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I ^ J ^ B Advocatenkantoor Allen & Overy 
• ^ T r onderzocht de kredietmarkt en 
HHI^ kwam half november met de 
resultaten. De taart is anno 2014 als volgt 
verdeeld: 43 procent bestaat uit bankleningen, 
de kapitaalmarkt neemt 16 procent in en de 
rest bestaat uit alternatieve financierings-
vormen. De advocaten verwachten dat de vraag 
naar geld van formal en informal investors en 
via crowdfunding de komende jaren groeit, 
want: 'banken zijn nog steeds terughoudend 
met het verstrekken van leningen'. 
DNB Icwam al eerder tot die conclusie na zijn 
studie Kredietverlening en Bancair Kapitaal. 
Sinds januari 2014 krimpt de kredietverlening 
aan niet-financiële bedrijven met 2,4 procent 
op jaarbasis. Dat terwijl de gemiddelde krediet-
groei in de voorgaande decennia elk jaar met 
gemiddeld zeven procent toenam. Maar, zo 
verklaart DNB, de kredietuitgifte was in 
bepaalde perioden dan ook te uitbundig. 
De opeenvolgende crises hebben veel bedrijven 
in zwaar weer gebracht, hetgeen de vraag naar 
leningen drukt. Grote bedrijven kenden voor
alsnog niet al te veel problemen. Zij bespaarden 
volgens DNB de afgelopen jaren flink en kun
nen derhalve met interne middelen investeren. 
Bovendien kiest het grootbedrijf eerder voor 
financiering via de kapitaalmarkt dan voor 
de weg naar de bank. 
De ruggengraat van onze economie, het mkb -
goed voor 70 procent van de werkgelegenheid-
is veel afhankelijker van bancaire kredieten. 
Juist op die plek kwam er zand in de machine. 
De afname van het aantal verstrekte mkb-
leningen in de periode 2010-2012 bedroeg zelfs 
14 procent. DNB noemt aanscherping van de 
voorwaarden als belangrijkste oorzaak. Banken 
moeten aan de strenge buffereisen uit akkoord 
Basel I I I voldoen en vóllen zodoende risico's 
beperken. De algehele kredietvraag zal naar 
inzicht van De Nederlandsche Bank vanaf 2015 
mondjesmaat toenemen, geheel in lijn met de 
voorzichtig herstellende economie. 

I J N C T I E V O O R B A N K E N 
Maar het wordt nooit meer zoals het was, 
zeggen de discussiepartners, bijeengekomen in 

het Bredase Hotel Princeville. Te beginnen bij 
het bankwezen, dat vaart inmiddels een andere 

route. "Ken je klant", zo illustreert Ron Garcia 
Bakker (ABN AMRO) de veranderende rol van 
de bank. "Wij zetten in op sectorkennis en dan 
met name voor onze klanten in het midden- en 
kleinbedrijf. Natuurlijk zijn we kredietverstrek
ker, maar daar is heel nadrukkelijk een advies
rol bijgekomen. De belangrijkste taak van een 
bank is het inschatten van risico's. Waar voor 
de crisis wel eens te makkelijk krediet werd 
verleend op basis van historische resultaten, 
staat nu beoordeling van het verdienmodel 
centraal." 

Volgens Joost van Rooij (Finwire Corporate 
Services) worden kredieten mede op grond 
van slechte historische resultaten afgewezen. 

"Aangezien we een aantal crises achter de rug 
hebben, beland je al snel in de tegenvallers. 
Belangrijker vind ik het om vooruit te kijken, 
welke geldstromen kunnen worden gereali

seerd om toekomstige aflossing en rente te 
betalen. Ook het toekomstbeeld van de branche 
is relevant. Banken hebben zoveel ingangen 
bij het bedrijfsleven, die kennis kan worden 
gebruikt om te benchmarken. De bank kan ook 
veel meer als verbinder optreden. Alle lijnen 
komen er samen, breng partijen bij elkaar." 
Ook Jan-Willem Onink van CoUin Crowdfund 
wijst op de potentiële regiefunctie van banken. 
"Op termijn zal er een ander verdienmodel 
moeten worden gevonden, waarom niet als 
wegwijzer in dat enorme woud van krediet-
mogelijkheden en regelingen? We hebben 
goede contacten met banken, maar als het 
op alternatieve financiering aankomt, zijn 
banken nog altijd terughoudend. Ze houden 
aan eigen labels vast, maar alternatieve 
financiering zal alleen maar groter worden." 
Die tendens breidt zich ongetwijfeld uit, 
beaamt Ron Garcia Bakker. "Wij hebben 
onze eigen alternatieve financieringsvormen, 
zoals crowdfundingplatform Seeds, daar 
verwijzen we natuurlijk naar. Daarnaast is 
de transitie naar sectorkundig kennispartner 
pas dit jaar in gang gezet. Die ontwikkeling 
heeft even tijd nodig." 

