
Meer dan 50 financieringsadviseurs hebben gereageerd op de enquête van Stichting MKB Financiering. Doel was om 
beter inzicht te krijgen in de huidige corona maatregelen en oplossingen en in toekomstige financieringsbehoeften van 
het midden- en kleinbedrijf.

Financieringsadviseurs schakelen bijna even vaak banken als non-bancaire financiers in
Financieringsadviseurs doen naast financieringen veelal ook begeleiding met betrekking tot de overheidsregelingen. 
Het blijkt dat de huidige overheidsmaatregelen positief worden gewaardeerd. Opvallend is dat financieringsadviseurs 
in nagenoeg gelijke mate banken als non-bancaire financiers inschakelen. Non-bancaire financiers worden echter als 
sneller, meer risicobereid en beter bereikbaar ervaren.

Sterke groei van financieringsaanvragen en naar eigen vermogen 
75% van de financieringsadviseurs verwacht een toename van het aantal financieringsaanvragen. En meer dan 80% 
van de financieringsadviseurs verwacht dat er behoefte ontstaat aan eigen vermogen versterkende oplossingen. 
Tenslotte worden ook de financieringsadviseurs geraakt door Corona. Opvallend want juist in deze tijd ontstaat behoefte 
aan liquiditeit en begeleiding.  

1.  Heeft u voor uw relaties een beroep gedaan op 
 de overheidsregelingen in het kader van corona

3.  Wat zijn uw ervaringen met banken 
 in corona tijd?

2.  Heeft u in het kader van corona voor uw relaties een
 beroep gedaan op financiers voor een kredietbehoefte?

4.  Wat zijn uw ervaringen met non-bancaire 
 geldverstrekkers in corona tijd?

1= zeer ontevreden 
5= zeer tevreden

1= zeer ontevreden 
5= zeer tevreden
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5.  In hoeverre krijgen/hebben uw relaties behoefte aan 
eigen vermogen als gevolg van corona en welke 
opties ziet u met name?

7.  In hoeverre wordt u zelf in uw business  
geraakt door corona? 

6.  Verwacht u meer of minder financieringsaanvragen 
voor uw relaties de komende maanden?

8.  Wat is uw primaire beroep?
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Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB
Eind 2019 is gestart met het opzetten van een keurmerk voor financieringsadviseurs. SMF werkt hierbij samen met een 
kopgroep bestaande uit financieringsadviseurs (formules) en opleiders die zowel financieel als inhoudelijk bijdragen. 
Doel is te komen tot een keurmerk en beroepsgroep van financieringsadviseurs om daarmee de toegankelijkheid tot en 
de kwaliteit van financieringsadvies te verhogen ten behoeve van ondernemers.  
 
Voor meer informatie over het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB verwijzen we graag naar: 
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/keurmerk-erkend-financieringsadviseur-mkb/
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