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Voorwoord

Ondernemers en banken zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Zowel in goede als in 
minder goede tijden. Het is daarom belangrijk 
om  periodiek de balans op te maken en vooruit 
te blikken. Kloppen de randvoorwaarden om 
succes mogelijk te maken? Welke trends en 
ontwikkelingen komen op ons af? Hebben 
ondernemers de ruimte om hun rol als drijvende 
kracht achter de Nederlandse economie opti-
maal te vervullen?

Vanuit een gezamenlijk belang hebben 
ondernemers en banken de afgelopen periode 
het gesprek gevoerd over het investerings-
vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Het boekje dat u in handen heeft is hiervan 
het resultaat. Het schetst een overzicht van de 
factoren die van invloed zijn op de mate waarin 
ondernemers in staat zijn te investeren. Dit zijn 
tevens de belangrijkste factoren die een bank 
bekijkt bij het verstrekken van een financiering. 
Ondernemen doen ondernemers in de eerste 
plaats zelf, maar zeker niet in isolement. Het 
ondernemersklimaat en de wisselwerking tussen 
bedrijven onderling in onze economie is daarbij 
bepalend voor dit succes.

Dit project is geïnitieerd en uitgevoerd door de 
NVB. Het doel wordt ondersteund door MKB- 
Nederland. Wij zien dit project als een manier om 
permanent in gesprek te blijven.

Dit gesprek komt ook op een goed moment. De 
relatie tussen ondernemers en hun bank heeft 

in de crisisjaren en daarna flink onder druk 
gestaan. Herstel van vertrouwen heeft van ver 
moeten komen en we zijn er nog steeds niet. 
De dienstverlening van banken richting onder-
nemers verandert continu. Klanten worden via 
meerdere kanalen bediend en contact tussen 
klant en bank verloopt zowel online als offline. 
Tegelijkertijd verwachten ondernemers dat de 
bank hen bijstaat met raad en daad.

Ons verzoek aan de lezer van dit boekje – of je 
nou ondernemer of ondernemend bent, bankier, 
ambtenaar, politicus of anderszins – is om de 
oefening die wij hebben gedaan zelf te herhalen. 
Denk eens na over hoe ondernemers ook in de 
toekomst geld kunnen blijven verdienen. Het 
succes van de Nederlandse maatschappij drijft 
immers op de energie, veerkracht en voort-
varendheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Onze dank is groot aan alle betrokkenen die hun 
tijd, kennis, ervaringen en inzichten beschikbaar 
hebben gesteld bij de totstandkoming van dit 
boekje.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!
Met hartelijke groeten,
Chris Buijink en Jacco Vonhof

Inleiding

De Nederlandse economie is afhankelijk van een 
wendbaar, innovatief, financieel sterk en concur-
rerend mkb. Het mkb is de belangrijkste werk-
gever in Nederland en is verantwoordelijk voor 
71 procent van de werkgelegenheid in de private 
sector. Daarnaast is het mkb verantwoordelijk 
voor 62 procent van de toegevoegde waarde; dat 
is hoger dan het Europees gemiddelde. Naast de 
bijdrage van het mkb aan economische groei, 
is het mkb belangrijk voor de lokale economie 
en -gemeenschap. Het mkb zorgt voor diversi-
ficatie van lokale economische activiteiten en 
lokale werkgelegenheid en vervult daarnaast 
een belangrijke rol in sociale netwerken, bijvoor-
beeld door het bieden van werk aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt of door het 
ondersteunen van lokale (sport-) verenigingen.

