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Strategische financiering

Introductie 
Het financieren van een groeiend bedrijf is een van de grootste  
uitdagingen voor entrepreneurs en ondernemers. Een breed scala 
aan opties is beschikbaar en het kan – zelfs voor de doorgewinterde 
ondernemer – zeer tijdrovend en frustrerend zijn om uit te zoeken  
hoe u toegang krijgt tot die financiering.

Banken zijn nog steeds de meest voorkomende 
vorm van financiering door vreemd vermogen. 
Financiering door eigen vermogen komt vaak van 
particulieren, de zogenaamde business angels en 
traditionele venture capital bedrijven. U hebt ook 
de  mogelijkheid om zowel het eigen als vreemd 
vermogen te combineren tot een financieringsmix. 
De kapitaalbasis gebruikt u voor de groei op lange 
termijn en het werkkapitaal voor de operationele 
kapitaalbehoeften van het bedrijf.

Soorten financiering
Of u nu € 1.000 of € 10 miljoen nodig heeft, er 
zijn slechts twee soorten financiering: het eigen 
vermogen (waarbij u geld ophaalt in ruil voor een 
aandeel in uw bedrijf) en vreemd vermogen (geld 
dat u leent). U moet beslissen wat u nodig heeft.

Als u de volledige zeggenschap over uw bedrijf wil 
behouden, dan gaat uw voorkeur meestal uit naar 
financiering door   vreemd vermogen. Als u zich minder 
zorgen maakt over uw zeggenschap, dan groeit uw 
bedrijf sneller door het uitgeven van aandelen.



Mini rapport financiering

“

Financiering  
realiseren

Financiering door vreemd vermogen kan ingewikkeld en frustrerend zijn. Het toenemende aanbod van alternatieve 
financiering maakt dit proces er niet gemakkelijker op, maar het betekent wel dat u de zeggenschap over uw 
groeiende bedrijf behoudt. Bent u echter net als de meeste ondernemers, dan bent u minder geïnteresseerd in hoe u 
het vermogen kunt bemachtigen; het gaat er simpelweg om dat u de financiering rondkrijgt!

Dat is te realiseren als uw bedrijf beschikt over een fulltime financieel directeur (CFO) met ruime ervaring in het aantrekken 
van financieringen. Maar als ondernemer uit het MKB beschikt u hoogstwaarschijnlijk niet over een fulltime CFO, en als u 
dat wel doet, dan heeft hij of zij waarschijnlijk niet veel ervaring met het aantrekken van financiering. Wat kunt u doen?

U kunt een zeer ervaren parttime CFO inhuren die het gehele proces voor u zal managen. Hij of zij  
verzorgt alles, van het in kaart brengen van uw korte en lange termijn doelstellingen tot het vinden 
 van de juiste investeerder voor uw bedrijf.

Ontdek uw financieringsmogelijkheden

Ontdek uw financiële mogelijkheden en klik hier  
http://www.cfocentrum.nl/financieledoorbraaksessie/ voor een gratis één-op-één  
gesprek met één van onze parttime CFO’s c.q. financiering specialisten.

Een parttime financieel directeur 
binnen uw team biedt meerwaarde in 
de richting van externe partijen zoals 
banken of potentiële investeerders.

Financiering is vaak de 
katalysator voor de groei  
van uw bedrijf.

Als bij het aantrekken van kapitaal de 
juiste partner wordt gevonden, kan 
dit een wereld van verschil zijn voor 
uw bedrijf. De investeerder brengt 
wellicht meer met zich mee dan 
alleen geld en kan een verrijking zijn 
voor uw bedrijf op het gebied van 
ervaring, deskundigheid, infrastructuur 
en afzetkanalen. Dit betekent echter 
wel dat u gedeeltelijke of volledige 
zeggenschap over uw bedrijf verliest.
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