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De Financieringsgids 2018 geeft inzicht in de verscheidenheid aan
financieringsmogelijkheden die er inmiddels zijn en biedt ondernemers tips en
trucs om hun werkkapitaal in de greep te houden.

Slimme software
Ondernemers krijgen gemiddeld eens in de vijf jaar met een
financieringsvraagstuk te maken, stelt Wietsma. Inzet van slimme software kan
helpen bij het oplossen daarvan. "Daarmee kunnen veel
werkkapitaalvraagstukken en eenvoudige leaseaanvragen binnen een uur opgelost
worden. Dat houdt in dat een klant nadat hij het accountantskantoor heeft
verlaten al een offerte van de financier heeft en in sommige gevallen het geld al op
zijn rekening heeft staan."
Volgens Wietsma zorgt de toepassing van software er ook bij meer complexe
financieringsvraagstukken voor dat er minder tijd opgaat aan rekenwerk, wat
meer ruimte biedt voor het bespreken van de businesscase van de klant.
"Uiteindelijk wordt daarop gefinancierd."
Ondernemer Kees de Jong stelde recent in een artikel op Accountant.nl dat
accountants te afwezig zijn bij het oplossen van financieringsvraagstukken in het
mkb. Accountants die gebruik willen maken van de Financieringsgids en de
software voor financieringsaanvragen kunnen hiervoor in februari ook een
tweedaagse opleiding volgen. De Financieringsgids 2018 is gratis te downloaden
via de website van MKB-kredietcoach.
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Volgens accountant Jan Wietsma, mede-eigenaar van MKB-kredietcoach, slagen
ondernemers in het micro- en kleinbedrijf er lang niet altijd in om een financiering
te krijgen. Financieringsaanvragen worden door financiers wegens gebrek aan
kwaliteit vaak afgewezen. "Maar ondernemers kloppen ook regelmatig bij het
verkeerde loket aan. De bank is tegenwoordig niet altijd de juiste partij om je
financiering te regelen. Het aanbod is tegenwoordig veel groter", aldus Wietsma.
Volgens hem zien veel ondernemers door de bomen het bos niet meer.
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MKB-kredietcoach komt met een nieuwe gids voor ondernemers die op
zoek zijn naar financiering. De gids moet helpen bij het voorbereiden van
de financieringsaanvraag.
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Laten accountants kansen liggen bij
bedrijfsfinancieringen?
Ze zijn een plaag voor ondernemers, de nieuwe kredietregels
van de banken. Want een ondernemer met een gewaagd
investeringsplan vangt daardoor al snel bot. Wie gaat ze
helpen aan een goede financiering? Accountants laten hier
kansen liggen, stelt ondernemer en investeerder Kees de
Jong. 
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185 miljard euro extra voor
Junckerplan
Het zogenoemde Junckerplan voor extra investeringen in de
EU wordt uitgebreid. 
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Bijna 250 miljoen euro extra
financiering voor scale-ups en
startups
Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag tijdens
het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees
Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra
financiering voor scale-ups bekend gemaakt. 
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Staat mag garant staan voor 'groene'
lening
De Nederlandse staat mag garant staan voor leningen die
banken verstrekken voor 'groene' energieprojecten van
bedrijven. 
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Nieuwe matchingstool voor mkbfinanciering
Overnameplatform Brookz start Dealsuite, een online tool
waarmee onder meer accountants kredietaanvragen kunnen
uitzetten bij alle professionele geldverstrekkers. 
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