


Programma 23 juni 2016 

•  ‘Korte introductie spreker en Avant Groep 
•  Ontwikkelingen in “financieringsland” de laatste 8 jaar 
•  Actuele financieringsmogelijkheden 
•  Wat moet je doen om een financiering te verkrijgen? 
•  Specifieke situaties bibliotheken 
•  Het delen van ervaringen 



Michel Bierhuizen, MKB Financieringsspecialist 

•  Ervaring: 
ü  1990 – 2005 Rabobank 
ü  2005 – 2008 Fortis bank 
ü  2008 – Heden Zelfstandig intermediair 
ü  2016 – Heden MKB financieringsspecialist voor  
     Avant Ondernemersadviseurs 
ü  2016 – Heden Trainer voor DPA Benkis 

 



Michel Bierhuizen, MKB Financieringsspecialist 

•  Werkzaamheden: 
ü  Uitwerken van financieringsaanvragen 
ü  Zoeken naar de juiste financieringsvorm 
ü  Begeleiden van ondernemers bij gesprekken met  
      financiers 
ü  Beoordelen plannen voor investeerders 
ü  Beoordelen, maken en controleren van offertes en  
      akten 

 



Avant groep 



Ontwikkelingen in ‘‘financieringsland’’ 

•  De afgelopen 8 jaar: 
ü  Banken treden terug en verstrekken minder krediet  
      dan voorgaande jaren; 
ü  Er zijn minder Nederlandse handelsbanken; 
ü  Nieuwe financieringsvormen gaan ontstaan; 
ü  Nieuwe financieringspartijen treden toe tot de markt; 
ü  “Stapelen” van financieringen doet zijn intrede; 
ü  Recent à intrede van Fin-Tech 
 
•  Toekomst: 
ü  Zijn banken nog wel het portaal? De grootste bedreiging 
      komt van Apple Pay, Google, enz. 

    



Ontwikkelingen in ‘‘financieringsland’’ 

    



Actuele financieringsmogelijkheden 

    



Specifiek voor bibliotheken 

 
 
 
Stelling: geld is niet meer schaars!     



Specifiek voor bibliotheken 

Stelling: geld is niet meer schaars! 

•  Doe onderzoek naar: 
ü  Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe verbintenissen 
ü  Andere (gemeentelijke) potjes/budgetten, zoals WMO 
ü  Fondsen die beschikbaar worden gesteld i.v.m. omstelkosten 
ü  Gelden vanuit de provincie 
ü  Partijen waar schadelastbeperking kan plaatsvinden 
ü  Lokale partijen die iets willen introduceren/promoten 
ü  Crowdfunding 
ü  Private financiers die het maatschappelijk belang willen dienen 

   



Wat moet je doen om financiering te 
verkrijgen? 
ü  Vooral creatief zijn!! 
 
•  Inhoudelijk: 
ü  Er moet een duidelijk financieringsdoel zijn;    
ü  Bepaal bij welke financieringspartij je moet“aankloppen’’; 
ü  Maak een analyse van markt en concurrentie;  
ü  Geef aan wat je aan zekerheden te bieden hebt; 
ü  Geef aan hoe je in staat bent om de financiering terug te betalen. Het liefst op 

basis van (historische) jaarcijfers. 
ü  Geef aan waar je als bibliotheek naar toe wilt en wat de financiële 

consequenties (prognose) zijn. 
ü  Maar vooral; geef aan wat je te bieden hebt! 

   



Specifieke situaties Bibliotheken 

Ervaringen uit de groep tot op heden: 
•  .. 
•  .. 
•  .. 



Nieuwe inzichten n.a.v. deze workshop 

•  .. 
•  .. 
•  .. 