Het mkb is hard geraakt in de crisis
In de crisis is het mkb hard geraakt, met name 
de (non-food) detailhandel en de bouwsector. 
Het mkb was, achteraf bezien, niet in alle 
gevallen goed voorbereid op een economische 
 neergang. Balansen waren vaak relatief zwak, en 
het verandervermogen beperkt. In combinatie 
met de grote technologische veranderingen die 
tegelijkertijd plaatsvonden, betekende dat voor 
veel mkb-bedrijven een zeer zware periode. Ook 
de banken bleken niet altijd voldoende voorbe-
reid op de crisis met betrekking tot hun dienst-
verlening aan het mkb. Banken hebben in de 
nasleep van de crisis veel afgeboekt op  oninbare 
leningen. Een dergelijke ontwikkeling willen 

we in de toekomst vermijden. Zowel het mkb 
als de banken kunnen beter voor bereid zijn op 
economische omslagen door hun investerings-
vermogen te verbeteren.

Samen voor een sterk mkb
Het doel is om het mkb te laten zien waar 
toekomstige problemen kunnen ontstaan en 
waar kansen en verbetermogelijkheden liggen. 
Tenslotte draait het ook om goede communi-
catie en wederzijds begrip tussen bankiers en 
mkb-ondernemers. Daarom hebben we in een 
serie sessies met medewerkers van de NVB en 
MKB-Nederland, ondernemers en economen van 
de economisch bureaus van de banken in kaart 
gebracht hoe het investeringsvermogen beter 
kan.

Voorbereiden op volgende dip
Het gaat nu weer goed met de economie en met 
het mkb, maar er komen ongetwijfeld ook weer 
minder goede tijden. De NVB en  MKB-Nederland 
zien graag dat mkb-onder nemers en bankiers zich 
hierop voorbereiden en willen daaraan bijdragen. 
Samen willen ze zich sterk maken voor verbete-
ring van het investerings vermogen van het mkb.
Omdat de bankensector de grootste financier 
is van het mkb. En omdat een sterker, veer-
krachtiger en financieel sterk mkb van levens-
belang is voor onze economie. Dat moet leiden 
tot meer economische groei en een veerkrach-
tiger en financieel sterker mkb.
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Over deze kaart

1. Definitiekaart investeringsvermogen mkb

Wat 
bepaalt of een 

ondernemer kan en 
wil investeren?

Verkoop

Organisatie

Technologie

De mate waarin de onderneming …

producten aanbiedt waarvan de toegevoegde waarde hoog is.
kan concurreren op de markten waarop ze actief is.
gevoelig is voor economische omstandigheden.
de groei inschat op de markten waarop ze actief is.
de mogelijkheid heeft om te exporteren.
de mogelijkheid heeft om digitaal diensten en goederen aan te bieden.

De mate waarin de onderneming …

over voldoende kundig ondernemerschap beschikt.
beschikt over kennis en kunde over het aanvragen van financiering.
blootstaat aan risico’s die voortvloeien uit aansprakelijkheid.
beschikt over inzicht in toekomstige ontwikkelingen.
toegang heeft tot managementinformatie.

De mate waarin de onderneming …

beschikt over voldoende, kwalitatief goed personeel.
in staat is om voldoende en kwalitatief goed personeel aan te trekken.
in staat is om kwalitatief goed personeel te behouden.
in staat is om de kennis en vaardigheden van personeel actueel te houden.

De mate waarin de onderneming …

winstgevend is.
behoefte heeft aan (sterk schommelend) werkkapitaal.
kasstroom genereert en toegang heeft tot liquide middelen.
mogelijkheden heeft om investeringen, verlies of winst te vervroegen of uit te stellen.
beschikt over eigen vermogen.
beschikt over waardevolle activa die als onderpand kunnen dienen.
toegang heeft tot gespecialiseerd advies.
kwetsbaar is vanwege (hoge) vaste lasten en overheadkosten.
tijdig betaald krijgt en zelf tijdig betaalt.

De mate waarin de onderneming …

in staat is om ontwikkeling van innovaties en nieuwe businessmodellen te volgen of te verbeteren.
afhankelijk is van complexe ondersteunende ict-infrastructuur.
in staat is om kennis en/of producten te beschermen met patenten of copyright.

De mate waarin de onderneming …

afhankelijk is van vergunningen om het bedrijf te kunnen voeren.
afhankelijk is van kwaliteits- of opleidingseisen die de overheid stelt.
afhankelijk is van arbeidswetgeving.

