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Workshop subsidiekansen voor 
een duurzame bedrijfsstrategie



Subsidiefocus

Subsidiefocus helpt bedrijven en organisaties om de stap te 
maken van idee naar financieel haalbaar projectplan door:
• Het initiëren van projecten
• Het schrijven van projectvoorstellen
• Het indienen van subsidie- en financieringsaanvragen
• Het voeren van overleg met uitkerende instanties
• Het opzetten en begeleiden van passend projectmanagement 

Uw partner in innovatie



Aanvraag begeleiding

Inventarisatie mogelijkheden

Opstellen aanvraag

Opstellen begroting 

Indienen aanvraag



Compliance support

Compliance support

Ondersteuning projectmanagement

Eindrapportage-vaststelling

Controle begeleiding



Opzetten consortia

Opzetten project voorstellen

Mobiliseren en verenigen partners
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Aanpak Subsidiefocus – Duurzame bedrijfsstrategie



Voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

- Haalbaarheidsonderzoeken

- Ontwikkeling duurzame processen

- Duurzame bedrijfsprocessen

- Duurzame bedrijfspanden (gecertificeerd)

- Duurzame bedrijfspanden (losse investeringen)

- Mobiliteit



Waterstoftankstation Zeeuws-
Vlaanderen
• Consortium: H4A (Sas van Gent) 

• Subsidie: Zeeland in Stroomversnelling 

(Provincie Zeeland)

• Hoogte subsidie: 50%

• Subsidiabel: De kosten voor het uitvoeren van 

de haalbaarheidsstudie

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://thuiscomfort.nl/Waterstof/wat-is-waterstof.html&psig=AOvVaw2rH3mDiBy-3cQV3dr6Z0-D&ust=1586613430795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj-s-GB3ugCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.h4a.nl/expertises/asfalt-wegen/infrastructuur/&psig=AOvVaw0yKSTlatER_es5v9OAH7Pa&ust=1586613573769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPie7KWC3ugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/wielemakerbv/&psig=AOvVaw1p_NXHHLTDf-WjRNGvGmCF&ust=1586613878368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDGpLqD3ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl-nl.facebook.com/ACRijnbergTransportservice/&psig=AOvVaw0jriPFBFdoC4-Vo3fFzlUg&ust=1586613930643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDl8NOD3ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://twitter.com/depooterolie?lang%3Dfi&psig=AOvVaw1i9G11eKN_mFVMRpXKq8xY&ust=1586613627847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNicvr-C3ugCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35507/Stond-u-ook-in-de-file-in-Nieuwe-Pekela?.html&psig=AOvVaw05QHj-pIqT48ehFwgahsba&ust=1587138411254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZpr-l7egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.zrd.nl/&psig=AOvVaw0cizqy03Vd9Ci5BsJIH3kr&ust=1586613994098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiujvKD3ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.linkedin.com/company/arentis&psig=AOvVaw0dOA5Jh78IfHVxmMhgO7v2&ust=1587138279172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiphYKl7egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://binnenvaartkrant.nl/multraship-breidt-vloot-verder-uit-2&psig=AOvVaw1ujn711wa1gV6plF3YKu7t&ust=1587138586383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9rpCm7egCFQAAAAAdAAAAABAD


Circulaire verpakkingen voor 
schaal- en schelpdieren

Hans Bakker (technisch directeur Redisol): 
‘Ik reik de ideeën aan en dan is het aan Boudewijn om de aanvraag op te stellen. Als hij die ter toetsing aan mij 

voorlegt, denk ik wel eens: ‘heb ik dat allemaal verteld? Hij weet dat goed te benoemen en in een breder 
perspectief te plaatsen.’

• Bedrijf: Van Es Verpakking, CPD

• Subsidie: (ZiS) + Topsector Energieprojecten Industrie

• Hoogte subsidie: 70%

• Subsidiabel: De kosten voor het uitvoeren van de 

haalbaarheidsstudie



Ontwikkeling duurzaam 
wandpanelen

• Bedrijf: SeaCore Panels (Venlo)

• Fiscale regeling: WBSO

• Netto voordeel: 1/3 van de loonkosten en de directe 

kosten en investeringen voor de 

ontwikkeling (korting op de loonheffing)



Sinke Recycling

• Bedrijf: Sinke Recycling (Kruiningen)

• Fiscale regeling: Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

• Netto voordeel: 6% (Vpb) 

• Subsidiabel: Investering afvalsorteerlijn voor 

bouw- en sloopafval

• Vraag: Welke duurzame investeringen staan er voor uw bedrijf gepland voor het 
komende halfjaar?



Duurzaam bedrijfspand volgens 
een certificering

• Bedrijf: BioFreshi

• Subsidie: MIA en EIA

• Hoogte subsidie: 45% en 45,5%

• Subsidiabel: Investering in een duurzaam bedrijfspand 

volgens een BREEAM-NL certificering



Duurzaam bedrijfspand (losse 
investeringen)
• Bedrijf: NCC Vastgoed

• Subsidie: EIA, MIA/Vamil en ISDE

• Hoogte subsidie: 45,5%, 27-45% en 75% Vamil en een 

cash bedrag 

• Subsidiabel: Investering in een renovatie van een 

bedrijfshal, kantoor en productiefaciliteit



Mobiliteit

• Bedrijf: Van Berkel Bedrijven

• Subsidie: SEBA, SSEB, AanZET en MIA

• Hoogte subsidie: cash bedrag en combinatie met MIA

• Subsidiabel: Investering in een elektrische/waterstof 

bedrijfsbusjes, bouwmachines, 

vrachtwagens etc.



Partner in innovatie

Neem contact met ons op wanneer er investeringen of 
projecten spelen in één van deze thema’s!
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Contactgegevens

Boudewijn Zuijderhoudt
boudewijn.zuijderhoudt@subsidiefocus.nl
06-47834872 

Stijn Brouwers
stijn.brouwers@subsidiefocus.nl
06-82527362

mailto:boudewijn.zuijderhoudt@subsidiefocus.nl
mailto:stijn.brouwers@subsidiefocus.nl

