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We zijn met Stichting MKB Financiering afgelopen jaar 
gestart om deze ontwikkelingen te versnellen. In dit 
eerste jaar zijn al onze verwachtingen overtroffen. Het 
enthousiasme en de steun vanuit de politiek, financiers, 
ondernemers en adviseurs was heel positief en gaf ons 
veel enthousiasme en energie. De wens binnen de sec-
tor om hierin samen te werken met concurrenten was 
voor mij ook bijzonder om te ervaren. Deze organisaties 
durven over hun eigen grenzen heen te stappen voor 
het algemene maatschappelijke belang en wilden hier 
actief aan bijdragen. 

Ik ben vereerd dat ik mag samenwerken met een zeer 
enthousiast team dat met relatieve beperkte middelen 
zoveel impact heeft weten te bereiken. Samen met ac-
tieve bestuursleden en een Raad van Toezicht als klank-
bord, hebben we de basis van de organisatie goed neer 
kunnen zetten om deze markt verder te ontwikkelen.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om een 
start te maken om de mkb financieringsmarkt verder 
te professionaliseren en ondernemers en adviseurs te 
ondersteunen in de zoektocht naar de juiste financiers. 
Persoonlijk ben ik erg enthousiast om te zien dat niet 
alleen de nieuwe aanbieders, maar ook de bestaande 
partijen in financiële sector en de politiek de activitei-
ten voor een bredere mkb financieringsmarkt steunen. 
Door deze ondersteuning kunnen we de komende jaren 
werken aan een meer inclusieve mkb financierings-
markt waardoor ondernemers met diverse achter-
gronden, in verschillende levensfases en omvang van 
ondernemingen allemaal passende financiering kunnen 
vinden. De introductie en brede steun van het keur-
merk “Erkend MKB Financier” zorgt nu al voor een kwali-
teitsverbetering en meer transparantie in de sector. 

Komend jaar gaan we deze activiteiten nog verder 
oppakken en gaan we ook werken aan de introductie 
van een keurmerk voor de mkb financieringsadviseur. 
Persoonlijk verwacht ik hier veel van, omdat hiermee 
ondernemers met de juiste ondersteuning eenvoudiger 
de weg kunnen vinden naar de juiste financiering. Het 
zou mooi zijn als we in 2025 de mkb financieringsmarkt 
werkelijk hervormd hebben, zodat elke ondernemer 
met een goed plan de financiering ontvangt die hij of zij 
nodig heeft om te groeien of te innoveren.

Met ondernemende groet,
Ronald Kleverlaan
Voorzitter Stichting MKB Financiering

De mkb financieringsmarkt is sterk in beweging. Er komt steeds meer financiering beschikbaar voor onder-
nemers om te investeren in groei en innovatie. Daarbij komen er steeds meer gespecialiseerde aanbieders 
die financieringen aanbieden die beter aansluiten bij de levensfase of diversiteit van de bedrijven. Daardoor 
wordt het nog belangrijker voor ondernemers om de juiste combinatie van financieringen te vinden. De snelle 
opkomst van gespecialiseerde mkb financieringsadviseurs juich ik dan ook erg toe en steunen we graag.

Voorwoord 
Passende financiering voor elke ondernemer
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Mijlpalen

             

SMF sluit een samenwerking met EZK 
voor educatie rond mkb financiering 
aan ondernemers en adviseurs voor 3 
jaar (2018-2021). Staatssecretaris Mona 
Keijzer (EZK): “Alternatieve financiering 
wordt steeds belangrijker voor het mid-
den- en kleinbedrijf. Inmiddels kijkt meer 

dan 20 procent van alle ondernemers 
naar financieringsmogelijkheden naast 
een lening bij de bank. De Stichting MKB 
Financiering kan daarbij een belangrijke 
rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aan-
gesloten platforms MKB-ondernemers 
helpen bij de uitgifte van aandelen en 

obligaties of helpen bij het binnenhalen 
van crowdfunding. Daarom ben ik ook 
blij met dit initiatief dat aansluit op ons 
MKB-Actieplan. Doordat ondernemers 
verschillende keuzemogelijkheden voor 
voldoende financiering hebben komen 
ze verder.”

Het afgelopen jaar heeft Stichting MKB Financiering al flinke stappen gezet. In deze brochure wordt er terugge-
blikt alles wat SMF tot nu toe heeft bereikt. Er wordt gefocust op de mijlpalen, onze cijfers, SMF in het nieuws, 
inzicht in de markt en ontwikkelingen, informeren diverse stakeholders en verbeteren infrastructuur, educatie 
tijdens evenementen en congressen, educatie van adviseurs en ondernemers. Ook wordt er gekeken naar wie 
wij van SMF zijn en wat we volgend jaar nog willen bereiken. 