De mate waarin de onderneming …

afhankelijk is van leveranciers met een sterke marktpositie.
afhankelijk is van schaarse of sterk in prijs wisselende grondstoffen.
afhankelijk is van sterk in kwaliteit schommelende toeleveranciers.

Personeel

Financiering

Wet- en 
regelgeving

Inkoop
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1  Definitiekaart  
inves teringsvermogen 
mkb

Wat is investeringsvermogen?
Op deze kaart geven we aan welke factoren 
van invloed zijn op het investerings-
vermogen. Het begrip investeringsvermogen 
is heel breed gedefinieerd. Het gaat om 
verandervermogen – zowel in goede als in 
slechte tijden – maar ook om het vermogen 
om te groeien. Daarbij is niet alleen de 
financiering van belang, maar ook de kennis 
en kunde om het te kunnen uitvoeren en 
het beheersen van alle risico’s. Uiteraard is 
deze kaart niet uitputtend. Voor elke sector 
en zelfs sub-sector spelen sector specifieke 
omstandigheden en vaardigheden.
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Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van de trends en factoren die over het algemeen het 

investeringsvermogen van mkb ondernemers beïnvloeden. Deze kaart is tot stand gekomen op 
basis van sessies met de economische bureaus van banken en sessies met ondernemers.

2 Trends en Factorenkaart investeringsvermogen mkb – kaart 1 van 2

Welke 
trends en factoren 

zijn van invloed 
op het investerings-

vermogen van 
ondernemers?

Verkoop

Organisatie

Personeel

De vraag van consumenten verandert en hiermee ook het verdienmodel voor mkb-ondernemers

Door de groeiende economie stijgen de particuliere consumptie en de inkomsten voor ondernemingen.
Consumenten kopen steeds vaker een dienst in plaats van een product.
Consumenten verwachten steeds vaker voltijds dienstverlening en steeds kortere levertijden.
Klanten en opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid.
Door de vergrijzing wordt de markt voor diensten en producten voor ouderen groter.
Mode en identiteit zijn steeds vaker bepalend voor de aankopen die consumenten doen.

Concurrentie voor mkb-ondernemers versnelt en wordt heftiger, mede door internet en globalisering

Traditionele ondernemingen hebben vaste kosten die online aanbieders vaak niet hebben.
Consumenten vergelijken online makkelijker prijzen, waarbij platforms vaker ook zelf het product bieden.
Nieuwe of specialistische bedrijven kunnen online makkelijk snel een markt betreden of uitbreiden.
Op internet zijn steeds meer (internationale) platformen met aanzienlijke marktmacht, zij drukken kleinere ondernemers weg.
Online handelsplatformen bieden kansen voor ondernemers, maar verkleinen ook de marges.
Consumenten worden in toenemende mate direct door merken benaderd, steeds minder via fysieke winkels.

Ondernemers zijn in hun in- en verkoop vaak afh ankelijk van anderen

Veel ondernemers zijn in hoge mate afhankelijk van diensten, producten en expertise van andere partijen.
(Kleine) ondernemers zijn in hun rol van toeleverancier vaak afhankelijk van het succes van grote bedrijven.
Ondernemers zien meer belemmeringen als zij producten internationaal verkopen, zoals importtarieven.

Ondernemers maken steeds meer kosten voor ict

Ondernemers zijn steeds afhankelijker van ict-infrastructuur voor hun bedrijfsprocessen.
Ondernemers lopen meer ict-gerelateerde risico’s zoals cybercrime en uitval.

De verschillen in investeringsvermogen tussen ondernemingen onderling nemen toe

Er is een groeiende tweedeling tussen hoogproductieve en laagproductieve bedrijven.
Hoogproductieve bedrijven versnellen steeds meer ten opzichte van laagproductieve bedrijven.
Laagproductieve bedrijven hebben veelal een laag investeringsvermogen.

