
Onderzoek naar financieringsruimte in het MKB 

De afgelopen maanden wordt veel gesproken over de financieringsruimte die banken al 

dan niet bieden aan het MKB. MKB-Amsterdam, MKB Noord-Holland en de Amsterdam 

Economic Board hebben behoefte de actuele situatie in de Metropoolregio Amsterdam 

beter in beeld te krijgen. In samenwerking met onderzoekers van de VU voeren we 

daarom een onderzoek uit naar financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven. 

 
De link naar het onderzoek is: http://tinyurl.com/MKBFinanciering 

Concreet willen wij vier zaken in kaart brengen: 

1. Hoe staat het MKB er voor op dit moment? 

2. In hoeverre en onder welke voorwaarden heeft het MKB toegang tot financieel kapitaal 

en uit welke bronnen? 

3. Waar zitten de knelpunten als het gaat om financiering? 
4. Welke tactieken en strategieën ontwikkelt het MKB in reactie hierop? 

Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we in kaart brengen op welke wijze 

ondernemers nog wel financiering kunnen krijgen, traditioneel of met alternatieve 
financieringsvormen. 

Financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het MKB en de 

regionale economie. Daarom willen we graag weten wat uw ervaringen zijn. 

Vanzelfsprekend zijn uw antwoorden anoniem en worden uw persoonlijke gegevens aan 

geen enkele partij verstrekt. 

Als deelnemer aan dit onderzoek heeft u voorrang bij toegang tot een 

financieringsmarkt die de MKB-Amsterdam en MKB Noord-Holland en de Amsterdam 

Economic Board in het najaar organiseren. Aan het eind van de vragenlijst kunt u 

aangeven of geïnteresseerd bent in deelname aan de deze bijeenkomst . 

We verspreiden de uitkomsten van dit onderzoek via de websites van MKB-Amsterdam 

en MKB Noord-Holland en van de Amsterdam Economic Board. U kunt het rapport ook 

rechtstreeks ontvangen. Als u dat graag wilt, kunt u dat aan het eind van het onderzoek 

aangeven. Indien u vragen heeft of uw ervaringen met financieringsaanvragen met ons 

wil delen neemt u dan vooral contact met ons op via info@noordholland.mkb.nl. 

Hartelijke groet, 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

 

Fabian Nagtzaam 

Regiodirecteur 
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