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Er worden veel nieuwe initiatieven op het gebied 

van alternatieve financieringsmogelijkheden ont-

wikkeld. Ondanks de opkomst van alternatieve fi-

nancieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld crowdfun-

ding en kredietunies, zijn eigen middelen en bank-

financiering toch nog altijd veruit de meest gebruik-

te financieringsbronnen in het midden- en kleinbe-

drijf. Dit blijkt uit een enquête onder 1.100 mkb-

ondernemers.  

 

Opkomst alternatieve financieringsvormen 

Als gevolg van de economische recessie en de kredietcri-

sis is het voor veel ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf (mkb) moeilijk om aan bancaire financiering te ko-

men. Tegelijkertijd neemt de financieringsvraag af omdat 

er minder door bedrijven wordt geïnvesteerd. Uit onder-

zoek van de Stuurgroep Kredietverlening aan het MKB1 

blijkt dat er met name sprake is van een daling van het 

aantal kleine leningen (tot een bedrag van 250.000 euro). 

Over de periode januari 2010 t/m december 2012 is het 

aantal kleine leningen in totaal met 11% gedaald. Dit komt 

neer op een jaarlijkse daling van 3,5%. Ter vergelijking: 

het totaal uitstaande volume van leningen tot 10 miljoen 

euro is gedurende hetzelfde tijdsbestek met 2% gedaald, 

wat neerkomt op 0,6% per jaar. In de afgelopen tijd zijn 

meerdere alternatieven voor bancair krediet gelanceerd, 

zoals crowdfunding, kredietunies en het mkb-krediet. In dit 

rapport wordt, aan de hand van de resultaten van een en-

quête door TNS NIPO2, onderzocht in welke mate het 

kleinbedrijf (< 50 werkzame personen) en middenbedrijf 

(50-250 werkzame personen) kennis hebben en gebruik 

maken van de verschillende financieringsvormen.  

 

Middenbedrijf positief over investeringen 

De bedrijfsinvesteringen in materiële activa zijn een be-

langrijke indicator voor de financieringsbehoefte van on-

dernemend Nederland. Deze liggen nog altijd op een laag 

niveau (figuur 1). Dit heeft eveneens gevolgen voor de 

financieringsvraag. De groei van de kredietverlening  

                                                             
1 Bron: ‘Kredietverlening aan het MKB’, Stuurgroep Krediet-

verlening (mei 2013).  
2 Zie voor details de onderzoeksverantwoording op pagina 3.  

Figuur 1 Ontwikkeling bedrijfsinvesteringen 

(volumemutaties per kwartaal,  j.o.j. in %) 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 

 

neemt af naarmate de investeringen afnemen. Het mid-

denbedrijf wordt echter wel positiever over de investe-

ringsverwachtingen. Uit de enquête blijkt dat 40% van de  

ondernemers in het middenbedrijf de komende twee jaar 

van plan is meer te investeren. Nog eens 40% gaat uit van 

gelijkblijvende investeringen, terwijl 18% verwacht minder 

te investeren. Het optimisme van het middenbedrijf om 

meer te investeren komt onder meer door een aantrek-

kende export waarvan zij profiteren. Naar verwachting zal 

de kredietverlening weer groeien als er meer wordt geïn-

vesteerd.  

 

Beperkte economische groei nekt kleinbedrijf 

Ondernemers in het kleinbedrijf zijn veel meer gericht op 

de binnenlandse markt. Ook in 2014 zal de economische 

groei op de binnenlandse markt nog altijd gering zijn, on-

der meer als gevolg van overheidsbezuinigingen, een laag 

consumentenvertrouwen en een hoge werkloosheid. Dit    
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Figuur 2  Gebruik verschillende financieringsvormen in klein- en middenbedrijf 

 
Bron: enquête TNS/NIPO 

*ROM: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 

 

 

vertaalt zich in een aanhoudend lage investeringsbereid-

heid in het kleinbedrijf. Iets meer dan de helft van de on-

dernemers in het kleinbedrijf verwacht  de komende twee 

jaar evenveel te investeren als in het afgelopen jaar, terwijl 

17% van plan is om meer te investeren. Een kwart ver-

wacht juist minder te investeren.  

