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§  Een van de uitkomsten van de Ronde Tafel met het Ministerie van 
Economische Zaken in mei 2012 was dat er nieuwe initiatieven 
zouden genomen worden om de bekendheid van leasing (en 
factoring) bij (MKB-)ondernemers te verhogen 

§  Dit onderzoek is gefinancierd door Ondernemerschap.nl (MinEZ) en 
de drie Verenigingen NVL (Algemene Leasing), VNA (Autoleasing) 
and FAAN (Factoring Association NL) 

§  Het onderzoek is uitgevoerd door EIM/Panteia in november/
december 2012 

§  De 500 respondenten waren allen beslissers in MKB bedrijven, vaak 
de ondernemer (DGA) zelf 

§  De ondervraagde bedrijven waren actief in 5 sectoren: Industrie, 
Bouw, Groothandel, Transport&Logistiek en Zakelijke 
Dienstverlening (waaronder ICT) 

Over dit onderzoek 



Methodologie 

§  Via telefonische interviews werd een vragenlijst doorgenomen 
§  De interviewers hebben ervaring met zakelijke onderwerpen 

en kregen specifieke informatie mbt. leasing en factoring 
§  De vragenlijst bestond uit 4 onderdelen: 

§  Kennis over L&F 
§  Gebruik van L&F 
§  Toegang tot L&F 
§  Ervaring met L&F 

§  De vragenlijst en de uitkomsten werden gevalideerd door 
experts 



Doelstellingen van dit onderzoek 

§  Maak ondernemers attent op alternatieve financieringsvormen 
als Leasing&Factoring als middel om hun bedrijf te financieren 

§  Laat ondernemers zelf aan het woord, zodat zij hun ervaring 
kunnen delen met andere ondernemers 

§  Betrek belangrijke opinion leaders zoals MKB Nederland en het 
Directoraat Ondernemerschap bij MinEZ bij de conclusies 

§  Maak de resultaten van dit onderzoek bekend bij 
ondernemers, bijv. op de Week van de Ondernemer (9-11 april 
2013) te Utrecht 



Belangrijkste resultaten uit dit 
onderzoek 

 
Voor het complete rapport, kijk op: 

 
 

http://www.nvl-lease.nl/Leasing-en-factoring-kansrijke-
financieringsinstrumenten.pdf 



Ondernemers denken in eerste instantie alleen 
aan bankkrediet 
Aan welke vorm van financiering denkt u het eerst? 



Slechts een kwart van het MKB maakt gebruik 
van (algemene) leasing 

Heeft u in de afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van… 



MKB-er ziet voordelen in gebruik van leasing op het 
vlak van werkkapitaal 
Benoem de voordelen van (algemene) leasing 



In welke gevallen is leasing geschikt? 

Bedrijfssituaties waarin leasing interessant kan zijn 



Leasing populair in bepaalde sectoren 

Gebruik van leasing naar sector en grootte-klasse 



‘Eenmaal lessee, altijd lessee’ 

Percentage ondernemers dat van plan is in de toekomst leasing te 
gebruiken 

*** 


