
 

PPO Opleiding -  
Leergang ondernemersadviseur publieke organisaties (door FOI) 

 

Doelstelling  

De doelstelling van het opleidingstraject is als volgt:  

 Deskundigheidsbevordering van de betreffende medewerkers;  

 Controleerbaar inzicht in de overwegingen die geleid hebben tot financieringsbeslissing;  

 Het verkennen van de toekomstmogelijkheden, om zo te komen tot een besluit wel of niet 

financieren.  

 

Doelgroep  

De opleiding is specifiek ontwikkeld voor ondernemersadviseurs van Publieke 

Ondernemersadviesorganisaties.  

 

Leerdoelen  

De volgende leerdoelen staan centraal tijdens de opleiding ‘Leergang ondernemersadviseur publieke 

organisaties’:  

 De financiële verslaglegging van eenvoudige organisaties kunnen lezen, begrijpen en juist 

interpreteren;  

 Het onderscheid tussen IB en VPB ondernemingen kennen en ook de gevolgen voor het lezen 

van de jaarrekening;  

 Juridische consequenties van de verschillende rechtsvormen kennen;  

 Welke informatie is er benodigd om een financieringsaanvraag te kunnen beoordelen?  

 De verbanden tussen balansposten onderling en tussen balansposten en posten van de 

resultatenrekening;  

 Het hanteren van een aantal financiële ratio’s als hulpmiddel voor een financiële analyse en 

beoordeling van een organisatie;  

 Een goede sparringpartner zijn voor de ondernemers  

 De financiële status van een onderneming bepalen aan de hand van de jaarcijfers;  

 Het beoordelen van een exploitatiebegroting;  

 Welke financieringsinstrumenten zijn er en wanneer in te zetten?  

 Middels liquiditeitsprognoses inzicht verschaffen in de liquiditeiten van de organisatie;  

 Oorzaken liquiditeitsproblemen en hoe hier mee om te gaan?  

 Een eerste eenvoudige beoordeling kunnen doen van een ondernemingsplan van een starter;  

 Hoe beoordeelt een bank een financieringsaanvraag?  

 Het verkrijgen van algemeen inzicht in en de structuur van het belastingstelsel;  

 Het kunnen doen van een efficiënte en effectieve gespreksvoorbereiding voor de ondernemers 

adviseur.  

 

Inhoud  

 Indeling en onderdelen van de balans, verlies- en winstrekening;  

 Het verschil tussen kosten en uitgaven, inkomsten en opbrengsten;  

 Belangrijke aspecten in een ondernemingsplan van een starter;  

 Onderlinge verbanden tussen balans en de verlies- en winstrekening;  

 Beoordelingsnormen die bankiers gebruiken;  

 Belangrijkste fiscale aspecten in relatie tot de financiering;  

 Belichting van ratio’s.  

Specifieke leerdoelen kunnen uiteraard nog op een later tijdstip worden afgestemd.  



 

 

Dagindeling  

Het opleidingstraject bestaat uit 4 dagdelen:  

 

Dagdeel 1 – Jaarrekening lezen zowel IB als VPB:  

- Balans;  

- Winst- en verliesrekening;  

- Verschil in jaarrekeningen bij de diverse rechtsvormen;  

- Juridische aspecten van de verschillende rechtsvormen;  

- Ratio’s.  

 

Dagdeel 2 – Prognose/Starters/Gespreksvoorbereiding:  

- Herhaling dagdeel 1 met eigen casuistiek;  

- Is een prognose globaal gezien realistisch?  

- Ondernemersplannen van starters. Het kunnen doen van een quick scan.  

- Welke informatie dient de ondernemersadviseur vooraf aan het gesprek te ontvangen en waarom?  

- Gespreksvoorbereiding voor de ondernemersadviseur.  

 

Dagdeel 3 – Liquiditeiten/Fiscale Aspecten:  

- Het verschil tussen opbrengsten/kosten en ontvangsten/uitgaven;  

- Oorzaken liquiditeitsproblemen en mogelijke oplossingen;  

- De administratie van de ondernemer.;  

- Fiscale aspecten.  

 

Dagdeel 4 – Bancaire normen/Financieringsinstrumenten/Totaalcase:  

- Bancaire beoordelingsnormen voor financieringsaanvragen;  

- Verschillende financieringsinstrumenten;  

- Casuïstieken waarbij het geleerde in de voorgaande dagen in de praktijk zal worden toegepast.  

 

Duur: 4 dagdelen verspreid over 2 dagen, van 9.00 tot 16.30 uur 

Kosten: € 595,- per persoon (PPO leden), € 714,- per persoon (niet leden) 

Locatie: Gemeentehuis Hilversum 

Datum: volgt na inventarisatie opgave 

Maximum aantal deelnemers: 12 (min. 8) 

 

Praktijkcasuïstiek  

Om de praktijkgerichtheid van de opleiding te kunnen waarborgen, ontvangt FOI graag van elke 

deelnemer 1 praktijkcase met volledige bijlagen. (bijvoorbeeld: consolideren, lezen van een 

kolommenbalans, financieringsaanvraag, berekenen van de juiste financieringsbehoefte, maken van 

een liquiditeitsprognose, financieringsaanvraag met toelichting etc.).  

Deze stukken ontvangen zij graag uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag.  

 

Verspreiden casuïstiek  

In verband met vertrouwelijkheid verzoekt FOI de deelnemers hun casus voor alle deelnemers 

geprint mee te nemen en na afloop van de dag weer mee terug te nemen.  

 

 