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt aan het zoeken van personeel

Er is een bovengemiddeld tekort aan personeel, vooral in de bouw, de techniek, de ict en de zorg.
Verstedelijking neemt toe; ondernemers willen gevestigd zijn waar personeel is, maar daar zijn kosten hoger.

Ondernemers moeten nadenken over hun opvolging en over de continuïteit van de onderneming

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat ondernemers worden opgevolgd door familieleden.
Het aantal overnames van familiebedrijven neemt de komende jaren toe.

8 9Dialoog over investeringsvermogen mkb

2  Trends- en factoren-
kaart investerings-
vermogen mkb 
kaart 1 van 2

Welke trends zijn van invloed op het 
investeringsvermogen?
Aan de deelnemers in de sessies hebben 
we gevraagd welke trends – die op dit 
moment het investeringsvermogen van 
mkb-ondernemers beïnvloeden – zij 
 relevant en actueel achten. Over de trends 
zijn deelnemers ook onderling waar nodig 
in debat gegaan om tot deze lijst te komen. 
Het gaat hier dus om trends die mkb- 
ondernemers en hun bankiers kunnen 
gebruiken om businessplannen mee aan  
te scherpen. Uiteraard zijn ook hier op 
sectorniveau specifieke trends, die hier 
niet zijn opgenomen.
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2 Trends en Factorenkaart investeringsvermogen mkb – kaart 2 van 2

Financiering

Technologie

Wet- en 
regelgeving

In ondernemingen nemen de kosten van arbeid toe ten opzichte van de kosten voor kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen, die gebruikt worden om diensten of producten te produceren, dalen in prijs.
De kapitaalintensiteit van nieuwe businessmodellen (zoals op internet) is lager dan in traditionele sectoren.
Naarmate internetbedrijven volwassener worden neemt hun kapitaalintensiteit wel toe.

Ondernemers zoeken naar andere manieren van fi nanciering

Ondernemers lossen de laatste jaren af op hun leningen en bouwen buffers op.
Ondernemers maken steeds vaker gebruik van niet-bancaire financiering, zoals crowdfunding.
Startende ondernemers hebben geen track record; een bank kan het financieringsrisico dan lastig inschatten.
Bij steeds meer kredietaanvragen is een externe, niet bancaire, adviseur of bemiddelaar betrokken.

Kleine ondernemers hebben meer moeite met het verkrijgen van fi nanciering dan grote bedrijven

Kleine ondernemingen hebben weinig ervaring met het aanvragen van financiering.
Kleine ondernemingen hebben beperkte kennis over verschillende vormen van financiering.
Kleine ondernemingen kunnen hun expertise en betrouwbaarheid niet altijd objectief aantonen.
Kleine ondernemingen hebben een hoger continuïteitsrisico dan grotere ondernemingen.
Kleine ondernemingen hebben externe hulp nodig bij een financieringsaanvraag, dit is vaak te duur.

Steeds meer ondernemers vragen fi nanciering aan voor duurzaamheidsinvesteringen

Steeds meer ondernemers (moeten) investeren in duurzaamheid.
Banken bouwen steeds meer kennis op over financiering van duurzaamheidsinvesteringen.
Ondernemers kunnen steeds moeilijker financiering krijgen voor niet-duurzaam zakelijk onroerend goed.

De impact van technologische ontwikkelingen op ondernemingen en op verdienmodellen kan groot zijn

De beschikbaarheid en het gebruik van data neemt sterk toe.
Internationaal gezien adopteren Nederlandse bedrijven relatief vaak of snel nieuwe technologie.
Niet iedere ondernemer heeft voldoende kennis over de risico’s van digitalisering, zoals cybercrime.
De impact van digitalisering op ondernemingen verschilt sterk per sector.

De kosten van het voldoen aan regels nemen toe

Bedrijven moeten aan steeds meer regelgeving en eisen van klanten voldoen rondom privacy en data.
Burgers en overheid verwachten van ondernemers dat ze verantwoorden waar hun product vandaan komt.
Ondernemers hebben steeds meer wettelijke verplichtingen die niet raken aan de kernactiviteit.
Banken moeten voldoen aan strengere wetten, dit beperkt de financieringsmogelijkheden voor ondernemers.
Milieu-eisen nemen steeds verder toe, net als de kosten om hieraan te voldoen.

