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Hezelburcht in vogelvlucht
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Chemie & Biobased 
Economy

Logistiek & WaterHigh Tech Systems
& Materials

Zorg & WelzijnOverheden & 
Woningcorporaties

Life Sciences 
Health & Food

ICTDuurzaamheid 
Energie & Milieu

Hezelburcht expertises
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FiscaalIP desk

Projectmanagement 
Europese aanvragen

SubsidiecoördinatieComplianceAanvragen kredieten 
en fondsen

Subsidieadvies

Hezelburcht diensten



Subsidie- en fondsencoördinatie

Wat is de meerwaarde?

• Primaire doelen

• Optimalisatie van subsidie-inkomsten

• Minimalisatie van risico op verworven subsidies

• Secundaire doelen

• Vergroten van subsidiebewustzijn

• Borging van subsidiewerving in werkproces

• Overdracht van subsidiekennis aan medewerkers

• Kenmerken subsidiecoördinatie

• Wekelijkse aanwezigheid

• Vast aanspreekpunt

• Ondersteuning in subsidieproces

• Bewustzijn

• Informatie

• Haalbaarheid

• Aanvragen

• Verantwoorden

20 maart 20196



Subsidies en fondsen

Subsidie 

• Een middel van de overheid om beleidsdoelstellingen te realiseren

• Budgetten vanuit o.a. VWS, OCW, EZK, gemeenten, provincies

• Uitvoerende instanties zijn o.a. RVO, ZonMw, NWO

• Gebonden aan wet- en regelgeving

• Maar ook:

• Erkenning

• Opmaat naar private financiering

• Toegang tot (internationale) netwerken

• Subsidie als middel en niet als doel

• Harde beoordelingscriteria

Fonds

• Privaat geld

• Afhankelijk van de voorkeuren van een fonds

• Zachte beoordelingscriteria
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Een groot scala aan relevante thema’s 

• Vastgoed: Wonen en zorg, SET

• Personeel: ESF Duurzame inzetbaarheid, Stagefonds 

Zorg, Praktijkleren (BBL & HBO zorg)

• Inrichting: ouderen fondsen (bijv. Oranje Fonds, 

Sluyterman van Loo)

• Innovatie-/onderzoeksubsidies: ZonMw & NWO 

(diverse oproepen), fondsen (o.a. hartstichting), 

Europese subsidies (o.a. AAL en Interreg), subsidies 

vanuit Ministerie EZK

• Duurzaamheid: SDE+, ISDE

Herkennen van kansen
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Naam regeling Aanvrager Doel Subsidiabele 
kosten/activiteiten

Hoogte subsidie

Eigen project Thuiszorginstelling Warme zorg blijven
verlenen door gebruik van 
techniek

Personeelskosten, externe
opleidingen, 
projectmanagement, 
licentiekosten software

Gewenst: 100% 
financiering, 200k –
300k

Stimuleringsregeling 
E-Health Thuis (SET)

Zorgaanbieder, samen 
met inkopers en-of 
ondersteuner

Opschalen én borgen van 
bestaande eHealth 
oplossingen

Aanschaf/lease eHealth,
projectmanagement, 
implementatie en opleiding

50% tot €750k

Versnellingsprogramma 
informatie-uitwisseling 
patiënt en professional 
(VIPP)

Ziekenhuizen, medisch 
specialistische zorg of 
GGZ-instellingen

Gestandaardiseerd 
patiëntgegevens 
ontsluiten

Externe kosten voor IT-
implementatie

10%-100% afhankelijk 
van omzet, subsidie per 
module

Active and Assisted 
Living (AAL2)

Internationaal 
consortium, vanuit NL 1 
zorginstelling en 1 MKB-
onderneming.

Zelfredzaamheid van 
ouderen bevorderen met 
nieuwe technologie

Ontwikkeling van nieuwe 
ICT-oplossingen,
personeelskosten, etc.

40%-75% afhankelijk 
van type organisatie, 
subsidie tot € 500k

… … … … …

Voorbeeldmatrix subsidieregelingen



Visie op proces
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Het project

• Definieer je project:

• Activiteiten 

• Kosten (o.a. personeel, materiaal, overige)

• Wanneer heb je financiering nodig?

• Hoeveel financiering zoek je?

• Evt. business case

• Wanneer begint en eindigt je project

Het schrijven van een aanvraag

• Selectie van de juiste regeling of het juiste fonds

• Lees de tekst

• Voorwaarden

• Wie mag aanvragen (stichting, B.V., consortium)

• Welke kosten zijn subsidiabel (nooit commerciële kosten)

• Volledigheid van de aanvraag (juiste bijlagen)

Tips & Tricks (1)

Subsidiabele
activiteiten

Activiteiten van een
organisatie

Ambitie van de 
subsidie-

verstrekker

Let op de Deadline!!!
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Tips & Tricks (2) 

Na toekenning (in kaart te brengen vóór aanvraag)

• Rapportageverplichtingen

• Communicatieuitingen, zowel binnen als buiten de 

organisatie

• Creëer verantwoordelijkheid en eigenaarschap

• Regelingspecieke voorwaarden (o.a. deelnemen aan

workshops, opzetten talentprogramma, …)

• Subsidie is géén gratis geld 
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Onze specialisten
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Referenties
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Contact


