Beste ondernemer,
Herken je je in één van de volgende situaties?

Je bedrijf draait
goed, maar je hebt
werkkapitaal nodig.

Je hebt het even
moeilijk met de
winst of de omzet.

Je bent aan het innoveren, je
hebt een veelbelovend
concept, de aanloopkosten
vragen om extra investeringen.
Ook nu heb je extra geld nodig.

Het zit je mee, een hele grote
opdracht ligt in het verschiet. Je
moet echter fors investeren om
die opdracht aan te kunnen en
bent op zoek naar groeikapitaal.

Je komt bij je huisbankier, die je
onverwachts mededeelt dat het
rekening courantkrediet binnen
6 maanden dient te worden
ingelopen of gehalveerd.

Onverwachte tegenvallers.
De belastingdienst die
geen uitstel meer duldt.

Allemaal situaties waar je als ondernemer slapeloze nachten van kunt hebben. Hoe houd ik mijn
mensen aan het werk, hoe kan ik ze betalen? Hoe voorkom ik schulden en hoe kom ik hieruit? Allerlei
vragen schieten door je hoofd.

Wie kan je helpen?
Verschillende samenwerkende overheden (provincie en gemeenten) in Nederland hebben de
stichting MKBDoorgaan.nl aangemerkt als een dienst van economisch belang om (kwetsbaar)
ondernemerschap in de provincie te behouden en te versterken. De missie van MKBDoorgaan.nl is
als volgt:

“MKBDoorgaan.nl wil die bedrijven bereiken en helpen die in (financiële) problemen zijn
gekomen of dreigen te komen, maar die wel een levensvatbaar toekomstperspectief hebben,
dan wel die belemmeringen ervaren in de groei: financieel levensvatbaar binnen hun markt
en branche en beschikkend over de juiste ondernemersvaardigheden en daarmee
(kwetsbare) werkgelegenheid behouden en uitbreiden.”

Je kunt via de site www.mkbdoorgaan.nl terecht met je vragen. Binnen 48 uur wordt er dan contact
met je opgenomen om je verder te helpen met jouw onderneming. Te beginnen met een telefonisch
informerend gesprek en zo nodig met een Quick Scan. Inmiddels zijn al zo’n 815 ondernemers jou
voorgegaan.

Dienstverlening
De dienstverlening van MKBDoorgaan.nl bestaat o.a. uit:

Bewustwording van
de financiële situatie

Bijstellen van de
bedrijfsstrategie

Herfinancieren (vinden van
werk- en groeikapitaal)

Onafhankelijk en kosteloos advies nodig? Meld je aan via de site www.mkbdoorgaan.nl.
Wij helpen je graag!
Met vriendelijke groet,
Namens MKBDoorgaan.nl,

Andries Greiner
Voorzitter

