
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertmeeting  
Revolverende fondsen 

Op 25 april 2023 organiseert Lysias 

Advies een inspirerende expertmeeting 

over revolverende fondsen. In een dag 

delen we actualiteiten, uitdagingen en 

oplossingen uit de praktijk. Deze 

meeting is bedoeld voor mensen die al 

enige kennis en ervaring met 

revolverende fondsen hebben - maar je 

hoeft jezelf (nog) geen expert te vinden!  

 

Wat zijn revolverende fondsen?  

Op weg naar een mooier Nederland zijn er 

grote maatschappelijke uitdagingen. We 

staan voor transities die ertoe doen. Dat 

vraagt investeringen die de markt niet 

altijd kan opbrengen. Vaak is dan publiek 

geld nodig, maar hoe zet je dat goed in? 

Veel overheden gebruiken revolverende 

fondsen. Ze stellen publieke middelen 

beschikbaar via leningen, garanties of 

aandelen. Aflossingen, rente en opbrengst 

uit verkoop vloeien terug en zijn daarna 

inzetbaar voor het financieren van weer 

andere projecten. Het publieke geld draait 

rond, het publieke geld “revolveert”. 

 

Actualiteit 

Nationale en decentrale overheden 

hebben al honderden fondsen opgericht 

en er zijn plannen, ook vanuit Brussel, om 

veel meer publieke middelen op deze 

manier in te zetten. 

De praktijk laat zien dat revolverende 

fondsen waarde kunnen hebben, maar ook 

best uitdagend zijn. Ze bieden vaak meer 

slagkracht, continuïteit en impact, maar 

vragen een andere manier van beleid 

maken, organisatie, sturing en 

verantwoording. Hoe geef je dat slim 

vorm? Hoe bereik je optimaal beleids-

resultaat en met welke partners? Waar 

vind je cofinanciering? Waar zitten de 

valkuilen en de risico’s, hoe ga je daar 

mee om? En hoe richt je de governance in 

met democratische controle op de 

besteding van het publieke geld?  

Bij dit soort financieringsinstrumenten 

krijg je een andere houding van betrokken 

overheden: van individuele project-

beoordeling en kostenverantwoording, 

naar waardecreatie en sturen op fonds-

niveau. Soms is dat wat spannend, soms 

passen bestaande spelregels uit het 

publiekrecht en privaatrecht daar nog niet 

goed op. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze expertmeeting 

We delen in één dag de belangrijkste 

actualiteiten en uitdagingen en oplossingen 

uit de praktijk. Dat doen we met een multi-

disciplinaire blik en aandacht voor 

juridische, financiële, maatschappelijke en 

politiek-bestuurlijke invalshoeken. Er is 

daarnaast aandacht voor verschillende 

schaalgroottes van fondsen, van lokaal, 

regionaal tot nationaal en Europees. 

Deelnemers krijgen volop ruimte voor 

inbreng van hun ideeën, vragen en cases 

en krijgen de ruimte om met elkaar in 

gesprek te gaan. Deelnemers krijgen hand-

reikingen voor het effectief opzetten en 

managen van publieke fondsen. Daarmee 

gaan ze naar huis met allemaal tips en best 

practices die ze direct kunnen gebruiken.  

Bij deze meeting zijn twee gastsprekers 

aanwezig. Veerle van Waarde is aan het 

promoveren aan de Universiteit van 

Amsterdam, zij focust op een aantal 

juridische aandachtspunten (zoals het 

snijvlak van publiek- en privaatrecht). 

Janko Lindenbergh van ZANDERS en ook 

fondsdirecteur van het Nationaal Warmte-

fonds kijkt met de deelnemers naar door-

ontwikkeling van fondsen en het meten van 

impact. 

 

 

Docenten  

Onze ervaren adviseurs Melvin Könings 

en Catheel Pino verzorgen deze leergang. 

Ze hebben beiden fondsen opgezet, ze 

verrichten kapitaalmarkstudies, markt-

consultaties en evaluaties op dit terrein.  

                     

   Melvin Könings     Catheel Pino 

Datum: 25 april 2023 

Tijd: 09:00 – 17:00 uur  

Locatie: Kantoor Lysias in 

Amersfoort (nabij NS station en gratis 

parkeren voor de deur) 

Investering: € 749 per deelnemer 

(exclusief btw) 

Aanmelden:  neem contact op met 

info@lysiasadvies.nl of bel ons 

secretariaat: 033 464 7070 

Nog vragen? Bel of mail ons:  

Melvin Könings, 06 4262 7976, 

melvinkoenings@lysiasadvies.nl of 

Catheel Pino, 06 1144 1725, 

catheelpino@lysiasadvies.nl 

 

  Onderwerpen in de Expertmeeting Revolverende Fondsen: 

• Trendontwikkeling (omvang, samenhang, actualiteiten) 

• Sturen op maatschappelijke impact en financieel rendement 

• Governance, monitoren en beleidsverantwoording 

• Juridische aspecten (snijvlak publiek-privaatrecht, EU staatsteun) 

• Voorbeelden uit de praktijk (hoe werkt het nou echt?) 
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