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ING lanceert marktplaats voor MKB-financiering
Fintechplatform biedt ondernemers keuze tussen leningen van
ING en alternatieve financiers

ING komt met een marktplaats voor financiering voor het Nederlandse
Midden en Kleinbedrijf, die ook toegankelijk is voor andere externe
verstrekkers van financieringen. Met de introductie van dit platform,
Funding Options genaamd, is ING de eerste Nederlandse bank met een
platform voor MKB-financiering waarop zowel eigen als concurrerende
financieringsmogelijkheden worden aangeboden. ING doet dat samen met
het Britse Fintechbedrijf Funding Options, dat eerder in het Verenigd
Koninkrijk succesvol een vergelijkbaar platform heeft gelanceerd.

“Dankzij Funding Options krijgen ondernemers toegang tot een groter aanbod van

verschillende financieringsopties die ze op één platform eenvoudig kunnen vergelijken en

afsluiten. Ook als ze geen klant van ING zijn”, zegt Vincent van den Boogert, CEO van ING in

Nederland. “ING vindt het belangrijk dat een MKB-ondernemer met een goed plan de beste

opties en ruimste keuze moet krijgen en dat  wij hem de beste financieringsoptie kunnen

bieden.” Van den Boogert benadrukt dat ING ook een belangrijke ambitie realiseert in haar

innovatiestrategie: het creëren van een open platform in financiële dienstverlening.

Alternatieve financieringsbronnen
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 

“Wij hebben gemerkt dat MKB-ondernemers niet altijd op de hoogte zijn van alle opties in de

markt. Met dit platform kunnen ondernemers het aanbod vergelijken en wij kunnen versneld

alternatieve financieringsbronnen voor hen beschikbaar maken. Er zijn bijvoorbeeld partijen in

de markt die specialistische financieringsmogelijkheden hebben ontwikkeld, zoals

werkkapitaal, leasing of debiteurenfinanciering. Die vormen een uitstekende aanvulling op het

ruime aanbod aan mogelijkheden van ING. Door al deze mogelijkheden naast elkaar

beschikbaar te maken, bieden we het MKB het meest uitgebreide aanbod op één platform”,

aldus Van den Boogert.

Algoritme

Bij het MKB is er een grote behoefte aan financieringsopties. Funding Options heeft een

algoritme ontwikkeld dat de meest relevante oplossing selecteert voor een grote variatie aan

financieringsbehoeftes. Deze financieringen kunnen digitaal worden afgesloten. Daarnaast is er

een klantenservice die ondernemers aanvullende ondersteuning biedt bij het kiezen van de

beste oplossing en het indienen van de aanvraag.

Het platform brengt geen provisie in rekening bij de MKB-ondernemer.De externe aanbieders

van financiering betalen een successfee aan het platform. 

Citaten

Dankzij Funding Options krijgen ondernemers toegang tot een groter aanbod
van verschillende financieringsopties die ze op één platform eenvoudig kunnen
vergelijken en afsluiten. Ook als ze geen klant van ING zijn. ING vindt het
belangrijk dat een MKB-ondernemer met een goed plan de beste opties en
ruimste keuze moet krijgen en dat  wij hem de beste financieringsoptie kunnen
bieden.
— Vincent van den Boogert - CEO van ING in Nederland



Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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