Webinar
Slim Financieren

Actualiteit
Nationale

en

decentrale

overheden

hebben al honderden fondsen opgericht
en er zijn grote plannen om nog veel meer

We hebben onszelf in Nederland grote

publieke middelen te reserveren voor

maatschappelijke

voor

dergelijke instrumenten. Ook in het kader

energietransitie, innovatie, zorg, cultuur,

van de coronacrisis worden er veel

duurzame

revolverende instrumenten ingezet.

doelen

landbouw

gesteld

en

bijvoorbeeld

mobiliteit. De omvang van de gewenste
investeringen is zo groot (miljarden), dat

De praktijk laat zien dat het opzetten van

alleen de inzet van klassieke sturings-

revolverende instrumenten kansrijk is,

instrumenten zoals wortel (subsidies) en

maar ook best ingewikkeld. Deze slimme

stok (regelgeving) ontoereikend zijn.

instrumenten bieden vaak meer slagkracht (impact in de economie), maar ze

Overheden schakelen steeds vaker over

vragen ook een andere manier van beleid

op alternatieve financieringsinstrumenten

maken,

en publiek-private arrangementen.

verantwoording.

stellen

publieke

middelen

Ze

organiseren,

sturen

en

revolverend

beschikbaar via leningen, garanties of

Een fondsopzet biedt continuïteit en meer

aandelen, om bedrijven te stimuleren bij te

impact,

dragen

funding. Maar hoe geef je dat vorm? Hoe

aan

het

bereiken

van

maat-

zeker

met

publiek-private

uit

bereik je optimaal beleidsresultaat, met

aflossingen, rente en verkoop vloeien

welke partners en stakeholders? Waar

terug in het fonds, de middelen zijn daarna

vind je cofinanciering? Wat zijn de

weer inzetbaar voor het financieren van

valkuilen en de risico’s, hoe ga je daar

andere projecten. Het publieke geld draait

mee om? En hoe richt je de governance

rond, het geld “revolveert”.

in met voldoende democratische controle

schappelijke

doelen.

Opbrengsten

op

de

besteding

van

de

publieke

middelen?
Revolverend financieren vraagt om een
andere

houding

van

betrokken

overheden: van projectbeoordeling en
kostenverantwoording,

naar

waarde-

creatie en sturen op fondsniveau.

Onderwerpen in het webinar Slim Financieren:
•

Trendontwikkeling (omvang, samenhang, actualiteiten)

•

Sturen op maatschappelijke impact en financieel rendement

•

Governance, monitoren en beleidsverantwoording

•

Juridische aspecten (snijvlak publiek-privaatrecht, EU staatsteun)

•

Fondsmanagement in de praktijk (hoe werkt het nou echt?)

•

Ontwikkelen, stimuleren en beoordelen van businesscases

•

Opschalen fondsomvang, samenwerking en disruptieve impact

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Docenten

Deelnemers krijgen inzicht in de werking

Onze ervaren adviseurs Melvin Könings

van bestaande publiek-private fondsen,

en Roelof Balk verzorgen dit webinar. Ze

maken kennis met nieuwe ontwikkelingen

hebben beiden diverse fondsen opgezet,

en krijgen handreikingen voor het effectief

kapitaalmarkstudies

opzetten en managen van revolverende

consultaties en evaluaties uitgevoerd.

1.

Instrument opschalen en blenden

verricht,

markt-

fondsen. Met een multidisciplinaire blik
kijken we naar de juridische, financiële,
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke
invalshoeken. We hebben aandacht voor
lokale, regionale, nationale en Europese
ontwikkelingen en kansen.
Melvin Könings

Roelof Balk

Deelnemers krijgen volop ruimte om hun
eigen casus, ideeën of vragen

in te

brengen. We kunnen dit webinar ook in
company aanbieden.

Datum: 8 en 9 juni 2021
Tool: u ontvangt een exclusieve en

Over Lysias Advies
Lysias

inspireert,

Webinar: 09:00 – 11:00 uur

verbindt,

en

vindt

oplossingen. We werken dagelijks in het

veilige uitnodiging via Teams (AVG
proof, gratis en eenvoudig)

publieke domein aan opdrachten die die

Investering: € 249 per deelnemer

ertoe doen in de maatschappij. Lysias

(excl. BTW)

adviseerde in de afgelopen jaren meerdere
overheden over revolverende fondsen.
Onze kennis en netwerken stellen wij

Aanmelden: neem contact op met
info@lysiasadvies.nl of bel ons
secretariaat: 033 464 7070

graag beschikbaar.
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KvK:

30166304

3812 BH Amersfoort
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