
 

MKB Doorgaan is een landelijk werkende, 
onafhankelijke, not-for-profit stichting die 
vroegsignalering van (financiële) problemen 
organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers 
en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar 
bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun 
bedrijf gezond te houden. 

Ondernemen betekent risico nemen en lopen. In 
deze tijden van snelle verandering, kan een bedrijf 
dat in de kern gezond is, toch tegen financiële 
grenzen aanlopen. De omzet kan stagneren of er is 
snelle groei, toch is de bank terughoudend bij het 
verstrekken van krediet. 

Ervaring leert dat een ondernemer pas heel laat 
hulp zoekt. Soms té laat, zodat bedrijfsbeëindiging 
of faillissement nog de enige optie is, met alle 
gevolgen van dien voor de ondernemer zelf en het 
personeel. 

 

Ervaring leert óók dat als tijdig aan de bel wordt 
getrokken, de ondernemer in een groot aantal 
gevallen geholpen kan worden. Maar de weg naar 
passende financiering, naar coaching of begeleiding, 
is niet altijd makkelijk te vinden. 

Dat is waar MKB Doorgaan bij helpt. MKB Doorgaan 
biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar 
ook de best passende verbinding tussen hulpvraag 
en praktische ondersteuning.

De pijlers van MKB Doorgaan 
 
MKB Doorgaan heeft drie pijlers:

• Vroegsignalering: 
 om ondernemers met (financiële) problemen 
 op tijd te vinden, werkt MKB Doorgaan samen 
 met een groot aantal landelijke partijen zoals 
 banken, de belastingdienst, de Kamer van  
 Koophandel en diverse accountantskantoren.

• Analyse van de vraag-achter-de-
 vraag: 
 een onafhankelijke en objectieve bedrijfskundige 
 benadert het probleem van alle kanten om de 
 essentie van het probleem én de mogelijke op-
 lossing naar boven te krijgen.

• ‘Warme’ overdracht aan een 
 gespecialiseerde partij: 
 MKB Doorgaan zoekt de best passende toegang 
 naar partijen op alle terreinen die een onder-
 nemer nodig heeft op dat moment: financiering 
 (inclusief groeikapitaal), juridische dienstver-
 lening, bedrijfsadvisering en coaching.

Het probleem
Er zijn nog teveel bedrijven die niet groeien, of 
die zelfs stoppen omdat ze de weg naar de juiste 
hulp niet op tijd vinden. Zo gaan ondernemer-
schap en werkgelegenheid onnodig verloren. 

De oplossing
MKB Doorgaan biedt een oplossing voor be-
drijven die in de kern gezond zijn. Het doel is 
behoud van ondernemerschap door middel van 
vroegsignalering, analyse van de vraag-achter-
de-vraag, en een ‘warme’ overdracht aan een 
gespecialiseerde partij. 
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1 Informerend gesprek
Dit is een eerste telefonisch contact op basis van het 
door de ondernemer ingevulde aanvraagformulier. 
In dit gesprek inventariseert een bedrijfskundige de 
problematiek van de ondernemer. Op basis van een 
globale analyse van de vraag-achter-de-vraag krijgt de 
ondernemer een eerste advies.

2 Quickscan
Dit is een persoonlijk gesprek van ca. een uur met een 
bedrijfskundige. Een quickscan geeft inzicht in de gezond-
heid van het bedrijf. 
Soms is de quickscan voldoende om de ondernemer op 
weg te helpen, soms zijn vervolgstappen nodig. Daarvoor 
kan in overleg met de ondernemer hulp in de tweede lijn 
worden ingeschakeld.

3 Specialistisch advies tweede lijn
Welke organisatie in de tweede lijn een ondernemer 
verder kan helpen, hangt sterk af van het soort vraag en 
de wensen van de ondernemer. 
MKB Doorgaan kan maatwerk bieden dankzij een groot 
netwerk van vertrouwde, gespecialiseerde en onafhanke-
lijke partijen, zoals financieringsinstellingen, bedrijfs-
kundige organisaties, coaches, brancheorganisaties en 
meer. Met een ‘warme’ overdracht zorgt MKB Doorgaan 
voor een snelle inschakeling van de best passende partij 
op een van de volgende terreinen:
• financiering (inclusief groeikapitaal)
• juridische dienstverlening
• bedrijfsadvisering en/of coaching

De aanpak van MKB Doorgaan
 
De aanpak van MKB Doorgaan omvat doorgaans de  
volgende vier fasen:

 
4 Nazorg
De ondernemer wordt actief gemonitord om te zorgen 
dat het traject goed wordt afgerond. Als bijvoorbeeld 
blijkt dat (ook) andere ondersteuning nodig is, kan zo 
nodig een tweede gespecialiseerde partij worden inge-
schakeld.

Aanmelden voor MKB Doorgaan?
Of het nu op advies van de bank, de accountant, de 
(zaken)partner of iemand anders is, de ondernemer 
houdt altijd het heft in eigen handen.
Elke ondernemer die zijn bedrijf gezond wil houden 
of wil groeien, kan zich via de website rechtstreeks 
melden bij MKB Doorgaan. 

MKB Doorgaan is in vrijwel heel Nederland actief. 
De uitvoering gebeurt regionaal, de aanmeldingen 
worden centraal gecoördineerd.

Wat kost de hulp van MKB Doorgaan? 
Dankzij de medewerking van overheden, banken en ver-
mogensfonds Instituut Gak is de hulp van MKB Doorgaan 
kosteloos.

Een aanvraag leidt nooit tot (financiële) verplichtingen 
zonder uw expliciete instemming.


