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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:
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Alternatieve financieringsvorm: crowdfunding p.7

Alternatieve financieringsvorm: kredietunies p.8

Alternatieve financieringsvormen via de overheid p.9

Alternatieve financieringsvorm: Qredits p.10

Banken spelen nog steeds de grootste rol in de kredietverstrekking, 

maar lijken sinds de kredietcrisis risicomijdender zijn geworden bij 

leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Hierdoor krijgen 

nieuwe financieringsvormen de kans om te ontspruiten en staan 

oude financieringsinstrumenten hernieuwd in de belangstelling.

Deze toolbox bevat een overzicht van de mogelijkheden voor 

alternatieve (non-bancaire) financiering.
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Geld nodig, maar geen bank? Er bestaat ook alternatieve financiering

Heeft uw onderneming een financieringsbehoefte waarvoor u niet bij de bank terechtkunt? Dan zijn er verschillende 
vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. U kunt misschien terecht bij een non-profit kredietverstrekker als 
Qredits, een kleine groep branchegenoten (de kredietunie) of een grote groep belangstellenden (crowdfunding). Of u 
zorgt met factoring dat u het uitstaande bedrag aan debiteuren alvast ontvangt.

In deze toolbox vindt u informatie over alternatieve financiering in het algemeen. Daaronder staan voor de 
belangrijkste soorten alternatieve financiering nuttige informatie en praktisch bruikbare tools verzameld. Zo kunt u de 
financieringsvorm kiezen die het beste bij u en uw onderneming past.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Waarom alternatieve financiering?

 V & A Wat is alternatieve financiering?

Ondernemingen in het mkb kunnen op allerlei manieren financiering aanvragen. Traditioneel worden 
ondernemingen gefinancierd door de bank. Ondernemingen kunnen ook kijken naar non-bancaire 
financiering, beter bekend als alternatieve financiering. De belangrijkste vormen van alternatieve 
financieringsmogelijkheden leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/toolbox/zo-vindt-u-financieringsvormen-buiten-de-banken.html
https://www.rendement.nl/financiering/vraag-en-antwoord/wat-is-alternatieve-financiering
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 INFOGRAPHIC Vormen van alternatieve financiering

Er zijn verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. De belangrijkste zijn 
crowdfunding, kredietunies, mkb-aandelen, microfinanciering, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en 
factoring. In deze infographic staan ze kort uitgelegd.

Opmerkingen

 NIEUWS Een op de vijf ondernemingen financiert non-bancair

Financiering zonder bank is gemeengoed aan het worden binnen het Nederlandse mkb. Uit de cijfers van 
het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar non-bancaire financiering blijkt dat één op de 
vijf ondernemingen gebruikmaakt van alternatieve financiering. Lees meer in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Gedragscode alternatieve financiering van kracht per juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt een gedragscode voor aanbieders van alternatieve financiering aan het midden- 
en kleinbedrijf (mkb). Deze gedragscode is een initiatief van de Stichting MKB-Financiering, waar 
diverse aanbieders bij zijn aangesloten. In dit nieuwsartikel leest u hoe dit het vertrouwen in alternatieve 
financiering vergroot.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/infographics/alternatieve-financiering.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/een-op-de-vijf-ondernemingen-financiert-non-bancair.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/gedragscode-alternatieve-financiering-van-kracht-per-juli-2019.html
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 REKENTOOL Financieringsbehoefte berekenen

Een financieringsbegroting is onderdeel van een financieel plan. In de financieringsbegroting omschrijft 
u hoe u denkt de financiering van uw plannen rond te krijgen. Ook de solvabiliteit van uw onderneming 
moet in orde zijn; blijven er als het misgaat met uw onderneming voldoende middelen over om de 
leningen af te betalen? Met deze rekentool kunt u eenvoudig nagaan of uw eigen en vreemd vermogen uw 
financieringsbehoefte dekken, en wat uw solvabiliteit is.

Opmerkingen

 NIEUWS Overheid werkt samen met non-bancaire financiers

Door ondersteuning van de rijksoverheid kunnen twee alternatieve financieringspartijen aan meer mkb-
ondernemingen leningen verstrekken. Er blijft echter nog wel een tekort aan financieringsmogelijkheden 
bestaan bij non-bancaire kredietverleners. Lees in dit nieuwsartikel hoe de Stichting MKB Financiering de 
overheid oproept om mee te helpen bij het oplossen van het financieringsgat.

