
 

  
 

Masterclass 

Financing Renewable 

Energy Projects 

Ben je op zoek naar meer kennis over de financieel economische kant van (duurzame) energiepro-

jecten? Wil je meer inzicht om de waarde van je (duurzame) energie-initiatieven goed in te kunnen 

schatten? Geef je dan op voor de nieuwe Masterclass Financing Renewable Energy Projects, die 7 

april 2016 van start gaat. 

Uit onderzoek van het ‘Energy Finance Institute’ is gebleken 

dat veel ondernemers en overheden moeite hebben met de 

financieel economische kant van een (duurzaam) energie 

project of bedrijf. Ingenieurs zijn immers geen economen. 

Het is niet nodig dat duurzame initiatieven in de energie-

markt niet slagen door een gebrek aan kennis van financiële 

economie. Om die reden biedt het EF-I de masterclass ‘Fi-

nancing Renewable Energy Projects’ aan. Doel van de mas-

terclass is om ondernemers, adviseurs en overheden nood-

zakelijk inzicht te geven, om de waarde van hun initiatieven 

goed in te schatten en zo de kans op financiering van hun 

projecten en ondernemingen te vergroten.  

 

Masterclass 

Aan de hand van 3 onderdelen krijg je meer inzicht in finan-

ciers en hun behoeften, en leer je verwacht rendement en ri-

sico juist in te schatten. Ook wordt er ingegaan op het waar-

deren, ontwikkelen en structureren van projecten, de kapi-

taalstructuur van de onderneming en financieringsinstru-

menten.  

De masterclass bestaat uit:  

 1. De waarde van een Project (of onderneming) en risico’s 

 2. Projectontwikkeling en structurering 

 3. Het vinden van kapitaal.  

De onderwerpen worden verdeeld over drie bijeenkomsten 

van 18:00 uur tot 21:00 uur.  

De bijeenkomsten vinden plaats op de Woudestein Campus 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 7, 14 en 21 april 

van 18.00 tot 21.00 uur. Je ontvangt een boek en ander les-

materiaal, ook krijg je toegang tot webcasts waarin begrip-

pen en theorie aan bod komt. 

 

Energy Finance Institute  

De masterclass wordt verzorgd door docenten aan de Eras-

mus Universiteit die als financieel economen al jaren onder-

zoek doen in de energiemarkt en door experts uit de indu-

strie met veel ervaring in projectontwikkeling en de financie-

ring van projecten. Dr. Ronald Huisman en Dr.mr. Mehtap 

Kilic zijn beide verbonden aan het EF-I. Leon Pulles is een 

industrie expert met veel ervaring in het ontwikkelen en fi-

nancieren van duurzame energieprojecten.  

 

Aanmelden 

De masterclass vereist geen voorkennis. Deelnemers zijn 

voornamelijk personen die finance niet als hoofdopleiding 

hebben gehad, of werkzaam als zelfstandig ondernemer, 

adviseur of bij energie ondernemingen, technische bedrij-

ven, projectontwikkelaars en overheden. De investering voor 

de masterclass bedraagt €2250,- excl. Btw. 

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op 

www.EF-I.nl of contact opnemen met Martijn Kerkhof via 

kerkhof@EF-I.nl of 06 53143768. 

http://www.ef-i.nl/
mailto:kerkhof@EF-I.nl

