
Community
Crash Course

Finance

Heb je te maken met initiatieven uit de 
samenleving die op zoek zijn naar financiering? 
Zoek je naar manieren waarop publieke middelen 
slimmer kunnen worden ingezet om zulke 
initiatieven te steunen? Doe dan mee met de 
Crash Course Community Finance. In één dag 
word je zelf expert in (inter)nationale trends en 
bestaande en nieuwe financieringsstrategieën 
voor sociale projecten en ondernemingen. 

Met de crash course krijg je 
zicht op: 

• de belangrijkste (inter)nationale 
trends, ontwikkelingen en 
kansen op het gebied van 
community finance 

• het spectrum aan bestaande en 
experimentele community 
finance instrumenten, en de 
inzetbaarheid daarvan 

• regulering en relevante wet- en 
regelgeving 

• de rollen van de overheid en van 
(lokale) gemeenschappen zelf bij 
community finance 

• de grootste uitdagingen voor 
community finance nu en in de 
nabije toekomst

Voor wie? 
De cursus is bedoeld voor ambtenaren en andere 
professionals die te maken hebben met 
financieringsvraagstukken bij maatschappelijke 
projecten, bewonersinitiatieven en/of sociaal 
ondernemen, maar die zelf geen doorgewinterde 
financieel expert zijn.  

Drie data en locaties in november 2019 
Kijk op https://socialfinancematters.nl/crashcourse



Community finance is een verzamelterm voor financieringsarrangementen voor 
collectieve voorzieningen en projecten die vanuit de samenleving worden 
opgezet. Dat zijn er steeds meer, en op steeds verder uiteenlopende terreinen. 
Denk bijvoorbeeld aan coöperaties voor zonnepanelen delen. Of in het sociaal 
domein aan lokale vervoersdiensten voor ouderen, opgezet door vrijwilligers. Of 
aan bewoners die hun eigen buurtboerderij beheren of een buurthuis runnen.  

Nederland is rijk aan zulk initiatief. De OECD* constateerde eerder dit jaar nog 
dat Nederland opmerkelijk veel ondernemende gemeenschapsinitiatieven 
(‘community-based organisations’) kent, maar dat juist die niet makkelijk 
toegang vinden tot financiering. Sommige drijven op subsidie en giften, maar 
zien dat dat op den duur geen houdbaar model is. Bij andere treden leden van 
de gemeenschap zelf op als financiers. Weer anderen vinden ingang bij 
zogeheten impactinvesteerders, die kijken naar de maatschappelijke waarde die 
wordt gerealiseerd. Termen als social impact bonds, crowdfunding, 
resultaatfinanciering, sociale obligaties, ledencertificaten en community shares 
worden regelmatig gebruikt. Maar veel zijn zoekend. Net als de (lokale) overheid.  

Met de crash course ontwikkel je, op basis van praktijkervaringen en onderzoek, 
vaardigheden om beter te kunnen ondersteunen bij het uitstippelen van een 
financieringspad, en om publieke middelen slimmer in te zetten.

Opbouw 
De cursus is opgebouwd uit een bijzondere mix van werkvormen. Naast 
kennisoverdracht in een college-achtige setting zitten er werkvormen in 
waarbij je als deelnemers met elkaar actief aan de slag gaat. Er is volop 
ruimte om eigen vragen en casusmateriaal in te brengen. 

Wat levert het je op? 
•Je hebt zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen rond 

community finance, weet hoe het speelveld eruitziet en vanuit welke 
belangen de verschillende spelers opereren. 

•Je weet in de basis hoe de belangrijkste bestaande en experimentele 
community finance instrumenten werken. Jargon zoals 
resultaatfinanciering, donor-advised funds en impactinvesteringen 
heeft geen geheimen meer voor je. 

•Je bent in staat om intern en extern te mee te denken en te adviseren 
over financieringsconstructies voor maatschappelijke initiatieven en 
vraagstukken. 

•Je kunt de grote lijnen uitzetten voor een financieringsstrategie, ook 
in PPS-constructies. 

* OECD/European 
Commission (2019) Boosting 
social entrepreneurship and 
social enterprise 
development in The 
Netherlands. In-depth policy 
review.



Ontvangst 
Welkom en kennismaken 

Blok 1: Trends en ontwikkelingen rond community finance 
Aan de orde komen onder meer: het veranderende speelveld rond financiering 
van maatschappelijke initiatieven, trends in geefgedrag en filantropie, in 
subsidieverstrekking en andere publieke financiering, opkomst van 
impactinvesteringen en van resultaatfinanciering, opkomst van alternatieve 
financieringsvormen.  

Korte pauze 

Blok 2: Community finance in de praktijk 
Aan de orde komen de werking, inzetbaarheid, kansen en knelpunten van de  
belangrijkste financieringsinstrumenten (zoals crowdfunding, sociale obligaties en 
andere sociale leningen, ledencertificaten, impact bonds en resultaatfinanciering), 
regulering, wet- en regelgeving, governance en verschillende rollen van de 
gemeenschap zelf. 

Lunch 

Vervolg Blok 2: Community finance in de praktijk 
Praktische toepassingen en eigen casus 

Blok 3: De overheid en community finance 
Centraal staan de verschillende manieren waarop (lokale) overheden community 
finance kunnen stimuleren en hoe de overheid zelf op een slimme manier financier 
kan zijn. Het  gaat onder andere over matching en hefboomconstructies, nieuwe 
vormen van subsidie-inzet, gestapeld financieren, evaluatie en - in mindere mate - 
de rol de van de overheid als sociaal inkoper. 

Korte pauze 

Vervolg Blok 3: De overheid en community finance 
Praktische toepassingen en eigen casus 

Uitdagingen en wrap up. Wat neem je mee? 
Afsluiting 
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Contact en aanvullende informatie
Deze crash course is ook te boeken als in-company cursus, en in aangepaste en 
ingekorte vorm als cursus voor maatschappelijke projecten, sociale 
ondernemingen, verenigingen, coöperaties en stichtingen. 

Neem voor aanmelding en meer informatie gerust contact op met Martijn: 
martijn@socialfinancematters.nl | 085-0185071 | https:socialfinancematters.nl

Over de cursusleider
Martijn Arnoldus is een zeer ervaren cursusleider en 
specialist op het gebied van financiering van 
maatschappelijke impact. Als oprichter van Social Finance 
Matters zet hij zich in voor het versterken van mogelijkheden 
voor community finance. Hij is mede-initiatiefnemer en 
oud-directeur van Voor je Buurt, een van de wereldwijd 
eerste crowdfundingplatformen voor maatschappelijke 
initiatieven. Martijn heeft jarenlange ervaring en een 
uitgebreid internationaal netwerk in de drie werelden die in 
het veld van community finance bij elkaar komen: 
investeringsmarkt, filantropie en publieke financiering.

Aanmelden
Deelname kost €455 (excl. btw). Bij het inschrijfgeld zijn lunch 
en een cursusmap inbegrepen. Schrijf in via  
https://socialfinancematters.nl/crashcourse 

Materialen
Bij deze crash course hoort een cursusmap met toelichtingen 
op de verschillende onderdelen die tijdens de cursusdag aan 
bod komen. In de map zitten ook checklists, 
casusbesprekingen en factsheets over de verschillende 
financieringsinstrumenten die in de crash course worden 
behandeld. De map wordt op de cursusdag aan alle 
deelnemers uitgereikt.


