Trainingsprogramma (concept, wordt verder uitgewerkt)

Programma dag 1
Onderwerp

Inhoud

Dag 1 Ochtend 9:00 – 12:30
Introductie cursus

•
•
•

Introductie trainers
Introductie deelnemers, toelichting eigen casus
Programma

Context Water & Finance

•
•
•

Thema’s en trends
Begrippen
Toelichting oefen cases

Opstellen business case

•
•

Business case canvas / value drivers
Oefening in 3 groepjes: vertaal de geselecteerde case naar een
basisopzet van een business case.
Presentatie business cases: uitwerking plenair delen en vragen.

•
Dag 1 Middag 13:30 – 16:30
Financiële modellen

•
•

Vragen & afsluiting

Terugkoppeling naar leerdoelen – wat is behandeld?

Begrippen, basisprincipes
Oefening verwerking van de business case in een financieel model
verwerkt ter beoordeling door een financier

Programma dag 2
Onderwerp

Inhoud

Dag 2 Ochtend 9:00 – 12:30
Financiering: financiers &
instrumenten

•
•
•

Instrumenten en financiers zijn er voor waterprojecten.
Beoordeling: risico’s, mitigatie en criteria
Illustratieve cases en praktijkervaringen

•
•

Opstellen pitch van de oefen casus
Pitch presentatie voor een panel met leden uit de wereld van
financiering.
Vragen en (individuele) feedback op de eigen casus en projecten

Dag 2 Middag 13:30 – 16:30
Projectvoorstellen

•

Follow up en afsluiting

•
•

Inventarisatie mogelijkheden voor nadere stappen, bijv.
advisering, cursussen, terugkomdagen, ect.)
Evaluatie training, certificaat en borrel.

Cursusbegeleiders
Gerbrand van Bork is econoom en venture leader Climate Finance bij Ecorys. Hij combineert ruime
hands-on ervaring met het opstellen van projecten en business cases met het geven van trainingen. Zo
heeft Gerbrand gewerkt aan het opstellen van business cases voor de Tweede Maasvlakte, Rotterdam
Centraal, het grootschalige overstromingsplan in Jakarta, water zuivering in Bursa, maar ook voor
kleinschalige projecten als community business models met de Village Pump in Mozambique.
Daarnaast heeft Gerbrand meer dan 15 jaar ervaring als expert in project ontwikkelingssupport
faciliteiten voor de Europese Fondsen (structuurfondsen, IPA) in landen als Bulgarije, Roemenië,
Tsjechië en Turkije. Momenteel is hij expert voor de PPS projectontwikkelings- en business case
faciliteit aan beneficianten voor de EBRD. Gerbrand kent ook de projectbeoordelingskant goed, zo is
hij projectbeoordelaar geweest voor EU fonds applicaties voor grote investeringsprojecten voor de
Europese Commissie en Ministeries in Turkije. Momenteel ondersteunt hij de projectbeoordeling van
RVO voor DRIVE en D2B applicaties. Tenslotte heeft Gerbrand een groot aantal trainingen verzorgd op
het gebied van projecten opstellen, business cases, kosten-baten analyse en project financiering voor
partijen in Nederland, Europa (EIB, DG Regio), Zuidoost Europa, Ghana, Indonesië, Egypte en Turkije.
Daarnaast heeft hij gastcolleges verzorgt over deze onderwerpen voor de Erasmus Universiteit en de
Middle East Technical University in Ankara.
Jarit van de Visch is consultant bij de groep Strategie en Management Consultants van Royal
HaskoningDHV. Jarit wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door het haalbaar en mogelijk
maken van waterprojecten en - programma’s, zowel als het gaat om een teveel aan water als een
tekort aan water. Hiertoe adviseert ze publieke en private organisaties zoals FMO, HEINEKEN,
Rijksoverheid, EU, Wereldbank, waterschappen en utiliteitsbedrijven over de realisatie en
haalbaarheid van hun projecten en programma’s door middel van business case development en
stakeholder engagement. Jarit heeft talloze business cases van velerlei waterprojecten ontwikkeld en
geoptimaliseerd, de financiële en economische haalbaarheid geanalyseerd voor het realiseren van
financiering en due diligences en (maatschappelijke) kosten-batenanalyses uitgevoerd. Naast deze
financiële component begeleidt ze het proces van de agendering van uitdagingen tot het
inventariseren en evalueren van oplossingen, waarbij ze stakeholders actief betrekt. Het faciliteren
van workshops, het geven van trainingen en on the job capacity building is hier een belangrijk
onderdeel van.
Hessel Schuurman is NWP netwerker en zelfstandig adviseur bij Watrix International Water
Consultancy. Hessel is gespecialiseerd in business development, financiering en project management
van projectvoorstellen in de water(zuivering) sector. Hij heeft opdrachten uitgevoerd onder andere
voor Vitens Evides International, Xylem Water Solutions en het Nederlandse Rode Kruis. Als netwerker
voor het Netherlands Water Partnership begeleidt hij Nederlandse water MKBers, NGOs en
innovatieve start-ups bij het opstellen van de strategie en financiering voor internationale projecten.
In zijn werk heeft Hessel regelmatig te maken met het opstellen van financiële business cases, onder
andere in het kader van Fonds Duurzaam Water en Partners voor Water.

