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Website Passend Financieren online
Onafhankelijk platform voor ondernemers die
non-bancaire financiering zoeken

Ondernemers die betrouwbare non-bancaire financiering zoeken kunnen vanaf vandaag
terecht op de website www.passendfinancieren.nl

Het platform is een initiatief van Stichting MKB financiering (SMF). De website wijst de
ondernemer de weg naar de non-bancaire financier en adviseur die voldoen aan de
hoogste eisen van passend, transparant en verantwoord financieren.

Afgelopen jaar hebben 42.000 ondernemers meer dan € 3 miljard aan financiering opgehaald bij
non-bancaire financiers. De verwachting is dat dit aantal komende jaren verder gaat toenemen.
Om ondernemers beter te ondersteunen in de zoektocht naar financiering, heeft SMF in
samenwerking met ondernemersnetwerken een onafhankelijk platform opgezet om informatie te
geven over de verschillende non-bancaire financieringsmogelijkheden en hen te ondersteunen
bij het selecteren van de juiste non-bancaire financier.

Belang van de ondernemer voorop
Ondernemers kunnen naast de bank voor financiering tegenwoordig terecht bij een groot aantal
non-bancaire financiers. Het aantal vormen van financiering en aanbod van deze mkb-financiers
is groot en vaak onbekend. De website Passend Financieren biedt hier een oplossing voor.
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Ondernemers kunnen via de website meer te weten komen over de mogelijkheden en in contact
komen met 15 financiers en meer dan 80 financieringsadviseurs die onafhankelijk gecertificeerd
zijn en aan de hoogste eisen voldoen met betrekking tot transparantie en kwaliteit van de
dienstverlening. Deze partijen verstrekken jaarlijks tot 75% van alle non-bancaire financieringen.

Handige en onafhankelijke financieringswijzer
Op Passend Financieren is ook een handige financieringswijzer te vinden. Door middel van acht
korte vragen ontvangt de ondernemer via deze tool een helder overzicht met de financiers die
voldoen aan de financieringsbehoefte en de meest passende financiering bieden. Op basis van
de resultaten kan de ondernemer direct zelf contact opnemen met de financiers of een adviseur
inschakelen voor begeleiding.

Passend Financieren is een onafhankelijk platform zonder commercieel belang. Financiers en
adviseurs betalen geen vergoeding, waardoor er een onafhankelijk advies komt die het beste
aansluit bij de financiering die voor de ondernemer geschikt is.

“Het aanbod van financiering voor ondernemers is erg versnipperd, een onafhankelijk platform
is hard nodig voor ondernemers die op zoek zijn naar de best passende financier of adviseur” -
Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering

Onderdeel van de oplossing ‘1-deur principe’ Minister Adriaansens
Tijdens het mkb financieringscongres van Stichting MKB Financiering op 13 juni kondigde
Minister Adriaansens aan dat zij werkt aan een centrale oplossing waar ondernemers terecht
moeten kunnen voor het zoeken naar passende financiering. Met Passend Financieren
verwacht SMF onderdeel te zijn van deze oplossing om hiermee de private financieringen te
kunnen ontsluiten van non-bancaire financiers. Samen met banken en ondernemersnetwerken
wordt nu ook onderzocht op welke manier Passend Financieren verder een rol kan spelen.

De mogelijkheden van non-bancair financieren
Via Passend Financieren is ook algemene informatie te vinden over de verschillende vormen,
kenmerken en voordelen van non-bancaire financiering, zoals crowdfunding, factoring of leasing
en de gespecialiseerde aanbieders van deze financiering.

Erkende adviseur voor advies 
Voor de ondernemer die uit het aanbod van financiers en mogelijkheden moeilijk kunnen kiezen,
is er via de website ook een gespecialiseerde adviseur in de buurt te vinden. De erkende
adviseurs zijn verspreid over het hele land en geven onafhankelijk en passend advies. 

Passend financieren voor MKB belangrijk  
Voor de Stichting MKB financiering is Passend Financieren een volgende stap om de
financiering van het MKB passender, duurzamer, transparanter en breder toegankelijker te
maken voor alle ondernemers van Nederland. Verschillende ondernemersnetwerken en
gemeenten hebben aangekondigd om hun achterban actief te gaan verwijzen naar dit platform.

https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/mkb-financieringscongres-succesvol-nieuwe-gedragscode-mkb-financiers-overhandigd-aan-minister-adriaansens/


Stichting MKB Financiering

Ook zal in 2023 het platform verder uitgebreid gaan worden met aanvullende dienstverlening
voor ondernemers en zullen meer financiers en adviseurs aansluiten.

Einde Persbericht
——————————————————————————————————

Noot voor de redactie
Meegestuurde beelden mogen rechtenvrij worden gepubliceerd.

Voor vragen over Passend Financieren en Stichting MKB Financiering kunt u contact opnemen
met Ronald Kleverlaan via 06-28254452 of ronald@stichtingmkbfinanciering.nl of Robert
Teunissen via 06-46654447 of robert@stichtingmkbfinanciering.nl

Over de keurmerken
MKB financiers die voldoen aan de eisen voor passend en verantwoord financieren aan
ondernemers komen in aanmerking voor het Keurmerk Erkend MKB Financier. Zij krijgen dit
keurmerk na hun aanmelding en een succesvolle audit van een onafhankelijk deskundige. Bij
de audit wordt o.a. uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB
Financier.

Erkende Financieringsadviseurs MKB voldoen aan de gedragscode en eisen met betrekking
tot kennis en integriteit van het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. In deze
gedragscode zijn ook afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies,
vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces. De erkende adviseur zal haar functie
professioneel en zorgvuldig uitvoeren gedurende alle fases van het financieringsproces: van
oriëntatie, voorbereiding en analyse tot het aanvragen en begeleiden van het verstrekken van
de financiering.

mailto:ronald@stichtingmkbfinanciering.nl
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/gedragscode/
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/gedragscode/
https://erkendfinancieringsadviesmkb.nl/gedragscode/
https://erkendfinancieringsadviesmkb.nl/gedragscode/

