
Onderzoek en advies

Hoe �nancier ik een nieuw park? Kunnen we energieneutrale huurwoningen 
bouwen die vergelijkbare maandlasten hebben met traditionele? Wat zijn de 
kosten en de baten van decentrale waterzuivering? Om dit soort vragen te 
beantwoorden is gedegen onderzoek nodig. Vaak gaat het hierbij om onderzoek 
naar de feiten, de partijen en de belangen. 

Aanleiding

De resultaten van een onderzoek presenteren wij in een rapport. Dit maken we zo 
beknopt mogelijk en voorzien we zoveel mogelijk van visualisaties. Onze ervaring 
is dat dikke rapporten slecht gelezen worden en al snel onderop de stapel 
verdwijnen. 

Resultaat

www.slimme�nanciering.nl, info@slimme�nanciering.nl 
Rudy van Stratum (06 53 639 897) of Stijn van Lie�and (06 12 429 426)

Meer informatie

Werkwijze

Uw vraag staat centraal, een onderzoek begint daarom met het aanscherpen van 
uw probleem en de daarbijbehorende vragen. In het onderzoek zoeken wij de 
balans tussen diepgang en e�ciency, uiteraard afgestemd op uw wensen. In veel 
gevallen volstaat een beperkt onderzoek waarin de grote lijnen centraal staan en 
er oog is voor grote uitschieters. Soms, bijvoorbeeld wanneer het een investe-
ringsbeslissing betreft is een onderzoek naar de kleinere details noodzakelijk. In 
overleg kijken we welk detailniveau gewenst is.

Zelf hebben wij een gedegen kennis op een aantal inhoudelijke thema's zoals 
milieu, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving. Zo nodig werken wij samen 
met experts, bijvoorbeeld op het gebied van ondergrond, duurzaam bouwen, 
zorg en welzijn.   

Hoe gaan we te werk?

Goede combinatie van thematische en financiele kennis

Nieuwe en verrassende invalshoeken, 

maar ook aandacht voor de meest 

voor de hand liggende zaken

Slimme Financiering
Uw wegwijzer bij �nanciering van duurzame kwaliteit 

Er is een lastige onoverzichtelijke situatie . . .

. . . diverse partijen en belangen, 

    onduidelijkheid over de feiten

Ik wil A

Wij willen B

Ik weet het
nog niet

Maar ook ambitie, het kan anders maar . . .

. . . wat past, welke mogelijkheden zijn er ?

Nu

Later

Eerst verkennen , belangen . . .

. . . en feiten  . . .

. . . we willen ‘alles’ weten

Belang   1   2   3   ...

Partij A

Partij B

Partij ...
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Dan structuur . . .

Wat speelt hier nu werkelijk?

. . . en patronen.

Als A 

Tijd om na te denken over interventies:

                  - Wat is mogelijk?

                  - Wat betaalbaar?

                  - Welk draagvlak?

                  - welke alternatieven?

conclusies, afronding en rapportage


