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“Financieringstapelen is ontstaan vanuit 
een groeiende behoefte voor financieringen 
bij het midden segment van MKB-
ondernemers. Zij hebben net als grote 
bedrijven behoefte aan financiële middelen 
om een overname te kunnen financieren, 
een investering te doen of om hun financiële 
positie te verbeteren.” Aan het woord is 
Terence van Bussel, financieringspecialist 
bij Taurus Corporate Finance. Samen met 
Hans Goorhuis en Mark Eenink, beiden 
directeur van het bedrijf, is hij initiatiefne-
mer van Financieringstapelen. “Een MKB-
ondernemer komt bij de bank niet, of slechts 
gedeeltelijk verder omdat hij met het bedrijf 
bijvoorbeeld niet voldoende zekerheden 
kan bieden. Vaak zijn wel verschillende 
alternatieve partijen beschikbaar, maar een 
ondernemer heeft doorgaans geen toegang 
tot deze partijen. Met Financeringstapelen 
stellen wij ons netwerk en onze kennis en 
kunde ter beschikking om een ondernemer 
aan een passende financiering te helpen. 
Want met het stapelen van financieringen, 
oftewel het combineren van verschillende 
financieringsvormen, kom je vaak tot een 
optimale oplossing.” 

Gevestigde namen
Het concept van Financieringstapelen is 
mogelijk voor bedragen tussen de € 100.000 
en € 1.000.000. Binnen het traject nemen 
Van Bussel en zijn collega’s de regisseursrol 
in handen en begeleiden zij een financie-
ringsvraagstuk vanaf de aanvraag tot en met 
de uitboeking tegen een vaste prijs. “Wij 
verlangen van een ondernemer, al dan niet 
met hulp van zijn accountant, uitgebreide 
informatie zoals een financieringsaanvraag 
met een goede onderbouwing en een busi-
nessplan met toekomstige prognoses. Deze 
informatie wordt door ons gecontroleerd 
en geanalyseerd op haalbaarheid. Op basis 
van de financieringsbehoefte wordt dan een 
financieringsrapportage gemaakt en benade-
ren we de meest geschikte partijen. Dat kan 
soms een combinatie van meerdere partijen 
zijn, bijvoorbeeld een financier die zich richt 
op het verstrekken van risicodragend vermo-
gen, een partij die de focus legt op hogere 
bevoorschotting van orders of een bedrijf dat 
zorgt voor het betrekken van klanten bij de 
financiering. Wij werken volledig transparant 
en onafhankelijk van financieringsinstan-
ties, maar hebben echter een uitgebreid 

netwerk dat bestaat uit diverse gevestigde 
namen zoals de grote Nederlandse banken, 
leasemaatschappijen, factoringmaatschap-
pijen, crowdfundingplatforms, participatie-
maatschappijen, informal investors, inves-
teringsfondsen en subsidieadvieskantoren.” 
Wanneer er binnen Financieringstapelen 
een of meerdere geïnteresseerde partijen 
zijn gevonden, verloopt het verdere contact 
direct tussen de ondernemer en deze partijen. 
Financieringstapelen houdt wel de regie 
gedurende het hele traject. 

Goede voorbereiding
Van Bussel en zijn collega’s hopen met 
Financieringstapelen MKB-ondernemers met 
een goed onderbouwde financieringsbehoefte 
zo veel mogelijk te kunnen helpen. “Er zijn 
heel veel mogelijkheden, maar net als bij 
fusie- en overnametrajecten is het wel essen-
tieel dat je je goed voorbereidt en jezelf goed 
presenteert tegenover potentiële financiers. Je 
moet jezelf nog steeds bewijzen en laten zien 
wat je waard bent.” n

Meer weten? Kijk voor meer informatie op 

www.financieringstapelen.nl  

MKB-ondernemers met een financieringsvraagstuk 
kunnen niet altijd bij hun bank terecht. Wanneer zij 
door een bank worden doorverwezen naar alternatieve 
financieringsvormen, zijn deze ondernemers vaak niet 
goed op de hoogte van de vele alternatieven. Voor 
deze ondernemers heeft Taurus Corporate Finance 
het online platform Financieringstapelen opgericht. 
“Door het stapelen van financieringen kan het alsnog 
mogelijk zijn om de gewenste kredietbehoefte 
gefinancierd te krijgen”, aldus Terence van Bussel. 

Wat is Financiering-
stapelen?
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