Welke 
trends en factoren 

zijn van invloed 
op het investerings-

vermogen van 
ondernemers?

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van de trends en factoren die over het algemeen het 

investeringsvermogen van mkb ondernemers beïnvloeden. Deze kaart is tot stand gekomen op 
basis van sessies met de economische bureaus van banken en sessies met ondernemers.
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2  Trends- en factoren-
kaart inv esterings-
vermogen mkb  
kaart 2 van 2
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Waarvan binnenlandse markt

Waarvan export

Totale toegevoegde waarde 53% 47%

46% 54%

58% 42%

Zelfstandig mkb Grootbedrijf

Over deze kaart

3 Feitenkaart investeringsvermogen mkb

Verkoop

Het mkb is verantwoordelijk voor bijna de helft van de verdiensten uit export

In 2018 was er een recordaantal snelgroeiende bedrijven, de groep nam met 3.640 bedrijven toe tot 24.935

Het aandeel online verkopen in de detailhandel stijgt

Welke 
trends en factoren 

zijn van invloed 
op het investerings-

vermogen van 
ondernemers?

Percentages zijn berekend exclusief de onverdeelde sectoren zorg, 

overheid, onderwijs en financiële instellingen.  Bron: Internationaliseringsmonitor 2016, kwartaal 4, CBS
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3  Feitenkaart  investerings- 
vermogen mkb 
kaart 1 van 3

Deze kaart geeft een cijfermatig overzicht 
van een selectie van de trends en factoren 
die in zijn algemeen gelden voor de meeste 
 mkb-ondernemers en die hun investerings-
vermogen beïnvloeden.  
Hij is tot stand gekomen op basis van sessies 
met de economisch bureaus van de banken. 
Om te kunnen toepassen in de praktijk, 
vergt het verdere aanvulling op branche- of 
sectorniveau.
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1e kwartaal 2012

24,1
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2e kwartaal 2019

250 of meer werkzame personen

50-250 werkzame personen

10-50 werkzame personen
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47

54

2010

2018

72

75

2010

2018

79

94

2010
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89

105

Over deze kaart

3 Feitenkaart investeringsvermogen mkb

Organisatie

Personeel

Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren gedaald

Welke 
trends en factoren 

zijn van invloed 
op het investerings-

vermogen van 
ondernemers?

Aantal faillissementen per jaar x 1.000. Bron:CBS

Personeelstekorten lopen op

Percentage ondernemingen met vijf of meer werkzame personen, 

dat personeelstekort als belemmering ervaart. Bron: CBS Conjunctuurenquête

Toegevoegde waarde per voltijds werknemer naar bedrijfsgrootte (x 1.000 euro ) Bron: CBS, Staat van het MKB, Jaarbericht 2018 en 2019

Het mkb levert 71 procent van de werkgelegenheid in de private sector

Grote ondernemingen zijn productiever dan kleine, dit verschil wordt steeds groter
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3  Feitenkaart  investerings- 
vermogen mkb 
kaart 2 van 3
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1e kwartaal 2015 2e kwartaal 2019

136

128

123

1e kwartaal 2017

12,6

5,2

1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2019

Qredits 

Crowdfunding 

 Venture capital 

Private equity 

Factoring 

Leasing 

Bankleningen en rekening courant 82,6

10,7

3,8

2,6

0,2

0,1

0,1

Volledig toegewezen 84%

Afgewezen 12%

Deels toegewezen 4%

Over deze kaart

3 Feitenkaart investeringsvermogen mkb

Welke 
trends en factoren 

zijn van invloed 
op het investerings-

vermogen van 
ondernemers?