4 OKTOBER 2018

Overhandiging speerpunten van de Stichting 
aan Staatssecretaris Mona Keijzer Staatssecretaris Mona Keijzer (Economi-

sche Zaken en Klimaat) stelt 1,1 miljoen 
euro beschikbaar uit het MKB-actieplan 
om de zogenoemde regionale Finan-
cieringstafels op te zetten, samen met 
de NVB, de SRA, MKB Nederland en 
de stichting MKB Financiering. Deze 
Financieringstafels faciliteren samenwer-
kingen tussen partijen in regionale finan-
cieringsnetwerken. Aan deze netwerken 

nemen onder meer ROM’s, accountants 
en alternatieve financiers deel. Het doel 
hiervan is om te komen tot een opti-
malisering van de beschikbaarheid van 
kapitaal en alternatieve financiering. 
Staatssecretaris Keijzer (EZK): 
“Een belangrijke uitdaging van het kabi-
net is het extra ondersteunen van vooral 
MKB-ondernemers bij het aantrekken 
van financiering zoals risicokapitaal. 

Juist in de regionaal verband kunnen 
we daarmee een grote slag slaan door 
bijvoorbeeld samenwerking te stimule-
ren en zo de drempel voor ondernemers 
te verlagen. De regionale Financierings-
tafels brengen de vraag van MKB-onder-
nemers en het aanbod van financiering 
bij elkaar.”

21 FEBRuaRI 2019 

1,1 miljoen euro voor Financieringstafels  
MKB en startups

Onze cijfers
In het afgelopen jaar heeft Stichting MKB 
Financiering ongeveer 45.000 mensen 
bereikt middels sociale media, presen-
taties, gastcolleges en nieuwsberichten. 
Haar Linkedin pagina heeft ongeveer 
3.000 weergaven per maand. De Stich-
ting heeft op 20 verschillende locaties 
mogen spreken en staat er altijd voor 
open om op meerdere locaties te spre-

ken. In mei is de Stichting begonnen met 
bloggen en inmiddels staan er 25 blogs 
op de website. Het uiteindelijke doel van 
de Stichting is het creëren van een eerlijk 
speelveld. Één van de middelen om 
dit te bereiken is het verlenen van een 
keurmerk en het uitvoeren van audits bij 
financieringsadviseurs. In 2019 zijn er 11 
keurmerken verleend aan de volgende 

bedrijven: Boozt24, Collin Crowdfund, 
Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, 
Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, 
Spotcap en Voldaan. De activiteiten van 
de Stichting trekken veel aandacht en 
hierdoor zijn er in het afgelopen jaar on-
geveer 20 vermeldingen in het nieuws/ 
de media geweest.

3.000 weergaven 
per maand

11 keurmerken 
verleend

25  
blogs

20  
presentaties

45.000 mensen 
bereik

20 keer in 
de media
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ONL voor Ondernemers ondersteunt 
de Stichting en zorgt voor toegang tot 
de MKB Financieringswijzer via haar 
website. Hans Biesheuvel, voorzitter 
ONL voor Ondernemers: ‘’Financiering 
is de olie tussen de raderen van de Ne-
derlandse economie. Een breed aanbod 

van financiers dat toegankelijk is voor 
veel ondernemers, is daarbij belang-
rijk. Kennis speelt een cruciale rol. ONL 
voor Ondernemers steunt daarom dit 
initiatief. Op een overzichtelijke manier 
wijst het ondernemers de weg in het 
financieringsdoolhof’’

16 apRIl 2019 

Meerjarig partnership tussen 
SMF en ONl

10 SEpTEMBER 2019 

Lancering Keurmerk  
‘Erkend MKB financier’

Om kwaliteit, professionaliteit en trans-
parantie in de mkb financieringsmarkt 
te bevorderen, komt Stichting MKB 
Financiering met het keurmerk Erkend 
MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt 
een mkb financier bij het voldoen aan 
de belangrijkste eisen op het gebied van 
verantwoord en passend financieren van 
mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting 

MKB Financiering heeft vandaag de eer-
ste 11 financiers bekend gemaakt die het 
keurmerk hebben ontvangen. Uiteinde-
lijk ontvangen 11 organisaties als eerste 
het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin 
Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, 
FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, 
Qredits, Spotcap en Voldaan.

Ministerie van Economische  
Zaken en Klimaat: “Mooi nieuws voor 
ondernemers. MKB financiers die 
voldoen aan de hoogste eisen voor 
passend en verantwoord financieren 
aan ondernemers kunnen een aanvraag 
doen om in aanmerking te komen voor 
het Keurmerk “Erkend MKB Financier.”

