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Willem Groenendijk – Rayondirecteur Capelle aan den IJssel & Rotterdam-Oost

Hoe financier in mijn plan?

Samen de stad sterker maken



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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Sterk van start

met een financieel projectplan

Welkom



Capelse Fondsen
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• Denk & Doe mee!-fonds

• Van Cappellen Stichting

• Maak Capelle (Havensteder, WOP, Welzijn Capelle, Gem. 
Capelle)

• ENC Fonds (inactief)

• Noodfonds Capelle (Via Capelle werkt) 

• Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

• Rabobank Rotterdam Fonds



Programma workshop ‘Hoe 
financier ik mijn plan

• Financieringsbronnen

• Sponsoring en subsidies

• Voorbeeld Rabobank Rotterdam Fonds

• Basis van financieren

• Betalingscapaciteit… hoe wordt je 
gekocht?



Financieren

Hoe kun je aan (start)kapitaal komen?

• Via de bank;

• Via Crowdfunding & Investors;

• Via familie en andere bekenden;

• Via subsidies/Fondsen

• Sponsoring



Financieren
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• Geld dat wij uitlenen willen wij 
terug.

• Ondernemers nemen risico, de 
bank doet dit niet.

• Dromen betalingen leningen 
niet af, dat moet jij doen.

• Zekerheid
• Solvabiliteit
• Betalingscapaciteit
• Persoonlijkheid

• Vertrouwen

• Geld is geen doel maar een middel 
om impact te maken.

• Plannenmaker neemt risico en 
fonds neemt indirect risico.

• Jij mag droom werkelijkheid maken 
en verantwoord achteraf.

• Impact
• Passend bij voorwaarden
• Doel bereiken is belangrijk
• Persoonlijkheid/kracht van het initiatief

• Staatsexamen financieren

Waar kijkt een bank naar? Waar kijkt een fonds naar?



Verschil fondsaanvraag/sponsoring
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• Waarom Leefomgeving sterker te maken. 

• Doel Maatschappelijk impact voor

onze leefomgeving.

• Inzet Alleen passend bij thema’s/voorwaarden

• Besluit per fonds verschillend: RVA, directie, 
gemeenteraad etc.

• Trend Aanvraag  in aanbieders van fondsen
neemt toe.

• Waarom Zichtbaarheid en commerciële activatie.

• Doel Commercieel impact voor de organisatie.

• Inzet Alleen als er een commercieel belang kan 
gekoppeld worden.

• Besluit Lijnorganisatie

• Trend Sponsorbudgetten wordt minder.

• Voorbeelden

Fondsen Sponsoring



Sponsoring

• Eigen bestand
• Via netwerk
• Zoek naar passende bedrijven (voorbereiding obv kernwaarde) 
• Relatiemanagement sponsoren Businessclub (programmeer)
• communicatiemiddelen (positioneer sponsoren)
• Loyalty-programma

Nieuwe sponsoren vinden is moeilijk 
Geld is ‘vluchtig’  wederkerigheid?



Trends in fondsenland
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• Steeds meer lokale fondsen

• Verschuiving lokale 
overheden naar fondsen

• Strakkere voorwaarden en 
afbakening thema’s 

• Toegankelijkheid neemt toe

• Verantwoordingstoets voor-
en achteraf

• Steeds meer bedrijven 
hebben een MVO/SROI 
doelstelling 

• Economie trekt aan kans?

• Verschuiving rol kerk naar 
gemeente/stichtingen

• Maatschappelijke rol steeds 
belangrijker  participatie

• Initiatief ligt meer bij 
burgers



Subsidie/fondsen

• www.rotterdamsefondsen.nl
• Past het fonds bij je?
• Zorg voor persoonlijk contact
• Aanvraag aanpassen?
• In één keer goed

http://www.rotterdamsefondsen.nl/


Voorbeeld vanuit Rabobank
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• Vanuit visie en missie een bijdrage leveren



Maatschappelijke impact
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Growing a better world together

Rabobank Rotterdam Fonds



Focus op vier thema’s
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• Geld is bedoeld om (nieuwe) initiatieven een duwtje in rug te geven

• Thema’s passen bij een bank voor maatschappelijk impact in 
leefomgeving;

• We ondersteunen geen ‘goede doelen’, maar juist goede projecten.