Financiën

Het totale fi nancieringsvolume aan het mkb is in de afgelopen jaren afgenomen, maar stijgt weer

Uitstaande kredietverlening in miljard euro. Bron: De Nederlandsche Bank

Steeds minder ondernemers vinden fi nanciële beperkingen de belangrijkste belemmering om te investeren

Percentage ondernemingen met vijf of meer werkzame personen, 

dat financiële beperkingen als belangrijkste belemmering ervaart.

Uitstaand marktaandeel in procenten.

Bron: CBS Conjunctuurenquête

De bankensector is de grootste fi nancier van mkb-bedrijven in Nederland

Bron: NVB, op basis van DNB en financiële brancheverenigingen

Mkb-bedrijven ontvangen meestal de fi nanciering die ze hebben aangevraagd

Uitkomsten kredietverleningsbesluiten in 2018 Bron: Financieringsmonitor Panteia, CBS 
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3  Feitenkaart  investerings- 
vermogen mkb 
kaart 3 van 3
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Perspectiefkaart mkb-ondernemers

Over deze kaart
Wat zouden banken volgens ondernemers kunnen doen om zichzelf en ondernemers voor te bereiden op minder goede tijden? 

Bijvoorbeeld als een bank stopt met haar activiteiten en kredieten worden overgenomen door een andere bank. Of wanneer 
klanten met overmacht te maken hebben en van de bank a� ankelijk zijn voor het voortbestaan van hun onderneming. Op deze 

kaart staat wat banken kunnen doen als voorbereiding op tegenslag en wat zij kunnen doen tijdens goede periodes.

Hoe kunnen 
banken, volgens 

mkb-ondernemers, het 
investeringsvermogen 

ondersteunen – ook 
in minder goede

 tijden?

Verwachtings-
management

Zorg

Contact

Wees helder over de klanten die je wil bedienen en hoe je ze wil bedienen

Banken kunnen duidelijk laten zien welke segmenten van het mkb ze willen bedienen.
Banken kunnen tijdig en helder inzicht geven in (de veranderingen in) hun producten voor ondernemers.
Banken kunnen optreden als makelaar of adviseur voor financieringen die ze niet zelf willen of kunnen bieden.
Banken kunnen voor ondernemers scenario’s maken over hun terugbetaalcapaciteit, ook bij stijgende rentes.

Houd het klantbelang in het oog, ook als het krediet wordt overgenomen door een andere bank

Banken kunnen zich inzetten om de voorwaarden gelijk te houden bij kredietoverdracht aan een andere bank.
Banken kunnen klanten van wie de financiering wordt overgenomen, goed begeleiden en voorlichten.
Banken kunnen voorkomen dat ze extra kosten rekenen voor klanten die ze hebben overgenomen.

Ontwikkel een handelswijze voor ondernemers die slachtoff er worden van misdaad, brand en overmacht

Banken kunnen versneld handelen als ondernemers door overmacht snel extra financiering nodig hebben.
Banken kunnen voorfinancieren als een verzekeraar na een calamiteit, zoals inbraak, niet snel genoeg uitkeert.
Banken kunnen na een misdaad zoeken naar manieren om de continuïteit van ondernemingen te beschermen.

Help startende ondernemers bij het maken van plannen

Banken kunnen startende ondernemers begeleiden bij het formuleren van hun ondernemingsplan.

Intensiveer het persoonlijk contact met klanten, zeker in moeilijke tijden

Banken kunnen ondernemers persoonlijker begeleiden, met vaste aanspreekpunten en accountmanagers.
Banken kunnen ondernemers direct benaderen zodra de eerste tekenen van moeilijke tijden zich aandienen.
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Perspectiefkaart 
mkb-ondernemers

Wat zouden banken volgens ondernemers 
kunnen doen om zichzelf en onderne-
mers voor te bereiden op minder goede 
tijden? Bijvoorbeeld als een bank stopt 
met haar activiteiten en kredieten worden 
over genomen door een andere bank. Of 
wanneer klanten met overmacht te maken 
hebben en van de bank afhankelijk zijn 
voor het voortbestaan van hun onder-
neming. Op deze kaart staat wat banken 
kunnen doen als voorbereiding op tegen-
slag en wat zij kunnen doen tijdens goede 
periodes.
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Perspectiefkaart banken