Nederlandse Vereniging van Banken:  
“Mooie stap vandaag van Stichting MKB 
Financiering, 11 financiers hebben de 
audit doorlopen en ontvangen een keur-
merk. Goed voor de professionalisering.” 
Staatssecretaris Mona Keijzer: “Het 
keurmerk Erkend #MKB Financier is 
een geweldige stap om de sector verder 
te professionaliseren en een eerlijk 
speelveld te creëren voor financiers en 
ondernemers.”

MKB Nederland:  
“Belangrijke stap om vertrouwen van 
ondernemers in - en verdere groei van 
alternatieve financiering  te stimuleren!”

ONL voor Ondernemers:  
“Onze partner Stichting MKB Finan-
ciering lanceert het keurmerk ‘Erkend 
MKB Financier’ om de kwaliteit, profes-
sionaliteit en transparantie in de mkb 
financieringsmarkt te bevorderen. Zo 
weten ondernemers welke financiers 
voldoen aan de belangrijkste eisen op 
het gebied van verantwoord en passend 
financieren. De eerste 11 financiers die 
het keurmerk hebben ontvangen zijn 
bekendgemaakt!” 

11 julI 2019

SMF onderdeel van 
MKB-actieplan Ministerie 
EZK 

Het MKB-actieplan is een alternatief van 
het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (Ezk). SMF wordt genoemd 
vanwege het belang van de gedragscode.

De Stichting presenteert op 3 april de 
Gedragscode MKB Financiers als uit-
gangspunt voor haar streven naar meer 
klantgerichte en passende financiering 
voor ondernemers. De Gedragscode 
wordt ingezet om de sector te professio-
naliseren en het vertrouwen van onder-
nemers in alternatieve (non-bancaire) 
financiering te vergroten. De Gedrags-
code MKB Financiers heeft als ingangs-
datum 1 juli 2019 en vanaf dat moment 
committeren alle bij SMF aangesloten 
partijen zich aan de voorwaarden zoals 
beschreven in de Gedragscode. SMF zal 
er op toezien dat het commitment aan 
de Gedragscode ook nageleefd wordt.  

Chris Buijink, Voorzitter NVB:  
“De banken juichen verbreding van het 
financieringslandschap toe en verwelko-
men de Gedragscode MKB Financiers. 
Deze gedragscode sluit aan bij het 
gedachtegoed van onze eerder gepubli-
ceerde bancaire gedragscode en draagt 
bij aan het vertrouwen en professionali-
sering van de gehele financieringsmarkt. 
Het geeft de ondernemer een beter 
inzicht in het aanbod van de alternatie-
ve financiers. De gedragscode is in het 
belang van de klant en van de markt als 
geheel, en zal de samenwerking tussen 
de diverse financiers ten goede komen.”

3 apRIl 2019

SMF introduceert de Gedragscode MKB financiers

Mijlpalen
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In het nieuws 

SMF wordt regelmatig 
in kamerbrieven  
Ministerie EZK  
opgenomen.

29 jaNuaRI 2019

Artikel FD over  
non-bancair financieren 

”Creatief geld zoeken als de bank  
nee zegt”

31 jaNuaRI 2019

Interview in “De Ondernemer” over  
doelstellingen SMF 

Titel: Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan alleen naar de bank. 

22 juNI 2019

Interview in de 
Elsevier SMF 
 
heeft een stuk geschreven over het 
zakelijke krediet en de rol van non-
bancaire financieringen. 

3 SEpTEMBER 2019

Interview Amsterdam Daily 

Interview over het nieuwe financieringslandschap waarin ook de cijfers van het 
onderzoek non-bancaire financiering zijn meegenomen. 

18 julI 2019

Publicatie  
CrowdfundInsider 
 
Het onderzoek naar non-bancaire 
financiering is naar het Engels vertaald 
en geplaatst op de CrowdfundInsider 
website. Dit zorgt ervoor dat er interna-
tionaal inzage is in de omvang van de 
Nederlandse non-bancaire financiering.

29 jaNuaRI 2019

Mona Keijzer legt op video het belang van Stichting 
MKB Financiering uit
 
Hierin geeft zij aan dat ondernemers die op zoek zijn naar financiering zijn gebaat bij 
alternatieve financieringsmogelijkheden en Stichting MKB Financiering bevordert de 
toegankelijkheid hiervan voor ondernemers. https://youtu.be/tOp5SMki60s

Hij gaat in op de bredere discussie over 
“verantwoord financieren” en noemt 
zelfregulering (door Gedragscode van 
NVB en Gedragscode SMF) als manier 
hoe de financiers in de zakelijke financie-

ringsmarkt zich hierin kunnen onder-
scheiden. Hij wacht deze ontwikkelingen 
ook af voordat hij met nieuwe wetgeving 
gaat komen, oa voor crowdfunding (hier-
bij wacht hij ook op Europa). 

