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. Kleinere bedrijven
moeten vaker een be-
roep doen op alterna-
tieve vormen van finan-
ciering, omdat de bank
geen krediet geeft.. Tussen de honderden
aanbieders en vele vor-
men van alternatieve fi-
nanciering raken onder-
nemers het spoor bijster.. In opkomst zijn infor-
mele investeerders en
crowdfunding, al voor-
ziet die laatste vorm
nog maar in een fractie
van de financieringsbe-
hoefte.

B a n k e n

Creatief geld zoeken

T
oegang tot financiering is eenpro-
bleemdat vooral speelt bij kleine en
middelgrotebedrijven, blijkt uit de
Financieringsmonitor diehetCBS
gisterenheeft gepubliceerd.Omdat
bankende criteria voor eenbedrijfs-

krediet sindsdekredietcrisis hebbenaange-
scherpt, doenmkb-bedrijven vaker eenberoep
opalternatieven.

Eenderde vandeondernemers inhetmid-
den- enkleinbedrijf zoekt geldbuitendebank
om, slechts 5%vindthet ook, zegtRonaldKle-
verlaan, voorzitter vandeStichtingMKBFinan-
ciering. ‘Daar gaapt eengigantischekloof. Ze
wetendewegniet te vinden.Ookbij de advi-
seurs bestaat eengroot kennistekort.’

Er zijn eenpaarhonderd aanbieders van fac-
toring, leasing enandere vormenvanalternatie-
vefinanciering, daaruit kiezen valt ooknietmee.
Omhet kaf vanhet koren te scheidenheeft een
voorhoede van tienfinanciers,waaronder Spot-
cap enFundingCircle, afgelopenoktoberde
StichtingMKBFinancieringopgericht. Volgen-
demaand introduceert de stichting eenkeur-
merk voor alternatieve geldverstrekkers.

EdoKnoll vanCapitalUnion inRotterdamad-
viseertmkb-bedrijven tot eenomzet tot €30mln
over alternatievefinanciering. ‘Het zijnmeestal
mensendienietmet eenbankwillenwerkenof
niet kunnenwerken.De regels bij bankenwor-
den steeds strenger. Zewillen allerlei zekerhe-
den, zoals vastgoed. Als je dieniet hebt,moet je
iets anders verzinnen.’

Alternatievefinancieringkan factoring zijn,
waarbij eenanderbedrijf tegeneen vergoeding
de facturenalvast uitbetaaltwaardoor eenon-
dernemerniet op zijn geldhoeft tewachten. Een
anderemogelijkheid is de groeiendegroep rijke
mensendie actiefwil investeren. Sterk groeiend
is crowdfunding,waarbij het grote publiekkan
investeren inbedrijven. Ten slotte kaneenon-
dernemer eenextra aandeelhouderbinnenha-
len, zoals een investeringsbedrijf.

‘Het is goeddat er eenkeurmerkkomt’, vindt
RobWolthuis, secretaris vanMKBNederland.
‘Het is eenniet-gereguleerdemarkt. Er zitten ge-
lukszoekers tussen.’Hijwil ondernemersbeter
wegwijsmaken inhet bos vanaanbieders.MKB
Nederland lobbyt voor verbreding vandegaran-
tieregelingen indie alternatievemarkt, eenge-
dragscode eneenklachtenloket bij hetKifid.

Eenpaar koplopers kunnen in zijn ogende
alternatievefinancieringsmarkt vooruit helpen.
Endat kandemarkt vanmiddelgrote enkleine
bedrijven een impuls geven. ‘Internationaal
doetNederlandhet slechtmet kredietverlening
aankleinerebedrijven’,weetWolthuis. ‘Mkb-be-
drijvenmoetenhungroei nufinancierenuit
huneigenwinst.Het zou sneller gaanals zedat
met externefinancieringkondendoen.’

