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Deloitte Financial Advisory
Plaats Amsterdam 
Profi el  Internationaal advieskantoor op het gebied van accountancy, belasting -

advies met een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.deloitte.nl

DRV Corporate Finance
Plaats Breda, Goes, Rotterdam
Profi el  Begeleidt en adviseert bij de aankoop en verkoop van ondernemin-

gen en bij het waarderen en fi nancieren van bedrijfsactiviteiten.
Website www.drv.nl/corporate-fi nance

Elysee Corporate Finance
Plaats Veenendaal
Profi el  Onafhankelijk advieskantoor gespecialiseerd in  koop, verkoop, 

fi nanciering en waardering van ondernemingem. 
Website www.elysee-accountants.nl

Ernst & Young Transaction Advisory Service
Plaats Amsterdam
Profi el  Internationaal advieskantoor op het gebied van accountancy, belasting-

advies met een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.ey.nl

ESJ Corporate Finance
Plaats Breda
Profi el  Allround advieskantoor op het gebied van accountancy, belastingad-

vies met een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.esj.nl

FBM Financieel Bedrijfsadvies
Plaats Nieuwegein
Profi el  Onafhankelijk bedrijfsadviesbureau dat fi nanciële diensten aanbiedt 

op het gebied van fi nanciering, fusies en bedrijfsovernames.
Website www.fbm.nl

First Dutch
Plaats Schiphol 
Profi el  Gespecialiseerd in de advisering van ondernemers bij de koop, 

verkoop, waardebepaling en fi nanciering van ondernemingen.
Website www.fi rstdutch.com

Florijnz Corporate Finance
Plaats ‘s-Hertogenbosch 
Profi el  Onafhankelijke corporate fi nance advieskantoor dat zich naast 

transacties ook bezig houdt met bedrijfsfi nanciering.
Website www.fl orijnz.nl

FSV Corporate Finance
Plaats Zaltbommel
Profi el  Onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten 

en bedrijfsfi nancieringen.
Website www.fsvcorporatefi nance.nl

Grant Thornton Corporate Finance
Plaats Rotterdam
Profi el  Internationaal advieskantoor op het gebied van accountancy, belasting-

advies met een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.gt.nl/debtenequityadvisory

IMAP DB&S
Plaats Capelle aan den IJssel
Profi el  Onafhankelijk corporate fi nance en consultancy kantoor gericht op 

de middenmarkt. 
Website www.dbens.nl

Interest & Currency Consultants ICC
Plaats Utrecht
Profi el  Onafhankelijk adviesbureau voor zakelijke fi nancieringsvraagstuk-

ken, rentemanagement en valutamanagement.
Website www.icc-consultants.nl

Inter Actus
Plaats Waalwijk
Profi el  Financieel economisch adviesbureau voor fi nanciële en bedrijfseco-

nomische bedrijfsvoering.
Website www.interactus.nl

Iris Corporate Finance
Plaats Capelle aan den IJssel
Profi el  Onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten 

en fi nancieringsvraagstukken. 
Website www.iriscf.nl

JBR
Plaats Zeist
Profi el  Onafhankelijk managementadviesbureau met een gespecialiseerde 

unit voor corporate fi nance activiteiten.
Website www.jbr.nl

Jonker Advies
Plaats Eindhoven, Amsterdam
Profi el  Onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten 

en bedrijfsfi nanciering.
Website www.jonker-advies.nl

KPMG
Plaats Amstelveen
Profi el  Internationaal advieskantoor op het gebied van accountancy, belasting-

advies met een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.kpmg.com

Lentink Corporate Finance
Plaats Huizen
Profi el  Advieskantoor op het gebied van accountancy, belastingadvies met 

een gespecialiseerde unit voor bedrijfsfi nanciering.
Website www.lentink.org

Lindenaar & Co Corporate Finance
Plaats Utrecht
Profi el  Lindenaar & Co is een onafhankelijke corporate fi nance boutique 

met een leidende positie binnen de Nederlandse mid-market.
Website www.lindenaar-cf.com

Maasdael Corporate Finance
Plaats Rotterdam
Profi el  Onafhankelijk advieskantoor gespecialiseerd in  koop- of verkoop 

van een onderneming, (her)fi nanciering en bedrijfsfi nanciering.
Website www.maasdael.nl
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FSV CORPORATE FINANCE

‘Het gaat niet meer vanzelf’
FSV Corporate Finance is een echt MKB-kantoor met een breed gespreide en 
diverse klantenportefeuille. Volgens directeur Geurt Hogenbirk zit de markt voor 
kleinere  nancieringen midden in een ingrijpend overgangsproces. ‘We gaan van 
bancair ge nancierd naar een  nancieringsmix.’

