
 

 
 

Stakeholder in Nationale Financieringswijzer 
VKN is via haar leden aanbieder van aanvullende financiering voor MKB ondernemers. Enkele van de 

thans opgerichte 15 kredietunies verlenen krediet, anderen hopen dat dit jaar nog te kunnen gaan doen. 

In die gebieden waar nog geen kredietunies werkzaam zijn, begeleidt VKN MKB ondernemers, waar 

mogelijk, naar financiering. Via de Nationale Financieringswijzer kunnen MKB ondernemers de weg naar 

VKN vinden. 

 
 

Bank Nieuws 
Verzameld nieuws over banken en verzekeraars 
 
dinsdag 1 september 2015 

Minister Kamp opent Nationale Financieringswijzer 
tijdens mkb-top 
 

 
 
Ondernemers, banken en overheid organiseren op 21 september a.s. een top voor de financiering van 
het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Bij deze top worden alle partijen die bijdragen aan de 
financiering van het mkb, zowel banken als alternatieve aanbieders, bij elkaar gebracht. 
 
Doel is de onderlinge samenwerking te bevorderen en zo perspectief te bieden voor groei van het mkb 
en daarmee van onze economie. Het mkb is verantwoordelijk voor 60 procent van het aantal 
arbeidsplaatsen in ons land. Tijdens de mkb-top zal minister Kamp van Economische Zaken de 
Nationale Financieringswijzer lanceren. Dit nieuwe webportaal wijst ondernemers de weg naar 
publieke en private partijen die een rol kunnen spelen bij de financiering van hun bedrijf; een soort 
'ANWB voor de financiering van het mkb'.  
 
De Nationale Financieringswijzer helpt ondernemers op weg bij het opstellen van een 
ondernemersplan en het bepalen van de meest passende financieringsvorm. Het portaal komt voort uit 
samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, de Kamer van Koophandel, de 
ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW, het ministerie van Economische Zaken en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  
 
Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank zal tijdens 
de top ingaan op de cijfermatige ontwikkeling van de financiering van het MKB. 
Tijdens de top zullen verder debatten worden gehouden over gestapelde financiering, nieuwe vormen 
van samenwerking en innovatieve dienstverlening en de rol van Europa bij de financiering van het 
MKB. 



 

NIEUW KOMPAS VOOR MKB'ER MET 
FINANCIERINGSVRAAG 
 

25 JUNI 2014 

Minister Kamp van Economische 
Zaken heeft vandaag met Michaël van 
Straalen en Chris Buijink (NVB) de 
nieuwe financieringswijzer voor het 
midden- en kleinbedrijf gelanceerd. 
De financieringswijzer maakt 
onderdeel uit van de vernieuwde 
Ondernemerskredietdesk (OKD) die 
MKB-Nederland, VNO-NCW en de 
Nederlandse Vereniging van Banken 
samen hebben ontwikkeld en die 
wordt ondersteund door het 

ministerie van Economische Zaken. 

Door het invullen van deze wijzer kan de ondernemer zijn financieringsbehoefte in kaart brengen en wordt hij of 

zij gericht op weg geholpen naar aanbieders van passende financieringsvormen. Met behulp van checklists kan de 

ondernemer zich goed voorbereiden op een financieringsaanvraag. Ook voorziet de Ondernemerskredietdesk in 

een meldpunt voor ondernemers die knelpunten ervaren bij de financiering van hun onderneming. 

“Nu de economie aantrekt, zoeken ondernemers financiering voor hun groeiplannen”, zegt minister Kamp. 

“Omdat dit via traditionele manieren dikwijls niet lukt, zoeken ondernemers ook naar alternatieve 

financieringsvormen. Het kabinet ondersteunt dit en faciliteert ondernemers bij het aantrekken ervan. 

Betrouwbare en toegankelijke informatie voor ondernemers is daarvoor cruciaal. De OKD als privaat initiatief en 

de financieringsdesk van het digitale ondernemersplein als publiek initiatief voorzien gezamenlijk in deze 

behoefte. Samen stellen zij ondernemers in staat te groeien en dragen zo bij aan werkgelegenheid en economische 

groei in Nederland.”" 

Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is het voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om 

aan financiering te komen, “terwijl toegang tot krediet en kapitaal cruciaal is om te kunnen ondernemen en te 

groeien. Het mkb is van oudsher sterk afhankelijk van bancair krediet, maar er zijn natuurlijk ook steeds meer 

alternatieve vormen van financiering. Met de vernieuwde site willen we ondernemers daarin wegwijs maken en 

eraan bijdragen dat ze goed beslagen ten ijs komen, of ze nu bij een bank of andere instelling aankloppen.” 

NVB-voorzitter Chris Buijink noemt de vernieuwde OKD “een belangrijk onderdeel van intensievere 

samenwerking tussen MKB-Nederland en de NVB om ondernemers te helpen bij het vinden van financiering”. 

Beide partijen willen door de oprichting van een gezamenlijk platform onder de werktitel ‘Wijzer in financiering’ 

de financieringsmarkt de komende tijd toegankelijker maken en knelpunten opsporen en aanpakken. 

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 24% van de mkb-ondernemers goed bekend is met alternatieve 

vormen van financiering. 69% denkt dat financiering de komende jaren moeilijker verkrijgbaar wordt en 59% 

vindt dat het mkb op dit moment te afhankelijk is van bankfinanciering. Bijna de helft van de mkb-ondernemers 

(47%) heeft nog nooit naar alternatieve financieringsvormen gekeken. 

De OKD werd in 2009 ontwikkeld door MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB, met steun van het ministerie van 

Economische Zaken, toen duidelijk werd dat mkb-ondernemers als gevolg van de crisis steeds moeilijker aan 



financiering konden komen. De vernieuwing van de site is noodzakelijk om beter in te kunnen spelen op het 

huidige, snel veranderende financieringslandschap. 

 