 

Financieringsbehoefte kleinbedrijf minimaal 

Mede als gevolg van de lage investeringsbereidheid in de 

afgelopen jaren is de externe financieringsbehoefte in het 

kleinbedrijf eveneens laag. Zo heeft één op de vijf onder-

nemers het afgelopen jaar een beroep gedaan op externe 

financiering, tegenover 44% van de ondernemers in het 

middenbedrijf. Met name bij bedrijven tot vijf werknemers 

was de financieringsvraag laag. Het aantal ondernemers 

dat de komende twaalf maanden verwacht een beroep te 

doen op externe financiering is in het kleinbedrijf met 10% 

nog altijd minimaal. In het middenbedrijf verwacht circa 

een derde van de ondernemers komend jaar een beroep 

te doen op externe financiering. Dit komt onder meer 

doordat middelgrote ondernemers verwachten meer te 

gaan investeren.  

 

Verschillen in hoogte en doel financiering 

Ruim twee derde van de ondernemers in het kleinbedrijf, 

dat het afgelopen jaar externe financiering zocht, had een 

financieringsbehoefte van maximaal 50.000 euro. Daaren-

tegen had twee derde van de ondernemers in het mid-

denbedrijf een financieringsbehoefte tot maximaal 1 mil-

joen euro. De meeste financieringen zijn bestemd voor 

werkkapitaal, dit geldt zowel voor het klein- als het mid-

denbedrijf. (figuur 3). Daarnaast zijn er grote verschillen 

zichtbaar. Het kleinbedrijf gebruikt financiering voorname-

lijk voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen en voor verlies-

financiering, terwijl het middenbedrijf groeifinanciering  

nodig heeft. Verder heeft het middenbedrijf financiering  

 

 

nodig voor de aanschaf of verbouwing van een bedrijfs-

pand, of voor een overname/fusie.  

 

Eigen middelen en bankfinanciering meest gebruikt 

Vier van de vijf ondervraagde ondernemers maakt voor de 

financiering van het bedrijf gebruik van de eigen middelen 

(figuur 2). Dit geldt zowel voor het klein- als het midden 

bedrijf. Een tweede veel gebruikte financieringsvorm is 

bankfinanciering. Twee derde van de ondernemers in het 

middenbedrijf maakt hier gebruik van, tegenover 40% van 

de ondernemers in het kleinbedrijf. In geval van een  

financieringsbehoefte maken ondernemers in het kleinbe-

drijf in eerste instantie gebruik van eigen middelen, terwijl 

ondernemers in het middenbedrijf veelal eerst naar de 

huisbank gaan. Het omslagpunt in het kleinbedrijf ligt bij 

bedrijven tot tien werknemers. Bedrijven met meer dan  

 

Figuur 3 Financieringsdoel 

 
Bron: enquête TNS/NIPO 
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tien werknemers gaan, net als het middenbedrijf, liever 

eerst naar de huisbank, en kiezen daarna pas voor finan-

ciering met eigen middelen.  

 

Beperkt gebruik crowdfunding 

Wat betreft het gebruik van alternatieve financieringsvor-

men zijn er grote verschillen zichtbaar tussen het klein- en 

het middenbedrijf. Zo maakt het middenbedrijf veelvuldig 

gebruik van leasing (61%), terwijl het kleinbedrijf hier 

slechts beperkt gebruik van maakt (17%). Hetzelfde geldt  

voor het gebruik van subsidies en leveranciers- en afne-

merskrediet. Daarentegen maakt het kleinbedrijf relatief 

veel gebruik van financiering door familie & vrienden 

(18%). Van alternatieven als private equity, informal inves-

tors en crowdfunding wordt zowel door het klein- als het 

middenbedrijf slechts beperkt gebruik gemaakt. Hieraan 

liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals onbe-

kendheid met de verschillende alternatieven, het niet kun-

nen vinden van geschikte financieringspartners en hogere 

kosten. Zo is een meerderheid van de ondernemers (56%) 

niet bereid een hogere rente te betalen voor een alterna-

tieve financieringsvorm.  

