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Ze zijn een plaag voor ondernemer, de nieuwe kredietregel van
de anken. Want een ondernemer met een gewaagd
inveteringplan vangt daardoor al nel ot. Wie gaat ze helpen
aan een goede financiering? Accountant laten hier kanen
liggen, telt ondernemer en inveteerder Kee de Jong.

Kee de Jong i uccevol ondernemer, inveteerder en advieur.
Meervoudig miljonair en auteur van de eteller Groter Groeien, over
zijn eigen ervaringen met ondernemerchap. Hij i etrokken ij de
FD Gazellen, de jaarlijke ondercheiding voor nelgroeiende
ondernemingen georganieerd door Het Financieele Daglad. 

De Jong komt veel ondernemer tegen ij zijn werk. Ze vertellen hem
regelmatig over hun amitieuze groeiplannen. Altijd komt de vraag
op tafel: hoe financier ik de groei van mijn edrijf?

Geld i er genoeg in Nederland. Door de lage rente zoeken veel
particulieren een eter renderende etemming voor hun vermogen.
Platform voor co-financiering pringen in het gat dat de anken
openlaten. Voor De Jong aanleiding zich af te vragen: waarom
pakken accountant die rol niet? 
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Vacature'Accountant zijn te
afwezig ij het

oploen van de
financieringuitdagingen

in het midden- en
kleinedrijf.'

'Volg een curu van
twee dagen en je weet
hoe de nieuwe
financieringmarkt
in elkaar zit.'

Afwezig
Kee de Jong: "Ik ken geen ondernemer die tegen me zeggen: mijn
accountant helpt me ij mijn financieringvraag. Mijn concluie:
accountant zijn te afwezig ij het oploen van de
financieringuitdagingen in het midden- en kleinedrijf. Voorheen
wa de ank het eerte aanpreekpunt.

De accountant ging om mee om voor
wat meerolie te zorgen ij de geprekken.
Tegenwoordig i de ank een tuk
kriticher en vaak niet meer ereid al
enige te financieren. Du wordt het
automatich een getapelde financiering:
hier een tuk, daar een tuk, een

garantietelling erij. Daar ligt de toekomt voor de financiering van
het mk. Maar ik ken geen vooreelden van accountant die dit actief
met ondernemer epreken."

Regieur
Nu financieringen vaak gecomineerd worden i er een regieur
nodig, telt De Jong. De accountant van edrijven met een omzet
tuen de één en tien miljoen euro zou die rol heel goed op zich
kunnen nemen, vindt hij.

De Jong: "anken willen die regieur niet zijn. Mijn vraag richting
accountant i: waarom pakken zij die rol niet op? Mijn eigen
antwoord: ik denk dat accountant op een epaalde manier zijn
opgeleid, waardoor ze niet in oploingen denken. Al er wat meer
exotiche financieringvormen nodig zijn, ligt dat uiten hun
comfortzone en denken ze: laten we dat maar niet doen. Ik zie dat al
een lot opportunit voor accountant ij dit oort edrijven. Zij
wortelen toch zo met al die klanten waar ze één keer per jaar
langgaan en tuendoor geen omzet ij kunnen maken? Juit al
accountant he je het vertrouwen van de ondernemer. Je zit al op de
goede plek. en accountant die zegt: ik he er geen vertand van, die
dikwalificeert zich. Volg een curu van twee dagen en je weet hoe
de nieuwe financieringmarkt in elkaar zit."

ankier in dient
Het veranderende landchap in de
accountanc i ook Vier & Vier (260
medewerker, twaalf kantoren) niet
ontgaan. Patrick van Jaarveld i er
financieringpecialit. Dat i een
etrekkelijk nieuwe functie ij het kantoor. Van Jaarveld: "Vier &
Vier zocht naat de traditionele accountant en ficaliten ook
anderoortige advieur voor haar klanten. Ik en zelf afkomtig uit
de ancaire ector en een van de eerte oud-ankier die Vier &
Vier aangenomen heeft. Omdat ondernemer ij
inveteringvraagtukken een andere feer ij de ank aantreffen
dan vroeger, vinden wij dat een juite egeleiding en het managen
van verwachtingen erg elangrijk i. Terwijl veel ondernemer
denken dat zij de uitzondering op de regel zijn, confronteert de ank
hen met allerlei nieuwe of aangecherpte eien." 

