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Financieren  

 



Bij huidige kredietverstrekking ligt nadruk op 

financiële ratings? 

 

 

 



Nieuwe inzichten in ons gedrag 



De vent 

 



De vijf belangrijkste vragen over de 
vent 

• Ik heb duidelijk omschreven wat mijn 
ondernemerskwaliteiten zijn 

• Ik heb aangegeven op welke punten ik 
ondersteuning van derden nodig heb 

• Ik heb aangegeven wat ik als ondernemer wil 
bereiken 

• Mijn eventuele levenspartner staat achter mijn 
ondernemersplannen 

• Ik heb aangegeven waarom ik ondernemer wil 
worden 
 



Waarom is de vent zo belangrijk? 

• In het MKB speelt de rol van de persoon van de ondernemer 
een belangrijke rol: 

– 40% ondernemers failliet door gebrek aan zelfkennis 



De vent waar gaat het om? 

• Aandacht voor de persoonlijke ondernemersvaardigheden in 
de sociaal economische context  



Ondernemerswaardering (een 
methode) 

• Een persoonlijke SWOT-analyse: de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen ten aanzien van het ondernemen 

 

 

 

 

 

• Wetenschappelijk onderbouwd in de praktijk gevalideerd 

 



Gefaseerde opbouw 

• Deel 0: Waar zet de ondernemer op in? 

• Deel 1: Wat is het rendement van de persoonlijke 
ondernemersinzet? 

• Deel 2: Wie is de ondernemer? 

• Deel 3: Wat is de persoonlijke SWOT-analyse van de 
ondernemer? 



Waar zet de ondernemer op in? 



Casher / Marktontwikkelaar 

 Intrinsieke motivatie: 

- Succes 

- Presteren 

- Scoren 

- Resultaten 

- Ergens voor gaan 

 

 



Innovator 

 Intrinsieke motivatie: 

- Validatie 

- Ontwikkelen 

- Begrijpen 

- Weten 

- Kunnen 

- Niets missen 

 



Constructor / Vakman-Vakvrouw 

 Intrinsieke motivatie: 

- Conform voorschriften 

- Zekerheid ervaren 

- Veiligheid 

- Weten waar u aan toe 
bent 

- Procedures 



Socializer / Vertrouwenspersoon 

 Intrinsieke motivatie: 

- Win/Win 

- Goed voelen 

- Lekker in het vel 

- Samen 

 



Wat is het rendement van de persoonlijke 
ondernemersinzet? 

 



Wie is de ondernemer? (1) 

• Intrinsiek 



Wie is de ondernemer? (2) 



De tent 

 



De vijf belangrijkste vragen over de 
tent 

• Ik heb onderbouwd waarom mijn product of 
dienst kansrijk is 

• Ik heb aangegeven wie mijn concurrenten zijn 

• Ik heb aangegeven op welke wijze ik mijn 
product of dienst ga verkopen 

• Ik heb aangegeven wie mijn eerste 
(potentiële) klanten zullen zijn 

• Ik heb een onderbouwde omzetprognose 
toegevoegd 

 



Wij gaan niet zo rationeel met getallen 
om 



De cent 

 



De vijf belangrijkste vragen over de 
cent: 

• Ik heb een begroting voor de komende drie 
jaar toegevoegd 

• Ik heb mijn kosten niet te laag ingeschat 

• Ik heb een maandelijks kasstroomoverzicht  
voor het komende jaar toegevoegd 

• Ik heb aangegeven welke zekerheden in kan 
geven aan de bank 

• Ik heb aangegeven hoeveel krediet ik van de 
bank nodig heb 

 



SBR 

• Vanaf 1 januari 2013 verplicht voor aangiften IB 
en VPB 2012 

• Banken zullen op termijn volgen 
• Bij sommige banken krijgen ondernemers 

voorkeursbehandeling indien in SBR wordt 
aangeleverd. 

• Spreek met uw klant en uw softwareleverancier 
over SBR 

• Meer informatie zie: 
http://www.rapportageportaal.nl  

http://www.rapportageportaal.nl


Het kredietpaspoort 



Weging 

• Zelfinzicht – De vent 

• Marketing -  De tent 

• Kasstroom -  De cent 

• Netwerk – Social Media 



De ondernemer heeft de regie 



Continue-meting 

• E-assessment ondernemerschap 

• Financiële gegevens via SBR 

• Inzicht in sociale netwerken 

 

 

 



Gebruikers 

• Banken 

• Business Angels 

• Crowdfunders 

• Friends, fools, family 

• Hybride financieringsoplossingen 

• Informal investors 

• Kredietunies 

• Leverancierskrediet 

 



Voordelen  

• Vergroten zelfinzicht ondernemers 

• Lagere behandelkosten 

• Snellere doorlooptijd 

• Continue ‘vinger aan de pols’ 

• Lagere faalkosten 
– Ondernemer 

– Financiering 

• Maatwerk 



Meer lezen 



Vragen? 

janwietsma@mkbkredietcoach.nl 

 

038 – 467 1588 

 

mailto:janwietsma@mkbkredietcoach.nl

