Drs. Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

Het mkb, fundament
voor ons groeivermogen
Als directeur Ondernemerschap is Pieter Waasdorp elke dag bezig met het
verbeteren van het ondernemersklimaat voor mkb-ondernemers die hun
dromen waar willen maken, of ze nou willen groeien, willen innoveren of juist
tevreden zijn met hun huidige positie en deze willen handhaven. “Ik zie met
eigen ogen dat het goed gaat: het mkb groeit op alle fronten. Het aantal
bedrijven is sinds vorig jaar met 5,1% toegenomen, de toegevoegde waarde
met 5,3% en de arbeidsproductiviteit met 2,4%.”

D

eze op zichzelf hele mooie
cijfers zijn geen reden om
achterover te gaan leunen.
De eerste tekenen van een dalende
conjunctuur dienen zich alweer
aan. “Ondernemers staan voor
grote uitdagingen: de Brexit eist
voorbereiding (mocht u het nog
niet gedaan hebben, doe
dan de Brexit Impact Scan via
www.brexitloket.nl) en we moeten
met ons allen aan de slag met
verduurzamingsopgaven.”
Het Comité voor Ondernemer
schap waarschuwt in het
jaarbericht ‘De Staat van het mkb
2019’ terecht voor enkele gevaren
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die het mkb bedreigen. Zo daalt
de investeringsquote van het
mkb met 3% ten opzichte van
2011, is slechts 5% van de
bedrijven die in 2010 ook al
bestonden voor 2019 naar een
hogere grootteklasse gegroeid
en staat het groeivermogen
van het mkb, mede door een
tekort aan nieuw talent op de
arbeidsmarkt, onder druk.

Het groeivermogen van het mkb
staat, mede door een tekort aan
nieuw talent op de arbeidsmarkt,
onder druk.

Mkb-financieringsmarkt
Waasdorp: "Financiering is van
vitaal belang voor het mkb, en
dat realiseert ons ministerie zich
maar al te goed. We zijn dan ook
elk jaar zeer geïnteresseerd in de
bevindingen uit het Branche in
Zicht-rapport: de diepgaande
analyses zijn voor ons van grote
toegevoegde waarde. Op het
gebied van investeringen en
financiering blijkt uit de gegevens
van SRA dat ondernemers
verwachten dat de behoefte aan
externe financiering in 2020 per
saldo zal toenemen. De
financieringsbehoefte neemt
vooral toe bij bedrijven met 1 tot
10 werknemers en bij bedrijven
met 26 tot 50 werknemers. Onze
ervaring is tegelijkertijd dat de
meeste pijn om financiering aan
te trekken ook juist bij de groep
kleine bedrijven zit.”
“Op 5 november jl. heeft onze
staatssecretaris van Econo
mische Zaken en Klimaat, Mona
Keijzer, haar visie op de mkbfinancieringsmarkt per brief naar
de Tweede Kamer gestuurd.
Hierin zet zij uiteen hoe het
Ministerie van EZK actie zal
ondernemen om deze markt
beter te laten functioneren.
Ons doel is ervoor te zorgen

dat het gehele mkb optimale
toegang tot financiering heeft.
EZK ondersteunt de markt
met een aantal gerichte
financieringsinstrumenten die in
de Kamerbrief en onderliggend
onderzoek uitgebreid aan de
orde komen", aldus Waasdorp.

Samenwerking
financieringstafels
Vanuit de Kamerbrief worden
nieuwe acties in gang gezet op
basis van knelpunten die er nog
steeds op de financieringsmarkt
zijn. Deze bouwen voort op
eerder beleid zoals het MKBactieplan uit 2018, waarmee
reeds een aantal acties is gestart
om ondernemers te helpen in
hun zoektocht naar financiering.
Zo zijn bijvoorbeeld de Financieringstafels geïntroduceerd in
veel regio’s. “Voor deze tafels
werken we nauw samen met
SRA. De financieringstafels
faciliteren samenwerkingen
tussen partijen in de regionale
financieringsnetwerken en
brengen vraag en aanbod bij
elkaar. Onder meer ROM’s,
accountants, banken en
alternatieve financiers buigen
zich met ondernemers over

Diepgaande analyses uit het
Branche in Zicht-rapport zijn voor
ons van grote toegevoegde waarde.

hun financieringsaanvraag,
om samen te komen tot een
optimale beschikbaarheid van
kapitaal en alternatieve financiering. Ik zou ondernemers en
accountantskantoren dan ook
van harte aan willen raden om
de financieringstafels in hun
regio’s in de gaten te houden
en casuïstiek in te brengen.”

Intermediair advies
Waasdorp vervolgt: "Verder
zal het ministerie, in lijn met
de aanbevelingen uit een groot
onderzoek naar de stand van
zaken van de mkb-financieringsmarkt, bijdragen aan de
versteviging van de intermediaire
adviesmarkt. Het is belangrijk
dat de mkb-accountant kan
groeien in diepgang, analyse
en advies om ondernemers
nóg beter van dienst te kunnen zijn. Het ministerie steunt
de Stichting MKB-financiering
waar mogelijk (en wenselijk)
bij hun initiatief om te komen tot een keurmerk en/of
branchevereniging van finan
cieringsadviseurs."
Tot slot geeft hij aan: "Er zijn nog
talloze acties en plannen waar
we op ons ministerie elke dag
aan werken om het mkb te
steunen en de ondernemers in
staat te stellen om dat te doen
waar ze het beste in zijn:
ondernemen. We hopen u nog
vaak tegen te komen en van u te
horen hoe we u kunnen helpen
met de uitdagingen waar u voor
staat. Ik wens de SRA-leden een
heel mooi en ondernemend
2020."
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