17 julI 2019 

Minister Hoekstra geeft antwoord op 
kamervragen over hoge rentetarieven 
bij crowdfunding
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Inzicht in markt en ontwikkelingen 

Inschatting financieringslandschap  
< €1 miljoen 2019-2022

Inschatting (x miljard)

Bedrijven gefinancierd met 
alternatieve financiering

Aantal bedrijven

jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bancaire financiering € 10,1 € 9,7 € 9,3 € 8,9 € 8,6 € 8,3

Alternatieve financiering € 0,6 € 0,9 € 1,3 € 2,0 € 3,0 € 4,5

% Alternatief 5,6% 8,5% 12,3% € 18,3 € 25,9 € 35,2

jaar MKB bedrijven met  
Financieringsbehoefte

Verstrekt alternatieve 
financiering

%

2017 66.000* 17.526 27%

2018 57.430* 22.617 39%

*Bron: Financieringsmonitor 2017 en 2018
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28 jaNuaRI 2019

Samen met CBS en DNB nieuwe opzet  
financieringsmonitor vormgeven

9 julI 2019

Rapport verkenning keurmerk 
financieringsadviseur mkb 

Een keurmerk kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financierings-
advies aan ondernemers. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar 
een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Een eerste belangrijke stap is het 
bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. De meeste partijen zoals 
financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten 
opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep.

Samen met CBS en DNB onderzoekers is besproken hoe de volgende financierings-
monitor beter opgezet kan worden om ook de ontwikkelingen in de non-bancaire 
financieringsmarkt meegenomen kan worden.”

11 juNI 2019

Onderzoek non-bancaire financiering 2018  

Stichting MKB Financiering heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de 
non-bancaire financiering in Nederland. De sector heeft nu een serieuze positie in de 
mkb financieringsmarkt ingenomen. Met ruim €1 miljard aan verstrekte financieringen 
via crowdfunding, direct lening, kredietunies en non-bancaire aanbieders van factoring 
en lease zijn in 2018 minimaal 22.620 mkb bedrijven aan financiering gekomen. Vooral 
bij kleinzakelijke financieringen onder €1 miljoen blijkt non-bancaire financiering sterk te 
groeien en een behoefte in te vullen in de markt. Volgens de verwachtingen zal in 2022 
minimaal 1/3 van deze financieringen buiten banken om verstrekt worden.

Soort vorm 2017 2018 Groei

Crowdfunding € 179.000.000 € 237.000.000 32%

Kredietunies € 10.861.000 € 14.340.500 32%

Direct Lending € 148.824.397 € 216.155.127 45%

MKB Beurs € 21.993.985 € 17.483.417 - 21%

lease € 147.000.000 € 244.000.000 66%

Factoring € 168.200.000 € 294.800.000 75%

Totaal € 675.879.382 € 1.023.779.044 51%

< 1 Miljoen € 587.379.382 € 881.779.044 50%

Totaal alternatieve financiering Omvang (x miljoen)

Bancaire verstrekkingen (x miljard) Alternatieve verstrekkingen (x miljard)

Financieringslandschap < 1 miljoen

jaar 2017 2018 % ∆

€ 10,10 € 9,70 - 4%

jaar 2017 2018 % ∆

€ 0,59 € 0,88 + 50%

Bron: DNB Deposito’s en leningen van MFI’s aan niet- 
financiële bedrijven, volumes, gecorrigeerd voor breuken)

Bron: DNB Deposito’s en leningen van MFI’s 
aan niet-financiële bedrijven, volumes, gecorri-
geerd voor breuken & Balans van Nederlands 
bankwezen
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Informeren diverse stakeholders en  
infrastructuur 

25 jaNuaRI 2019

Op 25/01 was SMF in  
samenwerking met  
Holland Fintech host  
van een Fintech  
roundtable

bij Spotcap op kantoor een roundtable 
over de wetgeving van crowdfunding. 