• Focus voor herkenbaarheid van de Rabobank i.p.v. 100 verschillende 
thema’s.

1) Ondernemerschap Stimuleren 2) woonaantrekkelijkheid stimuleren

3) Banking for Food 4) Zelfredzaamheid



1  Ondernemerschap stimuleren
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Speerpunten ondernemerschap:

• Programma’s ten behoeve van nieuw ondernemerschap te 
stimuleren

• ‘Innovatief’ ondernemerschap te bevorderen

• Circulaire economie te stimuleren

• Nieuwe coöperaties te helpen opzetten



1) Ondernemerschap stimuleren
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Wat doen we wel? Wat doen we niet?

• Programma’s om vaardigheden bij te 
brengen

• Kennis overdracht

• Innovatie stimuleren

• Commerciële exploitaties

• Reguliere netwerken



2) Lokale woon- en leefomgeving
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Speerpunten lokale woon- en leefomgeving

• Energiezuinig en duurzaam wonen 

• Transformatie

• Sociale impact in en door de wijk



2) Lokale woon- en leefomgeving
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Wat doen we ?

• Welzijnsinitiatieven met oog voor omgeving;

• Lange termijn effecten

• bewonersinitiatieven



3) Banking for Food
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Speerpunten Banking for Food

• Voedselverspilling tegengaan: 
Samen zetten we ons in voor minder voedselverspilling. 
Minder verspillen levert op alle fronten winst op: voor de 
boer, voor de consument en voor de planeet.

• Kennis en informatie over voeding vergroten: denk 
bijvoorbeeld aan educatieve programma’s over gezonde 
voeding aan jongeren



3) Banking for Food voorbeelden
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Wat doen we ?

• Programma’s om voedselverspilling tegen te 
gaan.

• Educatief concept wat duurzaam inzetbaar is



4) Zelfredzaamheid
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Speerpunten Zelfredzaamheid:

• Het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren 
en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven;

• Het bieden van financiële educatie;

• Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door 
(ondernemende) vaardigheden en kennis op te doen;



4) Zelfredzaamheid voorbeelden
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Wat doen we ?

• Programma’s om vaardigheden bij te 
brengen

• Kennis overdracht

• Innovatie stimuleren



Voorwaarden
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• de donatie nooit 100% van de totale projectkosten. 

• risico  voor deelnemers, toeschouwers of het milieu.

• politieke of godsdienstige stromingen.

• goede doelenorganisatie we geen feest of 
persoonlijke ambitie steunen.

• (in principe) eenmalig.

• Verantwoording achteraf.

• Rol overheid

• klantrelatie (of bereidheid).



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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Wat is jouw briljante idee en hoe is jouw 

project opgebouwd?

Het project
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Wat ga je doen?

1. Welk probleem heeft jouw doelgroep?

2. Welke oplossing bied jij?

3. Wat onderscheidt jou van concurrenten?

Kun je dit overtuigend vertellen 

in 1 minuut?

Het idee
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Welk type ondernemer ben jij?



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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Vergunningen Subsidies Administratie Verzekeringen

Leg een goede basis voor je plan/initiatief

Rechtsvorm



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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Hoeveel geld heb je nodig

om initiatief tot een succes met maken?

Financiën



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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FINANCIËN

Welke vragen moet je jezelf stellen?

Wat is je verwachte omzet?

Wat zijn je verwachte kosten?

Wat is je verwachte winst?

Hoeveel geld heb je in totaal nodig?

Hoe ga je dit financieren?

