
Wat zijn MF-ondernemerspunten?
Elke ondernemer met een goed ondernemingsplan komt in aan
merking voor microfinanciering. Om ondernemers aan micro
financiering te helpen, zijn er verspreid over het land MFonder
nemerspunten. Daar kan de ondernemer terecht voor intake 
en advies, coaching en financiering. MFondernemerspunten 
werken  doorgaans met verschillende organisaties samen, waar
onder gemeenten, de Kamer van Koophandel en coachings
organisaties. Al die organisaties vormen bij elkaar het Landelijk 
Netwerk Microfinanciering. 

Hoe verloopt de aanvraag?
Geïnteresseerde ondernemers gaan naar het dichtstbijzijnde 
MFondernemerspunt. Is er geen MFondernemerspunt in de 
buurt, dan kunnen ondernemers ook terecht bij Qredits, Stichting 
Microkrediet Nederland.
Tijdens de intake bespreekt de adviseur van het MFonder
nemerspunt het ondernemersplan. Als er nog geen onder
nemers plan is, helpt de advi seur bij het opstellen daarvan. 
Daarna kan de adviseur de onder nemer in contact brengen met 
de juiste coach. Ook is de adviseur behulpzaam bij het indienen 
van de financieringsaanvraag. Voor de ondernemer fungeert het 
MFonder nemerspunt als spin in het web.  
De adviseurs beschikken over een sterk regionaal netwerk.  
Zij kunnen de ondernemers kennis laten maken met bedrijven en 
andere partijen die voor hen van belang zijn voor het laten slagen 
van hun plannen.

Zelf een MF-ondernemerspunt opzetten?
De wijze waarop microfinanciering in Nederland wordt aange
boden, is nog volop in ontwikkeling. De overheid stimuleert 
lokale organisaties om een MFondernemerspunt op te zetten.   
Maar ook marktpartijen, zoals banken, kunnen het initiatief 
nemen  om een MFondernemerspunt te starten.

Microfinanciering 
meteen goed van start

Het Kenniscentrum Microfinanciering is opgericht door het ministerie van 

Economische Zaken. Het Kenniscentrum Microfinanciering maakt deel uit van 

de Projectdirectie Microfinanciering. Zij fungeert voor alle partijen die bij het 

verlenen van microfinanciering betrokken zijn als aanspreekpunt, kennis bron en 

vraagbaak. Ook de promotie van microfinanciering bij (startende) onder nemers 

rekent het kenniscentrum tot haar taak.

Zie voor meer informatie

www.microfinanciering.com

Meer weten? 
Wilt u bijvoorbeeld weten welke vorm van microfinanciering in 
uw regio wordt aangeboden, waar de MFondernemerspunten 
zich bevinden of hoe u zelf een dergelijk punt kunt opzetten?  
Alle actuele informatie vindt u op www.microfinanciering.com. 
Bedrijven die zelf van microfinanciering gebruik willen maken , 
surfen naar www.eigenbaas.nl.
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Microfinanciering  
meteen goed van start

Veel mensen beginnen voor zichzelf. Alleen al in 

2008 waren er zo’n honderdduizend starters. Wie de 

stap naar zelfstandig ondernemerschap zet, heeft 

belangrijke drempels te over winnen. Vaak zijn die 

van financiële aard. Banken zijn lang niet altijd be

reid om een krediet te verlenen. Ook hebben begin

nende ondernemers veel behoefte aan begeleiding.  

Een coach kan de starter ondersteunen bij het 

formu leren van een business plan of een spiegel 

voorhouden. Microfinan ciering voorziet in allebei: 

coaching én financiering. Microfinanciering vergroot 

de kans dat mooie plannen ook leiden tot gezonde 

bedrijven. En dat is niet alleen in het belang van 

starters, maar ook goed voor de maatschappij. Al die 

nieuwe bedrijven zorgen immers voor een gezonde 

economie, nieuwe werkgelegenheid, levendige wij

ken en participatie van mensen. 

Deze brochure is bestemd voor lokale organisaties die deel willen 
uitmaken van het Landelijk Netwerk Microfinanciering. Denkt 
u bijvoorbeeld aan coachingsorganisaties, de Kamer van Koop
handel en gemeenten. Deze organisaties vormen de spil in de 
toekenning van microfinanciering aan ondernemers.  
Meer informatie vindt u op www.microfinanciering.com.

Wat is microfinanciering?
Microfinanciering is een combinatie van coaching en krediet tot 
35.000 euro. De overheid kent twee financieringsregelingen voor 
onder nemers die een krediet nodig hebben. Elke regeling wordt 
in een deel van het land aangeboden, samen hebben ze een 
lande lijke dekking; ondernemers kunnen dus altijd van één van 
de twee regelingen gebruikmaken. Vooralsnog gaat het om pilots 
die duren tot 1 januari 2011.

Studio PaPaS

‘Nooit gedacht dat we nu al zo ver zouden zijn’

Ontwerpers Koen Crommentuijn en Marjan Verboeket bundelden 
hun krachten in een nieuw bedrijf: Studio Papas. Samen ontwik
kelden ze de Casa Kubaa. Een speelhuis dat bestaat uit twaalf 
lichtgewicht blokken. ‘Een leuk product, maar we hadden geen 
idee hoe we het op de markt konden brengen’, vertelt Koen. Ze 
maakten gebruik van microfinanciering en kregen begeleiding 
van adviesbureau Motivity. Al snel kwamen de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling. Koen en Marjan zijn nu in gesprek met 
verschillende fabrikanten. Coach Dirk van Noordenne leerde de 
ontwerpers hoe ze dat moesten aanpakken. Marjan: ‘Ik had nooit 
gedacht dat we nu al zo ver zouden zijn.’

Het verschil tussen de regelingen zit in de wijze van financiering. 
Bij de ene regeling komt de ondernemer in aanmerking voor 
een lening bij Qredits, Stichting Microkrediet Nederland. Bij de 
andere  regeling is sprake van een borgstelling door de overheid.  
De reguliere banken zullen daardoor (eerder) bereid zijn een 
lening te verstrekken. 
Beide regelingen zijn bedoeld voor zowel starters als door
starters.

RoZ tWeNte

‘We zoeken de mensen op’

In ROZ Twente werken achttien gemeenten samen. De organi
satie heeft zich ontwikkeld tot een full servicepunt op het gebied  
van ondernemerschap, vertelt manager Sjon Reimink. ‘Op een 
hele actieve  manier bevorderen we het starten van een eigen 
bedrijf.’ Starters  en doorstarters kunnen terecht op een centrale 
vestiging in Hengelo en bij verschillende nevenvestigingen en 
servicepunten in Twente en in de Achterhoek. Wat zijn de belang
rijkste succesfactoren? Sjon: ‘Proactiviteit: we zoeken de mensen 
op. Verder bieden we een hele professionele adviesstructuur.  
De meeste mensen die bij ons werken komen uit het bedrijfs
leven. Ook heel belangrijk: een goede begeleiding en coaching 
na de start. Maar liefst 92 procent van alle starters is na drie jaar 
nog in de lucht.’


