de 
meest passende financiering te helpen. Tege-
lijkertijd ontwikkelen ze zich tot een actieve 
en deskundige sparringpartner die meer 
adviseur dan accountant is. 
Als echter noch de banken, noch de accoun-
tants hierop actief inspelen, is het geen ver-
rassing dat nieuwe intermediaire toetreders 
en alternatieve financiers hun kans zullen 
grijpen. Enkele initiatieven op dit vlak zijn 
reeds gestart. Het leergeld wordt betaald. 
Achter de schermen gonst het van vernieu-
wingsdrang. Kredietunies timmeren aan 
de weg, net zoals innovatieve obligatie- en 
participatiefondsen gericht op het midden- 
en kleinbedrijf.
Als ‘de BV Nederland’ erin slaagt het zand uit 
de financieringsmotor van het mkb te blazen, 
bewijst hij niet alleen de ondernemers in 
eigen land een dienst. Waarschijnlijk heeft 
hij dan ook een krachtig exportproduct in 
handen tegenover de buitenlandse markten, 
waar ondernemers uit het midden- en klein-
bedrijf verlangend uitzien naar professionele 
begeleiding in combinatie met passende 
financiële producten.

Een en ander onder het 
motto: doet u de zaak, 
doen wij de financiën

Kredietunies  
timmeren aan  

de weg