Aan geld komen
is voor kleinere
bedrijven een hele
toer. Een ondernemer
die niet bij de bank
terechtkan, verdwaalt
al snel in een doolhof
van alternatieven en
soms excessen.
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Enrico-Glasbest, producent en
leverancier van levensmidde-
lenuitUdenhout, is in zee ge-
gaanmet investeerderVictus
Participations.Dit private-
equitybedrijf namafgelopen
decemberhet stokje over van
KarmijnKapitaal.Het investe-
ringsfonds vanKarmijnnader-
dede einddatum, endatwas
redenomopzoek te gaannaar
eennieuwe investeerder.

‘Ikwilde eenpartij waarmee
wekunnengroeien’, zegt direc-
teurRobinHeetkampvanEn-
rico-Glasbest.Dat bedrijf heeft
eenomzet van circa €25mlnen

heeft plannenomdekomende
vijf jaar inomvang te verdubbe-
len.Deels door overnames en
deels door autonoomte groei-
en. ‘Victus is eennieuwepartij,
maarheeftwel diepe zakken
en indit geval ookkennis van
demarkt en eennetwerk.’

Heetkampweet dat private
equity vaak een slechtenaam
heeft,maarhij heeft er zelf
goede ervaringenmee. ‘Er
zijn voorbeeldendat bedrijven
worden leeggezogen,maardat
zijndenareuitzonderingen.
Private equity is voor ons een
mooiemanier vanwerken.’

Naast private equity heeft ook
hetmanagement fors geïnves-
teerd enheeft het bedrijf een
groot deel vandefinanciering
bij debankgeleend.

‘Inde voedingsmarkt lukt
datwel, als je tenminste gezon-
de cijfers hebt. Vroegerhadden
kleine fabrikantenhetmoei-
lijk ombijvoorbeeldbij Albert
Heijnbinnen te komen.Dat
is gemakkelijker geworden.
Zeker voorbedrijvenmet iets
bijzonders.Wij leverengeen
gewoneolijven,maar speciale
olijven.Geengewonemayonai-
se,maar truffelmayonaise.’

‘Private equity is voorons eenmooiemanier vanwerken’

Robin Heetkamp

Gertjan vanNoordennen

Gertjan vanNoordennenhad
nadeovername innovember
2017 vanZanoDrechtsteden,
eenbedrijf inmaatkleding,
eenovergangsfinancieringno-
dig. ‘Het bedrijf wasnatuurlijk
niet uit luxe te koopgekomen.
Indedoorstartmoet je de te-
rugkerendeklantweer voor je
zien tewinnen.Het duurt even
voordat hetmetdebestaan-
deklantenkringweer soepel
loopt.Die tijdmoet je door
zien te komen.’

Voordieperiodewildede
ondernemer een lening afslui-
ten,maardebank zagdaar
niets in, omdathet bedrijf een
negatief eigen vermogenhad.

VanNoordennen voelde
er ookweinig voor ombij de
franchisegever voor geld aan
te kloppen. ‘Danword je te
afhankelijk vande franchise-
gever. Ikwil een serieuze ge-
sprekspartner blijven voorde
franchisegever.’

Deondernemer ging te rade

bij eenadviseur enkoos voor
een leningbij FundingCir-
cle,waarbij elkemaand rente
wordt betaald enookeen stuk-
je afgelost.

‘Het is een soort crowdfun-
ding enkost nauwelijksmeer
danbij debank. In vier jaar sta
ikweer opnul.’Hijwas snel
overtuigd. ‘Ikheb verstand van
pakkenenkan redelijk reke-
nen. Verder vertrouw ikopde
persoondie tegenovermeaan
de tafel zit.’

LangheeftNaomiRinsampessy geprobeerd
ombij debankeen lening te krijgen vooruit-
breiding vanhaar sportondernemingNjoya.De
voormaligwereldkampioenMiss Fitness geeft
personal training enheeft eenwebshop in voe-
dingssupplementen,maarhet geldwasnodig
voordeorganisatie van sportevenementen in
NederlandenBelgië voor crossfitters.Naarmate
het aantalwedstrijden inde zogehetenNjoya
League toenam,werdhet voorRinsampessy
moeilijker omdie te organiserenmet alleen
vrijwilligers.