Tijdens het symposium ondersteun-
den de deelnemers uit de wereld 
van financiers en ondernemers, de 
kracht van het recept van de regionale 
financieringstafels. Staatssecretaris 
Mona Keijzer, Jacco Vonhof namens 
MKB-Nederland, Chris Buijink namens 
de banken, Ronald Kleverlaan namens 
de alternatieve financiers (en Stichting 
MKB Financiering) en Paul Dinkgreve 
namens de accountants en financiële 

adviseurs zetten hun handtekening 
onder de ambitie om “met de finan-
cieringstafels samen de toegang te 
versterken voor het mkb tot kapitaal, 
kennis en netwerk”. Gedeputeerde Jaap 
Bond van de provincie Noord-Holland 
ziet het wel zitten:  “We hebben voor 
onze mkb’ers al een participatiefonds 
en een innovatiefonds, met een coa-
chingscomponent; regionale financie-
ringstafels passen daar perfect bij.”

18 apRIl 2019

Jaap Koelewijn gaat  
van start met audits  
financiers 

De eerste audits van de financiers 
vinden plaats. Tijdens deze audits 
wordt er gekeken of zij voldoen aan 
de gedragscode MKB financiers.

Vanaf 1 juli 2019 kunnen kleinere 
mkb-ondernemers en zzp’ers ook met 
een klacht over een alternatieve finan-
ciering terecht bij Kifid, het klachtenin-
stituut voor financiële dienstverlening. 
Heeft een kleinere ondernemer een 

klacht over zijn alternatieve financie-
ring en heeft de betrokken financier de 
Gedragscode MKB Financiers onderte-
kend, dan is Kifid het toegankelijke en 
deskundige alternatief voor een gang 
naar de rechter.

21 FEBRuaRI 2019

Het symposium MKB Financiering 

1 julI 2019

Kifid ook voor mkb’er met klacht 
over alternatieve financiering

12 FEBRuaRI 2019

Discussie bij expert  
bijeenkomst AFM

Bijeenkomst waarbij de flitskredieten 
en gedragscode kleinzakelijk besproken 
werden. Een mogelijk vervolg is een ge-
zamenlijke publicatie rond flitskredieten 
samen met AFM.

FEBRuaRI 2019 

Input op aanvraag EZK 
over Europese Commis-
sie survey

Tweede Kamer gesprek met kamerleden 
van de VVD, Groen Links, PvdA, CDA en 
Denk over alternatieve financiering voor 
het mkb. Ronald Kleverlaan deed een 
oproep voor het promoten van deze 
financieringsvormen bij ondernemers en 
adviseurs en het aanjagen en professio-
naliseren van de sector.

Om politici meer kennis bij te brengen over het veranderende mkb financieringslandschap, is Stichting MKB Financiering 
samen met ONL gestart met het organiseren van werkbezoeken voor Tweede Kamerleden. Hierbij gaan we langs bij non-
bancaire mkb financiers, waarbij ook ondernemers die door hen gefinancierd zijn, uitgebreid aan het woord komen.

Start educatie van kamerleden
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SEPTEMBER/OKTOBER 2019

Deelname SMF in  
expertcommissie voor 
onderzoek mkb  
financieringsmarkt 

Onderzoek  uitgevoerd door een extern 
adviesbureau en Erasmus Universiteit 
in opdracht van Min EZK. Waarbij de 
knelpunten in kaart worden gebracht 
in de mkb financieringsmarkt in een 
rapport. Dit moet munitie bieden voor 
toekomstige beleid om non-bancaire 
financiers te stimuleren en een gelijk 
speelveld te creëren.

19 SEpTEMBER 2019

Rondetafelgesprek  
“de toekomst van  
alternatieve  
financieringen” 

Ondernemers en/of beleidsmakers 
praten over een actueel onderwerp, 
regionale ontwikkeling(en) en problema-
tiek binnen hun vakgebied. Het ronde-
tafelgesprek vindt plaats onder leiding 
van een gespreksleider, tevens journalist 
die hierover een artikel schrijft. Iedere 
tafeldeelnemer mag zelf 3 stellingen 
bedenken en naar de journalist sturen 
die ze graag ter discussie op tafel zien 
komen. Dit artikel wordt verstuurd via 
een landelijke digitale Nieuwsbrief naar 
zo’n 33.000 e-mailadressen op directie- 
en managementniveau. 

30 SEpTEMBER 2019

Samenwerking met VSK 

Op de dag van de kredietunies is de 
samenwerking tussen Stichting MKB 
Financiering en de Vereniging Samen-
werkende Kredietunies (VSK) gesloten

3 OKTOBER 2018 

Gesprek Tweede Kamer over alternatieve  
financiering
Tweede Kamer gesprek met kamerleden van de VVD, Groen Links, PvdA, CDA en Denk over alternatieve finan-
ciering voor het mkb. Ronald Kleverlaan deed een oproep voor het promoten van deze financieringsvormen bij 
ondernemers en adviseurs en het aanjagen en professionaliseren van de sector.