Opmerkingen

 ARTIKEL Fiscale regelingen voor financieringsmarkt

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben een financieringsprobleem. Om daar een 
oplossing voor te vinden heeft de Stichting MKB Financiering onderzoek gedaan naar buitenlandse fiscale 
regelingen die van invloed zijn op de non-bancaire mkb-financieringsmarkt in die landen. Deze regelingen 
zijn vergeleken met het Nederlandse belastingstelsel. Uiteraard is ook bekeken of die regelingen hier 
mogelijk uitkomst bieden. Dit verdiepingsartikel biedt een heldere uiteenzetting van de aanbevelingen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/tools/financieringsbegroting-berekenen.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/overheid-werkt-samen-met-non-bancaire-financiers.html
https://www.rendement.nl/financiering/verdiepingsartikel/fiscale-regelingen-voor-de-financieringsmarkt.html
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Stap 3 Alternatieve financieringsvorm: leasing

 V & A Hoe werkt het leasen van bedrijfsmiddelen?

Als uw onderneming gaat leasen, stelt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel tegen een vaste vergoeding 
ter beschikking aan uw onderneming. Meestal kan uw onderneming na afloop van de leasetermijn 
gebruikmaken van een contractueel overeengekomen optie tot koop van het bedrijfsmiddel. Lees meer over 
leasing in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: operational lease en financial lease

De twee meest gebruikte en bekende varianten van leaseovereenkomsten zijn operational lease en financial 
lease. Wanneer kan een onderneming het beste kiezen voor welke variant en wat zijn de verschillen tussen 
operational lease en financial lease? In dit nieuwsartikel staat het verschil uitgelegd.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST Leaseovereenkomst bedrijfsmiddelen

Als uw onderneming gaat leasen, leggen de leasemaatschappij en uw onderneming de afspraken vast in 
een leaseovereenkomst. Daarin maakt u ook afspraken over de leasetermijn, en of uw onderneming na 
afloop van de leasetermijn het bedrijfsmiddel kan kopen. Met deze modelovereenkomst stelt u eenvoudig 
een volledige leaseovereenkomst op.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-het-leasen-van-bedrijfsmiddelen
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/het-verschil-operational-lease-en-financial-lease.html
https://www.rendement.nl/financiering/tools/leaseovereenkomst-bedrijfsmiddelen.html
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 STAPPENPLAN Auto van de zaak voor uw werknemer: kopen of leasen?

Als uw onderneming aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wil stellen, kan uw 
onderneming zelf een auto kopen of een auto leasen via een leasemaatschappij. Wat de beste oplossing is, 
hangt af van de situatie. Dit stappenplan biedt een handig hulpmiddel bij uw keuze tussen koop of lease.

Opmerkingen

Stap 4 Alternatieve financieringsvorm: factoring

 INFOGRAPHIC Debiteurenrisico overdragen (factoring)

Factoring is een vorm van alternatieve financiering waarbij uw onderneming het innen van debiteuren 
overdraagt aan een factormaatschappij. Deze partij betaalt aan u direct het totaalbedrag van de facturen. U 
kunt de ontvangen gelden sneller gebruiken voor het doen van investeringen. Bekijk deze infographic voor 
een korte uitleg over de werking van factoring.

Opmerkingen

 ARTIKEL Met factoring uw debiteurenportefeuille uitbesteden

Nederlandse ondernemingen die hun financiering steeds vaker op alternatieve manieren regelen dan met 
een lening van de bank, hebben ook factoring ontdekt als serieus alternatief. Dat blijkt uit een studie van 
het Centraal Planbureau (CPB). Lees er meer over in dit nieuwsartikel

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/autovandezaak/tools/auto-van-de-zaak-voor-uw-werknemer-kopen-of-leasen.html
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/infographics/debiteurenrisico-overdragen-factoring.html
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/verdiepingsartikel/met-factoring-uw-debiteurenportefeuille-uitbesteden.html
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 NIEUWS Factoring wint snel aan populariteit in Nederland

Nederlandse ondernemingen die hun financiering steeds vaker op alternatieve manieren regelen dan met 
een lening van de bank, hebben ook factoring ontdekt als serieus alternatief. Dat blijkt uit een studie van 
het Centraal Planbureau (CPB). Lees er meer over in dit nieuwsartikel

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: factoring en reverse factoring

Bij factoring en reverse factoring neemt een ‘factor’ – een bank of factoringmaatschappij – een uitstaande 
factuur over en betaalt aan u het openstaande bedrag. Uw klant betaalt op zijn beurt weer uw factuur aan 
de factor. Maar er zijn uiteraard ook verschillen, die in dit nieuwsartikel staan uitgelegd.

Opmerkingen

Stap 5 Alternatieve financieringsvorm: crowdfunding

 TOOLbOx Toolbox crowdfunding

Bij crowdfunding worden geldvragers en geldgevers bij elkaar gebracht door middel van een 
crowdfundingplatform. Daar vinden (startende) ondernemingen hun leningen of investeerders. In 
deze toolbox vindt u informatie over crowdfunding, en tools die u helpen bij het opzetten van een 
crowdfundingcampagne.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/nieuws/factoring-wint-snel-aan-populariteit-in-nederland.html
https://www.rendement.nl/facturen/nieuws/het-verschil-factoring-en-reverse-factoring.html
https://www.rendement.nl/crowdfunding/toolbox/financiering-binnenhalen-via-crowdfunding.html
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Stap 6 Alternatieve financieringsvorm: kredietunie

 V & A Wat is een kredietunie?

