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SOPHISTA

‘Banken hebben weer appetite’
voor ondernemers op zoek naar financiering heeft André Scheirlinck 
van Sophista fusies en overnames eindelijk goed nieuws. Mits de 
financieringsaanvraag goed is onderbouwd zijn banken en andere 
geldverstrekkers bereid om mee te doen. ‘Er kan zelfs weer onder-
handeld worden over voorwaarden en tarieven.’

Er is de afgelopen jaren door onder-
nemers veel geklaagd over de 
starre houding van de banken als 

het ging om het verlenen van nieuwe fi-
nanciering. Dat was soms terecht, maar 
soms ook helemaal niet, vindt André 
Scheirlinck, adviseur bij Sophista fusies 
en overnames uit Alkmaar. Want los van 
het feit dat banken sinds de financiële cri-
sis zijn gebonden aan strengere regels, 
hadden veel ondernemers hun eigen fi-
nanciële administratie ook niet altijd op 
orde. Scheirlinck: ‘Tot 2008 was het op-
sturen van twee jaarrekeningen en een 
A4’tje met de prognose vaak al voldoende 
om een paar ton op te halen. Maar die tijd 
is voorbij. Als je tegenwoordig voor een 
investeringsvoornemen geen goed onder-
bouwd businessplan hebt met bijbeho-
rende prognoses, balans en verlies- en 
winstrekening, kun je het wel schudden.’

Grotere financieringsbehoefte
Gevolg van dit alles is dat ondernemers 
anno 2016 veel meer tijd en geld moeten 
steken in het voorbereiden van hun fi-
nancieringsvraag. ‘Dat is nu eenmaal de 
nieuwe realiteit, beaamt Scheirlinck. ‘Met 
name nu de laatste drie jaar de economie 
herstel laat zien, hebben ondernemers 
weer behoefte aan groei- en werkkapi-
taalfinanciering. De adviseurs van So-
phista hebben het dan ook drukker dan 
ooit. Scheirlinck: ‘Dat herstel begon ei-
genlijk al in 2014 en heeft zich de afgelo-
pen twee jaar krachtig voortgezet. Dat 
heeft zich bij ons direct vertaald in meer 
opdrachten, zowel op het gebied van 
koop- en verkoop, maar ook voor het op-

halen van financiering.’ Hoewel het verle-
nen van financiering aan MKB-bedrijven 
een tijdje op een laag pitje heeft gestaan, 
hebben de banken inmiddels weer ‘appe-
tite’ zoals Scheirlinck het noemt. Scheir-
linck: ‘Het goede nieuws is dat als je de 
financieringsaanvraag goed hebt onder-
bouwd en gedocumenteerd in lijn met re-
alistische plannen, banken en andere 
geldvertrekkers bereid zijn om te finan-
cieren. Bovendien is er onderlinge con-
currentie. Met name bij de betere propo-
sities kan er weer onderhandeld worden 
over de tarieven en de voorwaarden. En 
zo hoort het natuurlijk ook.’

Toegevoegde waarde
Volgens Scheirlinck heeft de toegenomen 
concurrentie tussen de verschillende 

geldverstrekkers als voordeel dat hij als 
adviseur van grotere toegevoegde waarde 
kan zijn voor zijn klanten. Scheirlinck: 
‘Enerzijds moet een ondernemer meer 
kosten maken als gevolg van toegenomen 
regelgeving, onder meer door het laten 
opstellen van een goed onderbouwd fi-
nancieringsmemorandum. Aan de an-
dere kant kunnen wij dat weer voor hem 
of haar terugverdienen door het bij de 
juiste partijen in te schieten en met een 
aantal scherpe offertes terug te komen. 
Wij beoordelen het plan van de onderne-
mer zelf natuurlijk ook, wat vertrouwen 
geeft bij financiers. ‘Met een eerlijk en 
onafhankelijk advies kunnen onderne-
mers prima uit de voeten.’ 

Meer informatie www.sophista.nl
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