Om dit te bereiken zijn er meerdere 
gesprekken  gevoerd met EZK, Ministerie 
VWS. Hierdoor wordt er een gelijk speel-
veld gecreëerd voor garantie- en sub-
sidieregelingen, is er een herijking van 

zekerhedenrecht en een speciale focus 
op mkb financieringsmarkt <1 miljoen 
voor mkb. Er is een actief overleg over 
het gebruik van Gedragscode/keurmerk 
voor gebruik maken garantieregelingen. 

11 julI 2019

Nieuwe (garantie)regelingen waar er ook rekening 
gehouden wordt met non-bancaire financiers

Overleg NVB met  
werkgroep 
mkb financiering

Samenwerking opgestart met branche 
organisaties en regelmatig overleg met 
werkgroep en de leden. (NVP, FAAN, 
NVL, NL Crowdfunding, VSK)

De kick-off  erkend financieringsadviseur 
mkb heeft plaatsgevonden samen met 
aanwezige partijen:NLInvesteert, Finan-
cieringsgilde, Credion, FOI | Financieel 
opleidingsinstituut, Stapelfinancieringen 
BV, Dukers & Baelemans, IMK- Instituut 
voor Midden- en Kleinbedrijf, Onderne-
mer + Financiering en Eijgen Finance. 
Het is de ambitie om in 2020 een keur-
merk voor erkend financieringsadviseur 

mkb neer te zetten. De kopgroep leden 
zullen samen met SMF aan het werk 
gaan om dit te realiseren. Dit impliceert 
onder meer een gedragscode, klachten-
regeling, toelating en educatie en nog 
veel meer. Er worden 3 werkgroepen 
gevormd waarin de activiteiten worden 
uitgevoerd. Iedereen heeft er zin in om 
de schouders eronder te zetten.

9 DECEMBER 2019 

Kick-off erkend  
financieringsadviseur mkb
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Educatie evenementen en congressen

De Stichting was een spreker tijdens het 
event. Aan de hand van 5 vragen kregen 
ondernemers met een financierings-
vraag een duidelijk beeld van de voor 
hen passende non bancaire financiers. 

Stichting MKB Financiering heeft de 
verschillende financieringsmogelijkhe-
den toegelicht en liet aan de hand van 
cases van de ondernemers zien hoe de 
Financieringswijzer werkt.

24 jaNuaRI 2019 

Lezing over toegang tot 
Alternatieve Financiering 
bij Business Open

Gastpresentatie bij een ondernemers-
netwerk.

28 jaNuaRI 2019

Deelnemer financieringsmarkt 
tijdens Finance Me?!

Tijdens het event van het 10 jarig 
bestaan van Qredits is er een presen-
tatie gegeven over de mogelijkheden 
van alternatief financieren en over de 
Stichting. Qredits heeft als landelijke 

non-profit kredietorganisatie in de 
afgelopen tien jaar aan 15.000 star-
tende en bestaande ondernemers een 
zakelijke lening verstrekt. Het gaat om 
een totaal kredietbedrag van 320 mil-

joen euro. Het 10-jarig jubileum werd 
gevierd in aanwezigheid van onderne-
mers, coaches, medewerkers, betrok-
kenen, staatssecretaris Mona Keijzer én 
Hare Majesteit Koningin Máxima.

5 MaaRT 2019

Presentatie 
Qredits   
10 jarig bestaan

15 FEBRuaRI 2019

Lezing voor 
brokers DAS
Presentatie over de 
Stichting 

8 MaaRT 2019

Presentatie evenement  
“Alternatief financieren”  
van aBN aMRO

SMF was aanwezig bij het 
evenement “alternatief finan-
cieren”, georganiseerd door 
ABN AMRO. Hier konden 
accountmanagers new busi-
ness en directieleden MKB 

kennis maken en vooral meer 
informatie inwinnen over 
aanbieders van alternatieve 
financiering. De doelstellin-
gen van SMF zijn gepresen-
teerd. 

26 EN 29 SEpTEMBER 2019

Deelname aan ronde- 
tafelgesprekken 
Rondetafelgesprekken over ontwikkelingen en de  
toekomst van non bancaire financiering in Nederland.

• 26 maart 2019 
Brainport netwerkevent

 • 6 mei 2019 
Utrecht School of Economics  
Masterclass 

 • 29 mei 2019  
Eindpresentatie Keurmerk bij gesta-
peld financieren afsluitend event 

• 4 juni 2019  
Global Entrepreneurship Summit  
Den Haag 

 • 18 juni 2019  
Opnames Podcast - financiering mi-
grant ondernemers (Euclid Network) 

 • 20 juni 2019 
Presentatie “Alternative forms of 
financing Migrant SME” bij congres 
migrant ondernemerschap.

