
Lucas Meijs & Lonneke Roza 

RSM ERASMUS UNIVERSITY  [Company address] 

Stappenplan 
financieringsmatrix 

 

  



© Lucas Meijs / Lonneke Roza, RSM Erasmus University, lmeys@rsm.nl 
 

Stappenplan financieringsmatrix 
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe NPO’s de financieringsmatrix kunnen toepassen om hun 

huidige financieringsportfolio te evalueren en waar nodig aan te passen.  

Huidige financieringsportfolio 
1. Bekijk welke financieringsbronnen de NPO momenteel gebruikt aan de hand van de definitielijst 

en verwijder de overige financieringsbronnen uit de matrix. Dit geeft een overzicht van de 

kenmerken van de huidige financieringsbronnen.  

2. Geef met percentages aan in hoeverre de NPO momenteel gebruik maakt van de 

financieringsbronnen. Dit maakt duidelijk welke financieringsbronnen de meeste invloed hebben 

op de relatie, het beleid en de organisatie van de NPO. 

3. Bekijk de kenmerken van deze huidige bronnen en omcirkel de kenmerken die u als meest 

belangrijk ervaart in uw organisatie. Vul tevens specifieke voorbeelden in per kenmerk waar 

mogelijk, zodat duidelijk is hoe de organisatie, het beleid of de relatie wordt beïnvloed.  

4. Bekijk in hoeverre de kenmerken van de huidige financieringsbronnen overlappen of conflicteren 

en omcirkel deze kenmerken om later als discussiepunten te behandelen.  

Evaluatie 
5. Beoordeel in hoeverre de effecten van het huidige financieringsportfolio op de organisatie 

toepasbaar zijn en tevens wenselijk zijn. 

Indien de huidige portfolio geen ongewenste neveneffecten heeft, is het niet nodig om het 

financieringsportfolio aan te passen. Wanneer de huidige portfolio wel onwenselijke effecten heeft, is 

het aan te raden de financieringsportfolio aan te passen. Zeker wanneer de verschillende bronnen 

elkaar versterken of wanneer de organisatie voor een groot deel afhankelijk is van deze bronnen. Ook 

kunt u bespreken hoe u de NPO in de toekomst idealiter ziet en bekijken welke (nieuwe) 

financieringsbronnen hier het beste bij passen. 

 Nieuwe financieringsbronnen 
6. Bekijk welke financieringsbronnen de onwenselijke effecten van het huidige portfolio op kunnen 

vangen en/of bekijk hoe nieuwe financieringsbronnen effect zullen hebben op de organisatie.  

7. Beoordeel in hoeverre deze potentiële nieuwe bronnen (on)wenselijke kenmerken hebben. 

8. Bekijk in hoeverre deze (on)wenselijke effecten zouden worden opgeheven door andere bronnen in 

het  huidige of toekomstige portfolio. 

9. Richt u op de bronnen die de minst onwenselijke of meest wenselijke effecten hebben wanneer zij 

zouden worden toegevoegd aan het toekomstige portfolio. Gebruik hiervoor ook de kenmerken die 

u bij punt 3 heeft aangegeven als belangrijk.  