Kredietunies zijn een steeds belangrijkere non-bancaire vorm van financiering voor het mkb. Een 
kredietunie bestaat uit een groep van ondernemingen die via een gemeenschappelijke kas geldleningen 
aan de leden van die kredietunie verstrekt. Lees in deze Vraag & Antwoord of een kredietunie iets voor uw 
onderneming is.

Opmerkingen

 ARTIKEL Kredietverstrekking door ondernemers

Alternatieve financiering wint aan populariteit, blijkt uit een recent onderzoek van de Stichting MKB-
financiering. Maar kredietunies genieten minder bekendheid dan andere alternatieve financieringsvormen. 
Jammer, want ondernemingen kunnen daar juist veel profijt van hebben. In dit verdiepingsartikel leest u 
waarom.

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: het klassieke model en bemiddelingsmodel

Voor ondernemingen in het mkb die financiering zoeken biedt de kredietunie in sommige gevallen 
uitkomst. We onderscheiden twee soorten kredietunies: het klassieke model en het bemiddelingsmodel. 
Het verschil daartussen staat uitgelegd in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/vraag-en-antwoord/wat-is-een-kredietunie
https://www.rendement.nl/financiering/verdiepingsartikel/kredietverstrekking-door-ondernemers.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/het-verschil-het-klassieke-model-en-bemiddelingsmodel.html
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 NIEUWS Nieuwe regels voor kredietunies per 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet toezicht kredietunies in werking gereden. Hierdoor wordt het voor kredietunies 
gemakkelijker om het mkb te voorzien van gelden. Met deze financiering kan uw onderneming haar 
investeringsplannen rond krijgen. Lees hier meer over in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Stap 7 Alternatieve financieringsvormen via de overheid

 NIEUWS Borgstelling MKB-krediet weer verlengd

De Borgstelling MKB-krediet (BMKB), die oorspronkelijk zou lopen tot en met 31 december 2019, 
is wederom verlengd. De BMKB zal nu lopen tot en met 30 juni 2022. Dat heeft de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt. Meer over het BMKB staat in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Ministerie staat garant voor coronaleningen

Met het BMKB borgstellingskrediet staat het ministerie voor een deel garant voor ondernemingen die 
een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Er komt een nieuwe 
tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de 
BMKB. Iets voor uw onderneming? U leest het in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/nieuwe-regels-voor-kredietunies-per-2016.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/borgstelling-mkb-krediet-weer-verlengd.html
https://www.rendement.nl/corona-advies/nieuws/kabinet-biedt-hulp-voor-door-corona-getroffen-bedrijven.html
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 V & A Welke financieringsvormen biedt de overheid nog meer?

De overheid heeft verschillende anderenmaatregelen genomen om de financiering van het mkb te 
stimuleren, bijvoorbeeld met subsidies en borgstellingen. Uw onderneming kan onder andere profiteren 
van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), de Groeifaciliteit, de Garantie Ondernemingsfinanciering 
(GO), of microkrediet of mkb-krediet via Qredits. In deze Vraag & Antwoord staan ze allemaal kort 
uitgelegd.

Opmerkingen

Stap 8 Alternatieve financieringsvorm: Qredits

 CHECKLIST Qredits biedt meer dan financiering

Startende ondernemers die geen ervaring of startkapitaal hebben, krijgen niet zomaar een lening bij de 
bank. Of als ze een sociale onderneming beginnen, willen ze soms liever een kredietverstrekker zonder 
winstoogmerk. Deze ondernemers kunnen onder meer terecht bij Qredits, voor financiering maar ook voor 
coaching en trainingen. Lees wat Qredits uw onderneming kan bieden in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Qredits belangrijk als kredietverstrekker in coronatijd

In de coronacrisis heeft Qredits een belangrijke rol als kredietverstrekker gekregen van de overheid. Qredits 
financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan 
financiering komen. Nu verstrekt de organisatie ook een corona-overbruggingskrediet. In dit nieuwsartikel 
staat meer over deze nieuwe rol van Qredits.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/vraag-en-antwoord/welke-financieringsvormen-biedt-de-overheid
https://www.rendement.nl/financiering/verdiepingsartikel/qredits-biedt-meer-dan-financiering.html
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/qredits-belangrijk-als-kredietverstrekker-in-coronatijd.html
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 NIEUWS Qredits breekt alle records als zakelijke kredietverstrekker

De non-profit dienstverlener Qredits die kleine Nederlandse ondernemingen financiert, is de laatste jaren 
explosief gegroeid. Tot en met eind 2019 heeft Qredits in totaal € 400 miljoen aan zakelijk krediet verleend. 
De laatste cijfers leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over alternatieve financiering, kunt 
u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via 
rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/qredits-breekt-alle-records-als-zakelijke-kredietverstrekker.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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