 • 3 juli 2019  
Presentatie Groote Industrieele Club 

• 11 & 12 september 2019 
 2 Gastcolleges Fontys. Presentatie 

over non-bancair  financieren voor  
45 man.

Daarnaast was SMF ook actief bij onderstaande events:
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Educatie adviseurs

Een keurmerk kan een nutti-
ge bijdrage vormen aan het 
verbeteren van financierings-
advies aan ondernemers. Dat 
is de voornaamste uitkomst 
van de verkenning naar een 
keurmerk voor financierings-
adviseurs mkb. Een eerste 
belangrijke stap is het bou-

wen aan een beroepsgroep 
van financieringsadviseurs. 
De meeste partijen zoals 
financieringsadviseurs mkb, 
ondernemers, opleiders en 
financiers staan positief ten 
opzichte van zowel een keur-
merk als van de realisatie van 
een beroepsgroep.

De Stichting organiseerde een congres
voor mkb financieringsadviseurs als
volgende stap om deze beroepsgroep
verder te ontwikkelen na de positieve
reacties in de verkenningsfase. Er waren 
in totaal 120 aanwezigen tijdens het 
event. De sprekers waren: Ronald
Kleverlaan, Fred de Jong, Han Gasseling,
Lex van Teeffelen, Carlo van der Weg en
Bert Duurland. Tijdens het congres werd

aangekondigd dat de partijen: NLInves-
teert, Financieringsgilde, Credion, FOI |
Financieel Opleidingsinstituut, Stapelfi-
nancieringen BV, Dukers & Baelemans,
IMK - Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf, Ondernemer + Financiering 
en Eijgen Finance in de kopgroep zitten 
voor het ontwikkelen van de
beroepsgroep ‘Financieringsadviseur”.

4 julI 2019 

Bijeenkomst MKB Neder-
land met 35 stakeholders

Presentatie van de belangrijkste resulta-
ten van de verkenning naar het keur-
merk financieringsadviseur. En discussie 
over de vervolgstappen.

9 julI 2019

Verkenning keurmerk 
financieringsadviseur mkb

29 OKTOBER 2019

Congres: Het beroep Financieringsadviseur 
MKB binnen de turbulente financieringmarkt! 

14 MEI 2019 

SMF begint met 
bloggen

De Stichting plaatst vanaf 14 mei 
wekelijks een (korte) blog met in-
formatie over gezonde en moderne financieren. De blogs zijn 
in eerste instantie gericht op de professional die zijn klanten 
begeleidt in financieringsvraagstukken. Daarnaast zijn ze ook 
gericht op de ondernemers zelf en bankiers. Des te meer be-
trokken partijen kennis vergaren over het nieuwe financieren 
des te sneller groeit de markt naar volwassenheid. En daar zijn 
alle betrokkenen bij gebaat.

Het afgelopen jaar heeft Stichting MKB Financiering de eerste stappen gezet rond educatie van ondernemers. 
Naast actief participeren op events, hebben we samenwerking gezocht met ondernemersnetwerken en zijn we 
gestart met het schrijven van blogs om adviseurs en ondernemers meer kennis over de nieuwe vormen van 
financiering bij te brengen.

Educatie ondernemers

16 apRIl 2019 

Lancering MKB financieringswijzer

Stichting MKB financiering (SMF) heeft besloten een beknopte 
MKB Financieringswijzer te maken. Deze handige financierings-
wijzer geeft mkb’ers een overzicht van het aanbod van de bij 
de stichting aangesl-ten betrouwbare financiers. Aan de hand 
van vier simpele vragen krijgt de ondernemer inzicht in de 
meest passende mogelijkheden voor zijn of haar financierings-
behoefte en kan er direct contact opgenomen worden met de 
betreffende financier(s). 

15-26 julI 2019 

Fintech Summer School

Het mede helpen opzetten van de Fintech Summer School. 
Tijdens deze zomerschool is onderzocht hoe FinTech-onder-
nemers zich op een duurzame manier kunnen ontwikkelen en 
groeien, en hoe beleidsmakers en regelgevers ervoor kunnen 
zorgen dat het nieuwe financiële landschap veerkrachtiger is 
en een betere economische ontwikkeling kan bevorderen.    

NOVEMBER 2019 

KvK gids voor  
bedrijfsfinanciering

De Kamer van Koophandel heeft een 
gids voor bedrijfsfinanciering uitgege-
ven die tot stand is gekomen dankzij 
een samenwerking met de Stichting. 
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Stichting MKB Financiering is een onafhankelijke organisatie die zich inzet om toegang tot mkb financiering 
voor ondernemers te vergroten. Hiervoor wordt actief samengewerkt met mkb financiers, banken, adviseurs, 
ondernemersnetwerken en beleidsmakers.

