
 

PPO Opleiding -  
Leergang ondernemersadviseur publieke organisaties (door FOI) 

 

Doelstelling van deze leergang is de deskundigheid van de deelnemers bevorderen, de 

overwegingen die geleid hebben tot financieringsbeslissing controleerbaar en inzichtelijk maken en 

het verkennen van de toekomstmogelijkheden. Met als resultaat een weloverwogen besluit over het 

wel of niet financieren.  

 

Onderdelen die aan bod komen om de doelstelling te bereiken zijn de indeling, onderdelen en 

onderlinge verbanden van de balans en verlies- en winstrekening, het verschil tussen kosten en 

uitgaven, inkomsten en opbrengsten, het ondernemersplan van een starter, beoordelingsnormen die 

bankiers gebruiken, belangrijke fiscale aspecten in relatie tot de financiering en belichting van 

ratio’s.  

 

Leerdoelen en inhoud 

 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.  

 

Duur: 2 dagen van 9.00 tot 16.30 uur 

Kosten: € 650,- per persoon (PPO leden), € 795,- per persoon (niet leden) 

Datum en locatie: volgt na inventarisatie opgave 

Maximum aantal deelnemers: 12 (min. 8) 

 


