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Persbericht 
 
 

NIEUWE FINANCIERINGSKANSEN VOOR MKB  

Brede groep aanbieders van financiering voor MKB 
presenteert zich op 10 juni a.s. in Raadhuis Hoofddorp  

Min.Pres. Rutte in Hoofddorp: “lastig om als klein bedrijf door de groei heen te komen”  

Sinds half 2013 is de zakelijke kredietportefeuille in Nederland met ca. 11 miljard euro 

afgenomen.Het is voor ondernemers steeds moeilijker geworden om financiering te vinden voor 

belangrijke investeringen en hun groeiplannen. Zeker als het om relatief kleine bedragen gaat, tot 

ca. 250.000 eur. Minister President Rutte zei het tijdens zijn bezoek afgelopen week in Hoofddorp: 

”Het is lastig om als klein bedrijf door de groei heen te komen. Het is echt een zorg en daarom 

topprioriteit.” Banken zijn voor die bedragen om verschillende redenen niet meer/minder bereid 

voldoende in de financieringsbehoefte van het MKB te voorzien. Gevolg is dat ca. 30% van de 

kredietaanvragen van het MKB door de banken wordt afgewezen. In Duitsland is dat percentage 

slechts 2,5%! Als gevolg van deze ontwikkeling wordt er, vooral door MKB-bedrijven, veel minder 

geïnvesteerd dan zij zelf zouden willen. En aangezien MKB-bedrijven in belangrijke mate de 

economische motor zijn in de met name de HLMR, blijft de economische groei in de HLMR achter bij 

de mogelijkheden.   

Nieuwe financieringsvormen 

De bekende financieringsmogelijkheden van het MKB staan onder druk, terwijl nieuwe vormen 

ontstaan en zich aanbieden. Crowdfunding, informal investment, microfinanciering, kredietunies of 

andere financieringsvormen staan volop in de belangstelling. Ook wordt het een trend om, al of niet 

samen met de bank, gestapelde financiering toe te passen. Dat betekent dat een lening door 

meerdere investeerders wordt gedeeld om het risico te verkleinen. Deze en méér technieken komen 

aan bod op 10 juni a.s. tijdens de MKB Financieringsbeurs in het Hoofddorpse Raadhuis. Ook worden 

er enkele interessante sessies gehouden. 

Alle MKB Bedrijven welkom 

Of ze nu  nieuw, oud, groot, klein, innovatief of klassiek zijn, alle MKB bedrijven zijn welkom. De 

beurs wordt gehouden op Dinsdag 10 Juni 2014 van 16.00 - 20.00 uur  in het Raadhuis 

Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp. Geen toegangskosten. Aanmelden voor de 

MKB Financieringsbeurs en de workshops via www.mkbfinancieringsbeurs.nl  

Workshops 

Tijdens de beurs zullen er workshops gehouden worden over in de belangstelling staande 

onderwerpen o.a.  Crowdfunding, Informal Investment en Microfinanciering. Specialisten zullen hun 

verhaal doen en vragen beantwoorden.  
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Opening en launch Kredietunie Haarlemmermeer e.o.  

De opening van de MKB financieringsbeurs zal plaatsvinden om 16.15 uur en de openingshandeling 

zal verricht worden door wethouder Adam Elzakalai.  

Onlangs is de Coöperatieve Vereniging Kredietunie Haarlemmermeer eo (KUH eo) notarieel 

opgericht.  Dinsdag 10 Juni 2014 (de dag van de MKB Financieringsbeurs) om 18.00 uur vindt in het 

Raadhuis Haarlemmermeer te Hoofddorp de aftrap van de reeds veelbesproken Kredietunie 

Haarlemmermeer e.o. plaats. Enkele vertegenwoordigers van het gemeente- en provinciaal bestuur 

zullen het startschot geven.  

De initiatiefnemers 

www.mkbfinancieringsbeurs.nl is een initiatief van het Haarlemmermeerse Bedrijfsleven, MKB 

Noord – Holland, en van de Amsterdam Economic Board. De oprichters van 

www.kredietuniehaarlemmermeer.nl zijn Roel de Jong en Addick Land (ondernemers en 

bestuursleden stichting MeerMatch), Thomas Hendriksen (ondernemer, adviseur en bestuurder 

maatschappelijke organisaties), Gerco Tolsma (voorheen bankdirecteur, nu informal investor en lid 

lokale maatschappelijke organisaties ) en Pim van der Horst (directeur/eigenaar Credion HLMR en 

betrokken bij diverse adviesorganisaties).  
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