Over SMF 

Ronald Kleverlaan 
Ronald Kleverlaan is voorzitter van Stichting MKB Finan-
ciering en daarnaast directeur bij het Europese onder-
zoekscentrum naar Alternatieve Financiering (ECAF) bij 
de Universiteit Utrecht. Hij is een internationaal expert 
op het gebied van nieuwe financieringsvormen en 
adviseert de Europese Commissie binnen een aantal 
projecten. Hij is als onderzoeker/adviseur al ruim 10 
jaar actief in deze sector. 
 
Jaap Koelewijn 
Na een loopbaan in de wetenschap, de financiële sector 
en het toezicht is Jaap zijn eigen ‘Financieel Denkwerk’ 
praktijk begonnen. Ook is Jaap hoogleraar aan Nyenro-

de Business University. Jaap heeft binnen de Stichting 
als aandachtsgebied de portefeuille governance. Hij 
richt zich op het doen van audits ten behoeve van het 
keurmerk. 
 
Georgie Friederichs
Georgie Friederichs is financieel econoom, en houdt 
zich graag bezig met het ontwikkelen van nieuwe initia-
tieven en strategie. Zij heeft ruime ervaringen in het po-
litieke lobby werk als directeur VSK (Vereniging Samen-
werkende Kredietunies) en is de eerste jaren bij Qredits 
microfinanciering actief geweest. Daarvoor heeft zij 
lange tijd gewerkt bij het Ministerie van, Financiën, EZK 
en RVO (Rijksdienst Ondernemend Nederland). Onder 

Ronald Kleverlaan Jaap Koelewijn Georgie Friederichs Bert Duurland Fons Huijgens Daphne van Dinther

andere op het terrein van marktregulering en financi-
eel beleid. Zij kent de non-bancaire financieringsmarkt 
daardoor vanuit de praktijk en vanuit de politieke kant. 

Bert Duurland 
Bert Duurland heeft ruime ervaring als bankier en 
manager bij ING en heeft daarna bij diverse bedrijven 
sales, marketing en management functies vervuld. 
Afgelopen periode heeft hij voor de Stichting MKB Fi-
nanciering onderzoek verricht naar een keurmerk voor 
financieringsadviseurs. 
 
Fons Huijgens 
Fons Huijgens heeft na zijn opleiding bedrijfseconomie 
(specialisatie financiering) ruim 20 jaar gewerkt in het 
bankwezen. Als zelfstandig gevestigd adviseur heeft hij 
vele MKB ondernemers begeleid in hun financiering en 
honderden accountants getraind in het vak financiering. 
Fons heeft twee boeken over financiering geschreven 

en geeft door heel het land presentaties, trainingen en 
workshops. Voor de Stichting MKB Financiering verzorgt 
hij de educatie. 
 
Daphne van Dinther
Daphne is een masterstudente Finance aan Tilburg Uni-
versiteit. Ze heeft onder andere ervaring opgedaan bij 
Deloitte, Brand New Day en KPN. Binnen Stichting MKB 
Financiering assisteert ze op meerdere werkgebieden 
en heeft ze onderzoek gedaan naar de non-bancaire 
financieringen in Nederland.
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Komend jaar zal de focus naast het uitbreiden van de audits voor financiers ook gaan liggen op de ontwikke-
ling van de markt van mkb financieringsadviseurs. Ook zullen we meer tijd gaan inzetten op educatie richting 
ondernemers in samenwerking met ondernemersorganisaties, via financieringstafels in het land en recht-
streeks via eigen publicaties. Ook zullen we ons in gaan zetten om non-bancaire financiering hoger op de 
politieke agenda te krijgen.

Wat willen we volgend  
jaar bereiken 

Creeëren beroepsgroep 
De MKB Financierings- 

adviseur

Betrekken banken  
bij SMF

Audit monitoring tool  
ontwikkelen (meerjarig) met 

promovendi HvA 

Non-bancaire financiering  
op de politieke agenda  

plaatsen

Uitgebreidere en strengere 
audit van mkb financiers  
ontwikkelen en uitvoeren 

Educatieprogramma’s  
opzetten voor studenten ism 

hogescholen en  
universiteiten 

Keurmerk 
MKB Financieringsadviseur

Uitbreiden aantal partners 
aangesloten bij SMF 

Financieringstafels actief 
ondersteunen 

Onderzoek non-bancaire 
financiering 2019



www.stichtingmkbfinanciering.nl