ii<jVE6iEEKÜi:kS LEKEN K E N N E N 
Als je in de Wet op het financieel toezicht 
(WFT) de definitie van bank opzoekt, vertelt 
Christ van de Lindeloof (Lorentzen), dan komt 

kredietverlening heel nadrukkelijk naar voren. 
'Kennisbedrijf kwam hij online in mindere 
mate tegen. "Er ontstaat een spanningsveld 
tussen de ondernemer die een bank als leveran
cier van geld ziet, nodig om het bedrijfsleven 
draaiende te houden, en de bank die de advies
rol omarmt. Het is onze gezamenlijke verant
woordelijkheid om de spanning te breken en 
links naar elkaar te leggen. Er zijn zoveel 
mogelijkheden. Vermogende cliënten vragen 
regelmatig naar investeringen door middel 
van risicodragend vermogen. Ze willen dan wel 
een ondernemer leren kennen, dat één-op-één 
contact kunnen wij tot stand brengen." 
Ondernemers moeten ook zelf willen, stellen 
de discussiepartners, want inbreng van 
buitenaf wordt niet altijd gewaardeerd. De tijd 
is er echter rijp voor, vindt Joost van Rooij. 
"Famihebedrijven en private investeerders 
weten elkaar steeds vaker te vinden." Er 
moet een matchingmechaniek komen, geven 
Nicole Campen en Arno van Klinken (De 

Breed & Partners) aan. "Er is ook bij formal 
investors veel behoefte om te investeren in 
bedrijven, maar het blijft lastig om een 
koppeling te maken tussen hetgeen een 
investeerder voor ogen heeft en wat een 
bedrijf \<n\ en kan bieden." 
De drive om nieuwe wegen in te slaan en 

banden aan te knopen moet natuurlijk bij de 
ondernemer aanwezig zijn, vult Rijn Broere 
(Deloitte) aan, maar er is nog een belangrijke 
voorwaarde voor een klik: de basisinformatie 
moet op orde zijn. "In de praktijk zie ik veel 

ondernemers die zich op een kruispunt bevin
den. Ze willen extra financiering aantrekken, 
maar de noodzakelijke bedrijfsgegevens 
ontbreken. Zorg eerst datje inzicht in de 

belangrijkste processen, zoals het verdien
model, kunt verstrekken." 

B E D R I J F S K O E R S V I S U A L I S E R E N 
Nu zijn er, zoals Nicole Campen de verschillen 
omschrijft, fun-ondernemers en ondernemers 
met een visie. Als het op innovatie en bijpas
sende financiering aankomt, doet de laatste 
categorie het aanmerkelijk beter. "Zij kunnen 
de bedrijfskoers in feiten en cijfers visuah-
seren." Investeerders gaan tevens het rijtje 
regelingen af waar een onderneming eventueel 
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voor in aanmerking komt, reageert Arno van 
Klinken. "Van RDA, Researcli- en Development 
Aftrek, WBSO, de Wet bevordering speur
en ontwikkelingswerk, tot verlaging van de 
vennootschapsbelasting via de Innovatiebox, 
ze passeren allemaal de revue. Als een bedrijf 
alles goed optuigt, is de kans op leningen 
van banken en formal en informal investors 
veel groter." 
De voordelen van professioneel advies bij 
innovatietrajecten worden nog wel eens onder
schat, vinden Nicole Campen en Arno van 
Klinken. "We werken voornamelijk voor op
drachtgevers in de ICT en voor deze sector 
was de WBSO voorafgaand aan 1997 niet van 
toepassing. We hebben dat bij de verantwoor
delijke instantie aangekaart, sindsdien kunnen 
ICT-bedrijven van de regelingen uit de wet 
gebruik maken. Het fiscale aspect is zeer 
belangrijk, gemiddeld kunnen we via de 
Innovatiebox en RDA tot een effectieve 
vennootschapsbelastingdruk van 16 procent 
komen, maar denk ook eens aan intellectueel 
eigendom. Staat dat allemaal op de rails? 
Het complete raamwerk moet stevig zijn om 
aanspraak te kunnen maken op regelingen 
én om bottlenecks te voorkomen." 
Potjes blijven niet zelden onaangeroerd door 
onwetendheid of omdat ondernemers de 
procedures en de consequenties te veel gedoe 
vinden. Plus: er zijn cowboys op subsidiegebied 
actief. Arno van Klinken: "We moeten ervoor 
waken dat stimuleringsregelingen in een kwaad 
daglicht komen te staan. Er zijn op Europees 
en wereldniveau discussies gaande over 
concurrentievervalsing, het zou rampzalig 
zijn voor het bedrijfsleven als bijvoorbeeld 
de WBSO, en daarmee de Innovatiebox en 
RDA, wordt geschrapt." 