Hoeveel eigen geld heb je?
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1. Investeringsbegroting
Welke investeringen heb je nodig om te starten?

2. Financieringsbegroting
Hoe ga je de benodigde investeringen financieren?

3. Exploitatiebegroting
Wat zijn de verwachte omzet en kosten? Winst of verlies?

4. Liquiditeitsbegroting
Hoeveel geld ontvang en geef je uit? Fluctueert dat?

5. Privé
Welke privé uitgaven maak je? Wat heb je minimaal nodig?

Hét financieel plan

Indien je een financiering wilt aanvragen bij 

een bank, investeringspartij of andere 

instantie is een financieel plan vaak een 

vereiste. 

Grip op je financiën is hoe dan ook een 

basis voor succesvol ondernemen. Creëer 

een systeem wat voor jou werkt én haak 

een boekhouder of accountant aan indien 

nodig.

Heb jij het nodig?



Financieel plan: How to be a 
millionair?
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Voorbeeldcasus Financiering/Begroting.

En nu?



Hoe moet het niet? Waarom?
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Waaraan moet een begroting 
voldoen?
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• Sluitende begroting

• Toelichting op zaken:

• Is het voor de beoordelaar 
duidelijk waar geld naar toegaat?

• Is een inschatting van kosten/baten

• Neem post ‘onvoorzien’ op 5%

• Begroot op tegenvallers, niet op meevallers

• Vergeet de balans niet te begroten

• Durf te kiezen (kaasschaafmethode)

• Blijf monitoren en sturen op financiën



Uitsplitsen binnen begroting
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• Uren/uurtarief?

• Hoeveel deelnemers?

• Kostprijs per stuk?

• Is de toelichting consistent (plan versus cijfers)

• Helder overzicht (begrijp ik wat er staat)



Hoe kan het wel? Waarom?

36



Nog een voorbeeld:
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Balans
Activa

(debetzijde = bezittingen) 

Passiva

(creditzijde = financieringsbronnen)

Vaste activa Eigen vermogen 

- Inventaris - Aandelenkapitaal

- Bedrijfsgebouw - Reserves

Vlottende activa Lang vreemd vermogen 

- Voorraden - Looptijd > 1 jaar

- Vorderingen

Liquide middelen (direct beschikbaar) Kort vreemd vermogen 

- Bank - Looptijd tot 1 jaar

- Kas

Nu je eigen balans?
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Investeringsbegroting

Vaste activa Bedrag 

Inventaris / machines

Vervoermiddelen

Goodwill

Overig

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraad

Debiteuren

Aanloopkosten

Kasgeld

Onvoorzien

Totaal vlottende activa

Totaal investering
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Financieringsbegroting

Eigen vermogen Bedrag 

Spaargeld

Achtergestelde leningen familie, vrienden, etc

Inbreng bedrijfsmiddelen (al aangeschaft)

Totaal eigen vermogen

Lang vreemd vermogen

Lening van de bank

Lease

Lening van bijv. familie, vrienden, etc.

Totaal lang vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen

Krediet van de bank

Leverancierskrediet

Totaal kort vreemd vermogen

Totaal vermogen
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Exploitatiebegroting

Omzet Jaar 1 Jaar 2..

Omzet

Inkoopwaarde omzet

Brutowinst

Kosten

Personeel

Huur

Gas, water, licht

Verkoop / promotie

Afschrijving 

Rente

Algemeen

Totale kosten

Bedrijfsresultaat
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Gewoon lekker beginnen en vragen 

stellen

En nu?
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Valkuilen

“Ik ga mijn droom werkelijkheid maken”
Van droom naar rentabiliteit

“Ik ga veel service en kwaliteit leveren”
Dienstbaar is goed, anders is beter

“Ik kan het zelf, heb geen anderen nodig”
Ben jij het schaap met de 5 poten?

“Er is veel marktpotentie”
Klanten komen niet vanzelf
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Vragen?


