
Waterschappen pakken steeds vaker hun 
verantwoordelijkheid in integrale gebieds-
ontwikkeling. Ze zijn betrokken bij grote, 
risicovolle projecten. Dat vraagt om construc-
tieve samenwerking, bijvoorbeeld met 
gemeenten en energiebedrijven. Balance helpt 
Waterschappen om deze samenwerking soepel 
te organiseren en de (financiële) mogelijk-
heden beter te benutten.

Vanuit ons uitgebreide netwerk weten we snel de juiste stake-
holders te vinden en gaan we met hen een constructieve samen-
werking aan. Daarnaast geven we met een financieringsscan 
inzicht in mogelijke subsidies. Deze kunnen de samenwerking 
tussen partners bevorderen en geven richting aan projecten. Ook 
adviseren we u over alternatieve financieringsmogelijkheden.

:

Waterschappen:

Meer financiële 
mogelijkheden 
door 
samenwerking



Constructieve 
samenwerking
maakt meer 
mogelijk

SUBSIDIES:  
MEER DOEN MET MINDER
Waterschappen zien steeds grotere en 
risicovollere projecten op zich afko-
men. Door bezuinigingen is er minder 
geld om deze te realiseren.  
De samenwerking met andere 
overheden, marktpartijen en belangen-
organisaties vergroot de kans op  
subsidie en maakt de weg vrij om 
andere financiële mogelijkheden te 
onderzoeken.

AANPAK
Onze specialisten kennen alle ins en 
outs van grote, complexe projecten. 
Met deze ervaring én hun hands-
on mentaliteit, helpen ze u met een 
systematische aanpak voor betere 
samenwerking. Ze laten uw project 
bovendien optimaal aansluiten op een 
subsidieaanvraag, waardoor uw kan-
sen op subsidie fors toenemen.

Meer mogelijkheden
door samenwering

1 2 3 4
Analyse

Grondige analyse  
feitelijke situatie en in 
kaart brengen van de 
eigen doelstellingen  
en belangen

Samenwerkings-
partners

Belangen van derden  
en mogelijke samen- 
werkingsrelaties in kaart 
brengen met interviews

Financierings-
scan

Subsidieanalyse en  
scan van overige  
financieringsmogelijkheden

Opportunity  
document

Beschrijving contouren 
voor succesvolle samen-
werking met expliciete 
aandacht voor financie-
rings- en subsidiekansen

 Specialisten uit het veld: u praat met een 
 deskundig partner 

 Systematische aanpak van resultaatgerichte, 
 hands- on adviseurs

 Profiteren van kennis en ervaring van buiten  
 uw organisatie 

 Concreet inzicht in financiële mogelijkheden
 Eerder trokken wij een vastgelopen project vlot bij   

 Waterschap Brabantse Delta – we brachten de juiste
 samenwerkingspartners bij elkaar en organiseerden
 de subsidieaanvraag

Meer weten?
 Neem contact op met Cees Maaskant, 

directeur Balance Project Solutions.
E-mail: balance@balance.nl

Telefoon: 020 - 676 3993

Voordelen