FOCUS OP VISIE 
De wet en regelgeving moet naar inzicht van 
de tafelgasten niet drastisch worden vereen
voudigd, dat zou fraude alleen maar in de 
hand werken. Ook in dit geval is een stap 
buiten de comfortzone nodig. Rijn Broere: 
"Ondernemers richting adviseurs, adviseurs 
naar elkaar, banken naar ondernemers én 
adviseurs, ondernemers en investeerders, 

probeer elkaar eens meer op te zoeken. 
Iedereen heeft zijn eigen métier, dat blijft 
zo, maar je moet kennis durven delen." 
Christ van de Lindeloof is van mening dat er 
minder 'eventdriven' moet worden gereageerd. 
"Uiteindelijk gaat het om het succes van een 
onderneming op lange termijn. De financie-
ringsvorm moet daarbij aansluiten. De bedrijfs
structuur zou leidend moeten zijn, maar je ziet 
nu veel objectfinanciering." Pin ondernemers 
ook niet uitsluitend op cijfers vast, want cijfers 

zijn de uitkomst van een proces, voegt Joost 
van Rooij toe. "Leg de focus op bedrijfsvisie en 
-processen. Stuur op het doel en op de onder
delen die tussentijds wijzigen." 

AUTHENTIEKE PRESENTATIE 
Crowdfunding groeide in korte tijd uit tot een 
serieuze methode van financieren. Het 
Amerikaanse Kickstarter overschreed in het 
voorjaar de magische grens van 1 miljard dollar 
aan toezeggingen sinds de oprichting in 2009. 
De absolute topper is de Coolest Cooler. Het 
Amerikaanse bedrijf achter dit product haalde 
in augustus maar liefst ruim 13 miljoen 
dollar op via 62642 investeerders. 
In Nederland zijn de investeringen via crowd
funding bescheidener. De teller reikt dit jaar 
tot zo'n 80 miljoen euro. Dat bedrag schiet 
de komende jaren waarschijnlijk omhoog, 
zegt Ron Garcia Bakker. "Je ziet het aan 
crowdfundingplatform Seeds, dat gaat steeds 
beter lopen. Maar welke ontwikkeling verwacht 
j i j , Jan-Willem?" 
Binnen driejaar naar 1 miljard euro op jaar
basis. Althans, dat zijn de voorspellingen, 
antwoordt Jan-Willem Onink. "Crowdfunding 
groeit heel erg snel. Je hebt vijf vormen: 
schenking, support, equity, pre-seUing en 
lenen. Crowdfinance, crowdfunding voor 
bedrijven, is het grootst. In de VS en UK is 
crowdfunding inmiddels een meer volwassen 
markt. Kickstarter is natuurlijk bekend, maar 
ook de Engelse platformen Fundingcircle 
en ZOPA, waar ook bedrijfsfinancieringen 
worden gefaciliteerd, is noemenswaardig. 
Deze platformen tellen vele duizenden 
investeerders." 
Projecten hoeven volgens Onink niet per 
se sexy als de Coolest Cooler te zijn om geld 
binnen te brengen. Zo werd via zijn platform 
onder andere een medisch project en een 
binnenvaartschip gefinancierd. Het helpt 
natuurlijk wel als een ondernemer wat 
marketinggevoel in de vingers heeft. "Social 
media zijn fantastisch om exposure te 
genereren. Filmpjes fabriceren is prima, 
maar presentaties moeten wel authentiek 
ogen. De binnenvaartschipper was gewoon 
zichzelf in het filmpje, dat sprak aan." 
Ook de laagdrempehgheid van crowdfunding, 
iedereen kan met een relatief klein bedrag 
instappen, oefent aantrekkingskracht uit. De 
onstuimige groei zal ook nieuwe partijen naar 
deze markt trekken, zegt Onink. "Er komen 
ongetwijfeld gelukzoekers bij, maar ik maak 
me daar geen zorgen om. Alsje ziet hoeveel 
investeringen in juridische ondersteuning en 
IT er nodig zijn om een goed functionerend en 
onderscheidend platform te lanceren, dan weet 
je dat de drempel om te starten hoog is. Wij 
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"Crowdfunding groeit heel erg snel" 