Financieringdek
Dat accountant hier niet actief in optreden, zoal Kee de Jong telt,
herkent hij niet ij zijn eigen kantoor. "Dat komt michien voor ij
regionale kantoren waar maximaal twintig man werken. Al je dit er
ij moet doen al accountant of ficalit, zal het nel verzanden. Wij
heen een groot netwerk."
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'Al je dit er ij moet
doen al accountant
of ficalit, zal het
nel verzanden.'

Vier & Vier richtte vorig jaar een eigen
financieringdek op. De ervaring van Van
Jaarveld in de ankwereld helpt hem ij
de voorereiding van
financieringaanvragen. "Ik preek de taal

van de ank en ga met ondernemer mee op geprek. Ik krijg
regelmatig een aanvraag terug met de opmerking: duidelijk
opgechreven, je weet wat wij nodig heen. Ik proeer voor een
'zachte landing' ij de ank te zorgen. en aanvullende voorwaarde of
een weigering komt minder al een donderlag ij heldere hemel." 

De regiokantoren van Vier & Vier weten Van Jaarveld te vinden
al het nodig i. n mede dankzij zijn eigen netwerk kan hij naar
oploingen zoeken. "Ik chakel ook weleen inveteringplatform
in. Maar ik proeer primair ij de ank terecht te komen. Die kunnen
vaak de ete conditie ieden. Co-financiering, waarij naat de
ank nog een private partij inveteert, komt ook vaker voor."

Kooklucht
Accountant moeten du dealen met een nieuwe werkelijkheid in
financieringland. en vooreeld daarvan i de tottandkoming van
de financiering voor het edrijf Domaplama V in Haren
(Groningen). en jong, innovatief edrijf dat ind 2014 met
plamatechniek (afkomtig uit de Ruiche ruimtevaart) de geuren
uit kooklucht verwijdert. en traditionele afzuigkap vervuilt nel en
pompt veel kotare warme lucht naar uiten. Domaplama
recirculeert en zuivert de kooklucht in de afzuigkap zelf. 

2018 wordt voor de eigenaar van het Harene edrijf het jaar van de
waarheid: er zijn contracten geloten met grote afnemer, de
voorraad moet flink omhoog en er moet peroneel ij. Daarvoor i
350.000 euro nodig, erekende accountant Herwin Kompagnie van
Mijn Accountant. Het Groninge kantoor (15 medewerker) i ind
2014 accountant van Domaplama.

Kompagnie: "De verwachtingen voor de toekomt zijn hoog. Het
edrijf zit in een groeitraject. Dat vroeg om een extra financiering om
de groei te realieren."

erder haalden de eigenaar geld op via crowdfunder
Geldvoorelkaar.nl. Daarnaat kon het edrijf profiteren van
uidie. n de directeuren taken er ook het nodige eigen geld in. 

Hride financiering
Kompagnie advieerde Domaplama om aan te kloppen ij
financieringplatform NLInveteert. Kompagnie: "NLInveteert
advieerde een hride financiering. Zij heen 150.000 euro
opgehaald via een aantal inveteerder uit hun netwerk en de ank
heeft 150.000 euro geleend plu een rekening-courantfaciliteit van
50.000 euro. Dat zijn mogelijkheden die er een paar jaar geleden nog
niet waren. Ik vind het elangrijk om een pecialit ij zulke
getapelde financieringen te halen. NLInveteert heeft veel
expertie. en accountant i toch meer een generalit op dit geied." 

Kompagnie noemt nog een ander voordeel. "Je het op deze manier
ook een uitentaander die kritich meedenkt. Al accountant en je
de vate parringpartner van de ondernemer. Het i goed om er een
externe partij ij te halen." 



Reactie 

'Al een accountant
gaat tuntelen met
ingewikkelde
getapelde
financieringen,
chaadt dat zijn
relatie met de
ondernemer.'