 

Crowdfunding is serieus alternatief 

Met name crowdfunding wordt in de markt gezet als goed 

financieringsalternatief voor kleine ondernemers die geen 

bankfinanciering willen of kunnen krijgen. Dit wordt beves-

tigd door de stelling ‘Crowdfunding is een serieus alterna-

tief voor bancaire financiering’ die we de ondernemers 

hebben voorgelegd. Een derde van de ondernemers in 

het kleinbedrijf is het met deze stelling eens, tegenover 

een kwart van de ondernemers in het middenbedrijf. 

Hoewel de ondervraagde ondernemers nog relatief weinig 

gebruik maken van crowdfunding, is deze alternatieve 

financieringsbron wel sterk in opkomst (figuur 4).  

 

Figuur 4 Groei crowdfunding in Nederland 

(in miljoenen euro’s) 

 

 
Bron: ‘Crowdfinance. Crowdfunding voor startende onderne-

mingen en het mkb: status, knelpunten en kansen’, Douw & 

Koren (mei 2013) 

* Verwachting 

 

Middenbedrijf gebruikt vaker subsidies 

Uit de enquête blijkt dat subsidies, fiscale regelingen en 

garantieregelingen vaker gebruikt worden door het  

Figuur 5 Gebruik subsidies, fiscale en garantie-

regelingen in het mkb 

 
Bron: enquête TNS/NIPO 

 

middenbedrijf dan door het kleinbedrijf. Een derde van de 

ondernemers in het middenbedrijf maakt hier gebruik van  

tegenover 6% van de ondernemers in het kleinbedrijf. Een 

verklaring voor dit grote verschil in gebruik is dat het 

middenbedrijf waarschijnlijk beter de weg weet te vinden 

in het woud van subsidies. Aangezien de bedragen bij het 

middenbedrijf doorgaans hoger liggen, loont het in het 

middenbedrijf ook meer om voor de subsidieaanvraag 

een adviseur in te schakelen. Figuur 5 toont de meest ge-

bruikte regelingen en subsidies in zowel het klein- als het 

middenbedrijf. Dit zijn de Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk (WBSO), de Energie Investeringsaftrek 

(EIA), de Borgstelling MKB kredieten (BMKB), het Innova-

tiekrediet en de Research en Development aftrek (RDA).  

 

In toekomst naar een nieuw financieringsmodel 

Ondanks het tot nu toe nog geringe gebruik is de opkomst 

van alternatieve financieringsmogelijkheden niet te stuiten. 

Over een aantal jaren zullen alternatieve financierings-

bronnen een veel prominentere plaats innemen dan nu het 

geval is. Uiteindelijk gaan we toe naar een financierings-

model waarbij banken meer en meer zullen gaan samen-

werken met verschaffers van andere financieringsvormen.  

 

 

Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder on-

dernemend Nederland. In totaal zijn 1.138 ondernemers 

(directeur/eigenaren) in september ondervraagd door 

middel van webmail onderzoek. De doelgroep van het 

onderzoek bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 

werknemers.  
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Meer weten? 

Kijk op ING.nl/zakelijk 

Of bel met 

 

  

Katinka Jongkind   

Sr. Econoom mkb              

06 836 49 876   

 

Liesbeth Berns 

Sr. Marketeer Zakelijk 

06 304 93 893 

  

   

   

   

   
 

 
Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van 

de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) 

was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van 

specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten 

die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de 

vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de 

uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 

Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informa-

tie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep 

N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aan-

bieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel in-

strument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar 

geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te 

zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar 

visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING 

Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 

accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd 

worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch 

één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige 

aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 

voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie 

alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en 

rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepas-

sing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publi-

catie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING 

Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Neder-

landsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 

 

De tekst is afgesloten op 23 december 2013   

 