Zeheeft €60.000nodig voorhet inhuren van
zzp’ers endeaanschaf van software enmateria-
len. ‘Ikwasdaar al eenpaar jaarmeebezigmet
verschillendebanken.Die vondenhet allemaal
wel tof en interessant,maar ikhebgeenpand,
grote voorradenof andere zekerheden, duswerd
het uiteindelijk tochnee.’ Ze gingop internet
op zoeknaar eenpartij die ookoogheeft voorde
persoonachter deonderneming.Na een zoek-
proces komt zeuiteindelijk terecht bij Collin
Crowdfund.

Dat investeringsfonds voor kleine investeer-
ders keurde, nadat de sportondernemerhet
businessplanhadaangescherpt en10%van
debenodigde som ineigenkringopgehaald,
de aanvraag goed.Daarnaginghet snel. In zes
minutenwashet geldbij elkaar gebracht door
meerdan80 investeerders, zegtRinsampessy.
‘Het ismet een rente van8,5%welwat duurder,
maardekostenmakenmeniet zo veel uit. Dan
betaal ikmaar rente,maar ikwildedoorgroei-
en.Het ideedat ondernemers ernu renteuit
kunnenhalen, enniet debanken, vind ikmooi.
Debankheeft trouwens later noggevraagdof er
nogfinancieringsbehoeftewas. Ja, nuwel!’

‘Door crowdfundingkon ik
sportevenementenbieden’

‘Nadeovernamehad ik eenoverbruggingskrediet nodig’

Oris Flex, dat personeel detacheert bij bedrijven
indebouw, telecomenfinanciëlewereld, koos
voor factoringnadat definanciële crisis hard
had toegeslagen.De facturen vanhetAmster-
damsebedrijfworden verkocht aaneenpartij
die ze int enhet geldna tweewekenuitbetaalt,
vertelt financieel directeurDolf Iraggi. Eendure
oplossing. Bij debankbetaaldehet bedrijf ruim
6%rente op leningen, nu is het ruimhet dubbe-
le kwijt aan rente. Toch is Iraggi blijmet deop-
lossing, omdatdie rust geeft.Het bedrijf heeft
hierdoor altijd geld tot zijnbeschikking.

Liquiditeitwas voordedetacheerder eenpro-
bleemgewordendoordefinanciële crisis. Vóór
de crisis in 2009hadOris 350mensenbuiten
dedeur aanhetwerk eneind2009warendat er
nogmaar veertig. Vande vijftigwerknemers op
kantoorbleven erna een reorganisatie vier over.
‘Dat heeft de algemene reserve opgevreten’, zegt
Iraggi.Na enkele verliesjarenkwamhetbedrijf
ophet strafbankje, oftewel bij bijzonderbeheer
vandebank terecht.

Debankwildehet bankkrediet naar eenmini-
mumterugbrengen, terwijl het bedrijf netweer
ging groeien. ‘Toende crisis ten einde liep,was
er vrijwelmeteenpersoneelsschaarste’, zegt
Iraggi. ‘Voorheenkondenwe voor een vacature
drie tot vijf kandidatennaar voren schuiven.Nu
één, hooguit twee. Als je groei hebtmaar onvol-
doendemiddelen, is dat eerder een vloekdan
een zegen.’ Kortom:het bedrijf had een cash-
probleemenkwamdaardooruit op factoring.
‘Wehebbennatuurlijk liever eengoedkopere
oplossing’, zegt Iraggi, ‘maar voornu zijnwe er
contentmee.

‘Factoring is duur,
maarheeft rust gegeven’

Naomi Rinsampessy

Dolf Iraggi

als debanknee zegt
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