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Gestapeld financieren



Uit de media is de afgelopen periode nadrukke-
lijk de tendens naar gestapeld financieren naar 
voren gekomen. Enerzijds doordat banken zich 
terugtrekken, anderzijds doordat met behulp van 
technologische ontwikkelingen oplossingen zijn 
ontstaan, welke prima alternatieven voor een 
bank kunnen zijn.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Natuurlijk kijkt een ondernemer vreemd op 
wanneer een bank aangeeft de ter beschikking 
gestelde faciliteiten te willen afbouwen. Ook de 
bank heeft recht op zijn eigen strategische 
keuzes, maar het bezorgt de ondernemer moge-
lijkerwijs wel wat kopzorgen.

Enkele redenen voor afbouw kunnen zijn:

1.  De bank heeft uw sector geïdentificeerd als 
niet strategisch.

2.  Delen van uw faciliteiten zijn door wijziging 
in wet- en regelgeving niet langer 
interessant voor de bank.

3.  De activiteiten van uw onderneming 
beschouwt de bank als te risicovol.

Hierdoor is van belang dat u evalueert of de 
gewijzigde opstelling van de bank buiten een 
financieringsvraagstuk ook een signaal is om het 
businessmodel van uw onderneming te wijzigen. 
Misschien is de rechtvaardigingsgrond van de 
bank voor u een signaal tot een heroriëntatie.

Alternatieve financieringen
De term ‘Fintech’ wordt wel gebruikt voor alterna-
tieve constructies die de traditionele leningen 
van de banken kunnen vervangen. De aanbie-
dingen van verschillende partijen kunnen aan-
trekkelijk zijn uit hoofde van de specialisatie van 
de aanbieder, of deze heeft geen last van een 
‘zware historie’.

Overzicht in het nieuwe speelveld
Banken maken tegenwoordig duidelijk dat zij 
naast bankier zijn ook de rol van financieringsaf-
stemmer ambiëren. Hoewel dit een voor de hand 

liggende rol lijkt, moet men zich serieus de vraag 
stellen of hier niet een belangenverstrengeling 
optreedt.’

Mocht u als ondernemer van mening zijn, dat u 
dit zelf goed uit kunt onderhandelen, dan blijft 
de vraag van de heroriëntatie staan. Het signaal 
van de rechtvaardigingsgrond en de bijbehoren-
de heroriëntatie dient volgens Corridors aange-
vlogen te worden vanuit het gezichtspunt dat dit 
moment prima benut kan worden voor het 
creëren van een toekomstbestendig team en 
dito businessmodel. Als uitvloeisel hiervan 
ontstaat doorgaans een vraag naar het middel 
geld en de dienstverlening om partijen hierin te 
begeleiden.

Corridors Connecting Plans Method
Door bovengenoemde tendensen is de Corridors 
Connecting Plans Method© bij uitstek geschikt 
om de ondernemer van dienst te zijn. Een metho-
de die is ontwikkeld, om het hoofd te bieden aan 
geconstateerde belemmeringen om tot een 
financieringsovereenkomst te komen en het 
moment vooral als een aanvliegroute naar 
verdere waardecreatie in te zetten.

Hiervoor staan ter beschikking:

1.  Een methodiek voor ontwikkeling van een 
maatwerk businessplan.

2.  Zelfstandige professionals gescreend op de
benodigde vaardigheden en vakgebieden. 

3.  ICT- tooling ter facilitering van effectief
persoonlijk contact.

4.  Een samenstel van processen, middelen
(profielen van zelfstandige professionals,
netwerk van financiers met uitgebreide
mogelijkheden e.d.) en ondersteuning 
gericht op waardecreatie.

Uniek is het feit dat de profielen gekozen zijn 
(selectie aan de poort, wat mogelijk is binnen 
een netwerkorganisatie) uit hoogwaardige 
professionals, die zich onderworpen hebben aan 
strenge selecties en die vaardigheden bezitten
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 voor het effectief kunnen opereren binnen dit 
gewijzigde speelveld. Ook hebben zij zich laten 
trainen in de methodiek. Daarnaast is het bijzon-
der, dat u zelf binnen het netwerk van beschikba-
re professionals contact op kunt nemen met de 
gewenste professional en zonder risico op ruis in 
de communicatie en/of stapeling van marges 
de dienstverleningsovereenkomst met deze 
professional kunt sluiten.

Op deze manier biedt de Corridors Connecting 
Plans Method© een gerede kans dat de beslis-
sing van de bank om afscheid van u als onder-
nemer te nemen een gezondere onderneming 
oplevert!

Voor vragen of het maken van een afspraak voor 
een eerste gesprek neem contact met ons op:
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+31 314 76 5003

Contact

info@corridors.nl
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