Geen katje dicht
Domaplama evetigt dat NLInveteert kritich naar hun werkwijze
keek. "r i hier geen katje dicht geleven", zegt ceo ert ok, die het
edrijf amen met Roert de Graaf leidt. Ze lieten het zich
welgevallen. "We waren geen partij waar een ank ook maar iet mee
zou willen. Onze 'geldmachine' draaide nog onvoldoende. Door de
koten voor ontwikkeling en certificering verrandden we alleen
maar geld. erder haalden we in twee ronde geld op ij
Geldvoorelkaar, dat konden we zo niet lijven doen. Du gingen we
naar de Raoank, onze huiank. Die zei tegen on: intereant,
maar jullie maken te weinig omzet." 

Ze zijn er lij mee dat hun accountant ze in contact racht met
NLInveteert. "Zij lieten on ook ander naar onze edrijfvoering
kijken. Met zo'n lui in de pel til je je eigen edrijf nog een op, je ziet
lacune waar je aan moet werken."

Uiteindelijk konden ze zelf kiezen uit twee anken die wilden
financieren, onder vergelijkare conditie. Het geld dat via
NLInveteert moet komen wa in drie dagen opgehaald. 

Omzet milopen
Lopen accountant geen omzet mi al ze een derde partij
inchakelen ij financieringen?

Nee, zegt oud-ankier Gerrit van Yperen,  regiodirecteur voor het
noorden ij NLInveteert. "Het financieringlandchap i
vernipperd, daarin ieden wij toegevoegde waarde. Voor de
ondernemer i het efficiënter.

De accountant moet ovendien nog
teed de onderouwing van de aanvraag
leveren. Daarij kan hij ook zijn uren
chrijven. Al een accountant gaat
tuntelen met ingewikkelde getapelde
financieringen, dan chaadt dat juit zijn
relatie met de ondernemer." 

eter voor de klant
"Ik kan me voortellen dat accountant vanwege commerciële
motieven aarzelen ij deze aanpak", zegt Herwin Kompagnie erover.
"Maar op de lange termijn vind ik dit gewoon eter voor mijn klant,
omdat NLInveteert meer expertie in hui heeft. Waardoor
ijvooreeld de rente voor de lening lager wordt en de lagingkan
voor de financieringaanvraag wordt vergroot. Op de korte termijn
haal je michien voor jezelf een voordeel al je alle zelf doet, maar je
wilt al accountant toch het ete voor je klant." 

Meer lezen over accountant en financiering: zie de themapagina hierover
op Accountant.nl.

Deel dit artikel

      



Auke chouwtra
Auke chouwtra i freelance journalit en redacteur en
eigenaar van ummum Communicatie.
Lee alle van Auke chouwtra
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NIUW 

185 miljard euro extra voor Junckerplan
Het zogenoemde Junckerplan voor extra inveteringen in de U wordt uitgereid. 

 x 0

12 decemer 2017





NIUW 

ijna 250 miljoen euro extra financiering voor cale-up
en tartup
Het miniterie van conomiche Zaken heeft vandaag tijden het tartup-fet in
Amterdam amen met het uropee Inveteringfond (IF) honderd miljoen euro
aan extra financiering voor cale-up ekend gemaakt. 

 x 1

27 eptemer 2017





NIUW 

taat mag garant taan voor 'groene' lening
De Nederlande taat mag garant taan voor leningen die anken vertrekken voor
'groene' energieprojecten van edrijven. 

 x 0

17 juli 2017





NIUW 

Nieuwe matchingtool voor mk-financiering
Overnameplatform rookz tart Dealuite, een online tool waarmee onder meer
accountant kredietaanvragen kunnen uitzetten ij alle profeionele
geldvertrekker. 

 x 0

16 mei 2017





NIUW 

Raoank tart riicokapitaalfond voor food & agri-
innovatie
De Raoank tart het Rao Food & Agri Innovatiefond voor inveteringen in
kanrijke, eginnende food & agri-edrijven in Wet-uropa en in de Verenigde
taten. 

 x 0

16 mei 2017
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