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en keurmerk voor financieringadvieur in het mk kan een
nuttige ijdrage vormen aan het vereteren van
financieringadvie aan ondernemer. en eerte elangrijke tap
i het ouwen aan een eroepgroep van financieringadvieur.
Dat i de voornaamte uitkomt van de verkenning naar een
dergelijk keurmerk.
Het verkennende onderzoek i een initiatief van tichting MK
Financiering. Reden voor het onderzoek zijn de vele veranderingen
in het financieringlandchap voor het mk in de laatte jaren. De
tichting i een puliek-private organiatie getart door het
miniterie van conomiche Zaken en mk-financier, opgericht om
de toegang tot klantgerichte en paende financiering voor
ondernemer te vergroten.
De meete partijen zoal mk-financieringadvieur, ondernemer,
opleider en financier taan poitief ten opzichte van zowel een
keurmerk al van de realiatie van een eroepgroep, zo lijkt uit het
onderzoek.

Onderzoek ij anken,
financieringadvieur, ondernemer en
toezichthouder
Alle geproken financieringadvieur mk taan poitief over een
keurmerk om zich daarmee kwalitatief te ondercheiden richting
ondernemer en financier. Dit geldt ook voor
opleidingorganiatie en overige takeholder. Ondernemer zien
een keurmerk al een 'nice to have'.
ij financier varieert de houding ten aanzien van een keurmerk,
zowel ij ancair al non-ancaire financier. Het elang van
intermediair i groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meete
financier nog geen ondercheid te willen maken tuen
financieringadvieur met of zonder een keurmerk.
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Met name toezichthouder zien ij kleinere ondernemingen
paralellen met de particuliere markt en lijkt er ehoefte aan
een keurmerk voor mk-financieringadvieur.

erte tap: ontwikkelen van
eroepgroep met gedragcode
Mk-financieringadvieur zijn voor een gedragcode met daarin
richtlijnen voor tranparantie en nagenoeg alle advieur zijn voor
het afchaffen van kick-ack-vergoedingen. Het vertrekken van
documentatie en regel vanuit een keurmerk kan ijdragen aan een
etere dientverlening aan ondernemer. Onafhankelijke advieur
willen meer vrijheidgraden dan formule. Ook de overige partijen
vinden een gedragcode, met daarin afpraken tuen advieur en
ondernemer, van elang. In de praktijk lijkt dat er veel
financieringegeleidingen plaatvinden zonder afpraken.

Kenni opdoen innen netwerken
Financieringadvieur zijn terughoudend ten aanzien van
permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier
worden ingevuld en ze vinden een 'netwerk'-ijeenkomt een goede
manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte lijven
van de ontwikkelingen en netwerken. Accountant vinden het
elangrijk dat, gezien het elang van permanente educatie in hun
ector, dat er hiervoor vrijtellingen komen. Voor veel andere
takeholder peelt permanente educatie nauwelijk een rol.

Toeting en klachtenregeling
Alle partijen hechten elang aan onafhankelijk toeting en een
drempel voordat certificering plaatvindt. Met name kenni en in
mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te
examineren. om worden advieur, met name door non-ancaire
financier, gecreend.
Alle takeholder achten een klachtenregeling eentieel voor een
keurmerk. Opvallend i echter ook het elang dat wordt gehecht aan
een vorm van klantwaardering zoal een rating.
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erte elf financier ontvangen
nieuw financieringkeurmerk
tichting MK Financiering (MF) heeft de eerte
elf financier ekendgemaakt die het rkend MK
Financier-keurmerk heen ontvangen. 
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echikaar voor verduurzaming
mk
De uropee Inveteringank (I) heeft amen
met ING in totaal 400 miljoen euro aan krediet
echikaar geteld voor het midden- en
kleinedrijf (mk) in de enelux. 
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Zeventig procent ondernemer
wil niet met particuliere
inveteerder in zee
Zeven op de tien Nederlande ondernemer doet
liever geen zaken met particuliere inveteerder
(informal invetor). Maar een derde van hen heeft
weleen geld geleend van familie of vrienden. 
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Flinke groei kredietvertrekking
mk door Qredit
In het eerte half jaar van 2019 heeft Qredit voor
een totaaledrag van 53 miljoen euro aan zakelijke
kredieten aan het kleinedrijf vertrekt, 55 procent
meer dan vorig jaar. 
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LNV verreedt reikwijdte van orgtelling
MK-landouwkredieten
Het miniterie van Landouw, Natuur en Voedelkwaliteit (LNV)
heeft de uidiemodule orgtelling MK-landouwkredieten
(L) gewijzigd. 
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