Over deze kaart
Wat zouden ondernemers volgens banken kunnen doen om voorbereid te zijn op veranderingen? Wat als 

het minder gaat met de economie of als ondernemers onverwachte tegenslagen moeten verwerken? Of juist 
extra groei? Op deze kaart staat hoe ondernemers risico’s kunnen spreiden en � exibiliteit kunnen inbouwen. 
Te allen tijden is het belangrijk om tijdig contact met de bank te zoeken, zodat ook die tijdig kan handelen.

Hoe kunnen 
mkb-ondernemers, 
volgens banken, het 

investeringsvermogen 
op peil houden – ook

 in minder goede 
tijden?

Risicospreiding

Flexibiliteit

Contact

Zorg voor een zo solide mogelijke fi nanciële positie

Ondernemers kunnen waar mogelijk alleen leningen afsluiten voor de aanschaf van duurzame goederen.
Ondernemers kunnen aanbetalingen van klanten en uitgestelde betaling van leveranciers gebruiken als financiering.
Ondernemers kunnen financiering over meerdere partijen spreiden, zoals een bank en leasemaatschappij.
Ondernemers kunnen ruim eigen vermogen opbouwen, zoals door niet te veel of te snel dividend uit te keren.
Ondernemers kunnen onverwacht harde groei tijdig met hun bank bespreken om er financiering voor te krijgen.

Wed op meerdere paarden tegelijk

Ondernemers kunnen hun risico’s spreiden over meerdere soorten klanten.
Ondernemers kunnen hun risico’s spreiden over meerdere soorten locaties.
Ondernemers kunnen hun risico’s spreiden over meerdere soorten producten of diensten.

Blijf investeren in je aanpassingsvermogen

Ondernemers kunnen tijdig investeren in vaardigheden van zichzelf en van hun personeel.
Ondernemers kunnen tijdig investeren in nieuwe technologieën.
Ondernemers kunnen investeren in groei – langetermijnrisico’s nemen toe als hun onderneming niet meer groeit.

Bouw passende fl exibiliteit in

Ondernemers kunnen bij elk verkoop-, inkoop-, en arbeidscontract bedenken welke flexibiliteit mogelijk en nodig is.
Ondernemers kunnen voldoende liquiditeit organiseren om financiële flexibiliteit te houden.
Ondernemers kunnen flexibiliteit in hun verplichtingen afspreken – dat kost vaak geld, maar kan ook de risico’s verlagen.

Zoek tijdig contact met je bank

Ondernemers kunnen hun bank benaderen als ze een flinke tegenvaller zien aankomen.
Ondernemers kunnen bij tegenslag tijdig een liquiditeitsprognose maken en deze delen met hun bank.
Ondernemers kunnen hun bank direct benaderen met een financieringsbehoefte bij onverwacht sterke groei.
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Perspectiefkaart 
banken

Wat zouden ondernemers volgens banken 
kunnen doen om voorbereid te zijn op 
veranderingen? Wat als het minder gaat 
met de economie of als onder nemers 
onverwachte tegenslagen moeten 
verwerken? Of juist extra groei? Op deze 
kaart staat hoe ondernemers risico’s 
kunnen spreiden en flexibiliteit kunnen 
inbouwen. Te allen tijden is het belangrijk 
om tijdig contact met de bank te zoeken, 
zodat ook die tijdig kan handelen.
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Met dank aan de deskundigen

Sandra Phlippen
Menno Middeldorp
Marcel Klok
Leendert Jan Visser
Rob Wolthuis
Yordi Rienstra
Edmond Stassen
Paul van Kempen
Geert Gladdines

En alle ondernemers en bankmedewerkers die 
hun kennis en ideeën hebben willen delen in de 
totstandkoming van deze kaarten.
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