FSV Accountants en Adviseurs is 
een middelgrote accountantsorga-
nisatie met meerdere vestigingen 

in het midden en zuiden van het land. 
Sinds de oprichting in 1978 is FSV van een 
lokaal kantoor met 6 medewerkers in Zalt-
bommel organisch gegroeid tot een orga-
nisatie met ca. 100 medewerkers. Het 
klantenbestand is heel divers en bestaat 
uit particulieren, kleine, middelgrote en 
ook enkele zeer grote vennootschappen, 
maar ook non-pro t organisaties. 

Mede gedreven door de markt heeft FSV 
Accountants & Adviseurs sinds twee jaar 
ook haar eigen Corporate Finance-
label. Want volgens directeur Geurt 
Hogenbirk is de vraag naar meer gespeci-
aliseerde dienstverlening de laatste jaren 
fors toegenomen. Hogenbirk: ‘Veel van 
onze klanten hebben het de afgelopen ja-
ren niet gemakkelijk gehad. Daardoor 
werden wij vanuit de accountancypraktijk 
steeds meer geconfronteerd met recovery-
trajecten, her nancieringen, bedrijfs-
waarderingen en het voorbereiden en on-
dersteunen bij transacties. Met name voor 
de meer complexere opdrachten worden 
de klanten vanuit de andere kantoren 
doorverwezen naar de centrale corporate 
 nance-desk in Zaltbommel.’ 

Alternatieve fi nanciering
Hogenbirk heeft zelf jarenlang ervaring als 
accountant en daarnaast de afgelopen ja-
ren de opleiding Register Adviseur Be-
drijfsopvolging (RAB) en de leergang Re-
gister Valuator (RV) gevolgd, een 
tweejarige gespecialiseerde opleiding voor 
bedrijfswaardering. Met deze achtergrond 
staat hij zijn klanten bij op het gebied van 
strategische  nancieringsvraagstukken, 
bedrijfsoverdracht  en fusie en overname-

trajecten. Met name  nanciering is op dit 
moment een hot issue, beaamt Hogenbirk. 
Want volgens hem zit de markt voor be-
drijfs nanciering op dit moment in een 
ingrijpend overgangsproces. Hogenbirk: 
‘Het gaat niet meer vanzelf, de tijd van een 
paar A4-tjes inschieten bij de bank is voor-
goed voorbij. Vooral voor leningen tussen 
de anderhalve ton en twee miljoen euro is 
het op dit moment lastig aankloppen bij 
een bank. We moeten de switch maken 
van bancaire  nanciering naar een  nan-
cieringsmix: meer eigen vermogen, infor-
mals, crowdfunding maar ook factoring of 
 nancial lease. En als er een basis is, wil de 
bank vervolgens ook wel meedoen.’ Als 
voorbeeld noemt Hogenbirk de recente 
overdracht van een klein installatiebedrijf. 
De potentiële koper had zelf weinig eigen 
middelen, maar wist via crowdfunding 
honderdduizend euro bij elkaar te krijgen. 

Vervolgens was de bank bereid om op ba-
sis van de debiteurenportefeuille een 
werkkapitaal nanciering te verlenen.

Kredietpaspoort
Omdat een ondernemer bij meerdere lo-
ketten moet aankloppen om zijn  nancie-
ring op te halen, is het volgens Hogenbirk 
noodzakelijk dat er een gestandaardiseer-
de manier komt van informatie aanleve-
ren. Hij denkt daarbij aan een Krediet-
paspoort, een up to date-document dat 
aangeeft hoe het met de kredietwaardig-
heid van een bedrijf is gesteld maar ook de 
niet kwantitatieve gegevens zijn daarin 
opgenomen. ‘Dat zou in veel trajecten een 
enorme tijdswinst opleveren. En daar zijn 
alle partijen bij gebaat.’ 

Meer informatie
www.fsv.nl/nl/corporate-fi nance of
www.fsvcorporatefi nance.nl

Geurt Hogenbirk
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