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Financiering is momenteel niet onmogelijk, maar wel een groot knelpunt. 
Banken worden sinds de bankencrisis nauwlettend in de gaten gehouden door 
de toezichthoudende instanties en zijn aan strenge regelgeving gebonden. 
Daardoor zijn banken minder bereid om krediet te verstrekken. Waar het doel 
van een financiering normaliter is om de onderneming in waarde te laten 
groeien, gaat het er op dit moment voor veel ondernemers om het bedrijf 
levensvatbaar te maken en te houden. Waar zij juist nu geld nodig hebben 
om zich te kunnen blijven ontwikkelen, krijgt de helft van de aanvragers nul 
op het rekest. Maak je als ondernemer onderdeel uit van een sector die in 
zwaar weer verkeert, zoals de bouw of de retail? Grote kans dat je een lening 
dan wel kunt vergeten of er zijn allerlei zware voorwaarden aan verbonden. 
Zit je in de horeca, dan ben je sowieso al gauw besmet. Banken willen meer 
garanties van ondernemers, vertrouwen steeds minder op hun ‘professional 
judgement’ en kijken niet meer naar de individuele ondernemer, maar eerder 
naar de sector waarin hij of zij opereert. Ik pleit ervoor dat banken weer meer 
met de individuele ondernemers zelf in gesprek gaan. 

Het is alleen te eenvoudig om de banken dan maar de schuld te geven dat 
de economie niet vlot genoeg op gang komt omdat zij op het geld blijven 
zitten. Het moet van twee kanten komen. Vaak zien wij dat ondernemers 
die zelf een financieringsaanvraag doen, zich niet goed voorbereiden en 
de managementinformatie niet of nauwelijks op orde hebben of jaarlijks 
onvoldoende betrouwbaar blijkt te zijn. Uiteraard is zekerheid in de vorm van 
dekking en solvabiliteit voor de bank belangrijk, maar belangrijker is het dat 
de bank bij een financieringsaanvraag kan zien of de onderneming in staat is 
om aan haar bestaande en mogelijk nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. 
Geef ze dan ook periodiek de juiste munitie in de vorm van bijvoorbeeld 
een maandelijkse liquiditeitsprognose om de beschikbare kasstromen van 
de onderneming gedegen te beoordelen. Kijk niet terug maar juist vooruit 
en probeer de financiële verwachtingen samen te managen. Kijk naast de 
traditionele geldverstrekkers ook eens naar alternatieve financieringsvormen 
zoals crowdsourcing, crowdfunding, MKB-obligaties en kredietunies.

Afwachten tot de politiek maatregelen neemt, is wat mij betreft niet de 
oplossing. Je moet nu zelf het initiatief nemen, de mouwen opstropen en 
jouw ‘eigen economie’ weer in beweging zien te brengen.
En ja, het is inderdaad nog steeds crisis en veel ondernemers hebben het 
moeilijk. Wie echter alleen denkt in risico’s en bedreigingen komt niet ver. 
Wees niet bang om van de koers af te wijken als de omstandigheden daar om 
vragen. Er komt een dag – en die is heus niet ver meer – dat de wind weer 
draait en we allen de wind weer flink in de zeilen krijgen. Vraag alleen is of jij 
af gaat zitten wachten of zelf het moment bepaalt?

Wessel Hees
www.iqount.nl
Reageren kan via: wessel@iqount.nl

‘Een frisse (tegen)
wind waait niet  
zomaar over’

IN DEZE TURBULENTE  

TIJDEN IS HET, ZEKER VOOR 

ONDERNEMERS, ZAAK OM JE 

NIET TEVEEL MEE TE LATEN 

SLEPEN IN DE NEGATIEVE 

TENEUR. ‘LATEN WE EENS 

POSITIEF DENKEN’ WORDT 

ER DAN GEZEGD. DIT IS ECH-

TER MAKKELIJKER GEZEGD 

DAN GEDAAN. JUIST IN DEZE 

TIJDEN VAN FINANCIEEL-

ECONOMISCHE TEGENWIND 

MOETEN ONDERNEMERS 

ECHTER WEL DE RUIMTE 

KRIJGEN OM TE DOEN WAAR 

ZE GOED IN ZIJN: ONDERNE-

MEN. HIERVOOR HEBBEN ZIJ 

OOK KAPITAAL NODIG OM 

TE KUNNEN BLIJVEN INVES-

TEREN IN, ONDER ANDERE, 

INNOVATIE, AUTOMATISE-

RING EN BIJVOORBEELD DE 

OPLEIDING VAN PERSONEEL. 

Binnenwerk Randmeren sept 2013.indd   33 25-09-13   12:53