werken daarnaast met Crowdfund Coaches om 
ondernemers te begeleiden in het proces en in
vesteerders te informeren. Wij vinden dat we 
dat aan onze investeerders verplicht zijn." 

ZIJN ER WEL KOPERS? 
Het aantal bedrijfsovernames verdubbelde 
bijna in driejaar tijd, meldde het CBS vorig 
jaar. Wisselden in 2009 nog 2400 onderne
mingen van eigenaar, in 2012 waren dat er al 
4600. Vorig jaar steeg het aantal fusies en 
overnames naar 5055. Het gaat in vrijwel 
alle gevallen om midden- en kleinbedrijf. 
De opeenvolgende crises dragen bij aan het 
besluit om eerder te stoppen en naar verwach
ting zal de vergrijzing het aantal overnames 
de komende jaren verder opstuwen. 

Zo'n 4500 ondernemingen gaan binnenkort in 
de verkoop, zegt Joost van Rooij, en het is maar 
de vraag of er gegadigden voor zijn. "Kijk eens 

hoe het in bijvoorbeeld de retail gaat, veel 
bedrijven in die sector hebben nauwelijks 
overlevingskansen. Het sluiten van de deuren 
is voor sommigen logischer dan verkoop, 
hoe pijnlijk dat ook is. Doorgaan is ook niet 
altijd een optie. In 2009 stopten ondernemers 
gemiddeld tussen 50 en 55 jaar, dat is nu 
opgeschoven naar 55 en 60 jaar en ouder. De 
vraag is of je nog wel scherp kunt zijn als de 
gedachten al bij het verkopen van de onder
neming zijn." 
Toch kan ik me voorstellen dat ondernemers 
verder willen, reageert Christ van de Lindeloof. 
"Na een slechte periode, kan er gelegenheid 
ontstaan om weer iets op te bouwen. Een echte 
ondernemer laat zo'n kans natuurlijk niet 
liggen. Maar hij of zij moet de zaken dan wel 
realistisch bekijken en indien nodig saneren." 
Veel bedrijven zijn niet meer de pensioenpot 
die ze eens waren, vertelt Rijn Broere. Hij ziet 
in de dagelijkse praktijk dat de verkoopwaar

den zwaar onder druk staan. "Het is aan ons als 
adviseurs om ondernemers bij het maken van 
de juiste keuze te ondersteunen. Verkoop is 

mogelijk, maar dan moet een onderneming 
gezond zijn. Een gedegen verkoopplan, met 
onderbouwing van missie, visie, strategie, is 
eveneens noodzakelijk." 

m3 MEFBRFNOEN 
Lagere prijzen bieden kopers kansen zou je 
zeggen, maar zo makkelijk gaat het volgens de 
discussianten ook weer niet. Management Buy 
In's (MBI) leveren niet altijd het gewenste re
sultaat op, onder andere omdat de ex-manager 
die voor zichzelf wilde beginnen het onderne
merschap heeft onderschat. Strategische 
overnames zijn succesvoller, maar dan zijn 
botsende bedrijfsculturen valkuil nummer één. 
"De kopende partij moet tegenwoordig sub
stantieel geld meebrengen", besluit Joost van 
Rooij. "En bereid zijn dat kapitaal voor langere 
tijd in het bedrijf te laten zitten. Daarnaast is 
een goede exit strategie onmisbaar." 
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