
Workshop �nanciering met verstand

Nadenken over de �nanciering van projecten is niet alleen iets voor de �nancieel 
expert. Ook de inhoudelijk medewerkers moeten in een vroeg stadium nadenken 
over de �nanciële haalbaarheid van een project. Alleen zo kan je goede ideeën 
tot realiteit brengen. Maar hoe pak je dat aan?

Aanleiding

De workshop is bedoeld voor projectmedewerkers en projectleiders. Na a�oop 
van de workshop zijn de deelnemers in staat te bepalen waarom de �nanciering 
van een project niet lukt en aan welke knoppen ze kunnen draaien om tot het 
gewenste resultaat te komen. 

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

Voor diverse overheden en belangenorganisaties hebben wij workshops georga-
niseerd, onder andere over de �nanciering van het beheer van natuurgebieden 
en de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. Referenties zijn op verzoek beschik-
baar.

Referenties

• Rendement
• Verdienmogelijkheden
• Belangen fuseren
• Financieringsconstructies
• Financiële denkfouten

Trefwoorden

Beslisboom

Fianciële argument

In een workshop van een dag leren wij mensen kritisch nadenken over �nancie-
ring. Dat begint bij een herijking van de doelen van een project en loopt via 
verdienmodellen, rendement, partijen en belangen naar �nancieringsconstruc-
ties en uitvoering. De beslisboom slimme �nanciering staat daarbij centraal. Naast 
het stapsgewijs doorlopen van de beslisboom (een rationele aanpak) besteden 
we aandacht aan veel gemaakte denkfouten. Waarom lukt het niet om projecten 
die op alle fronten een positief rendement hebben te realiseren? En andersom 
waarom gaan projecten met weinig of geen rendement soms wel door?

Tijdens de workshop behandelen we diverse instrumenten die we op 
slimme�nanciering.nl ontwikkeld hebben. Dit doen we aan de hand van presen-
taties en door het behandelen van casussen uit de praktijk. 

Hoe gaan we te werk?

Doel

Ingreep

Rendement

Rendement 
evenredig verdeeld?

Fuseer belangen

Constructie

Uitvoering

Leerzaam, gestructureerd 

en praktisch bruikbaar

Mijn verwachting, praten over geld, dat 

wordt een saaie dag. Maar, het was niet alleen 

leerzaam het was ook nog eens heel leuk.

Slimme Financiering
Uw wegwijzer bij �nanciering van duurzame kwaliteit 

Financiëen mogen
geen rol spelen

Besluiten met
hoge kosten

Financiën geven 
de doorslag

Snelle
uitputting van

budgetten

Meer focus op 
�nanciële argument

Ik vind kwaliteit
belangrijker dan geld!


