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‘MKB laat subsidiegeld liggen’
Voor veel bedrijven in het MKB is het
aanvragen van subsidie een moeilijk
en complex traject. Met als gevolg dat
ze halverwege de aanvraag afhaken of
zelfs niet weten dat er subsidiemogelijkheden zijn. Daardoor blijft er een
hoop subsidiegeld liggen.

Laat het MKB veel geld
liggen door zich niet te
verdiepen in subsidies?
Hakan Kapar, Kapar Consulting: “Ja,
MBK-bedrijven laten geld liggen, om-
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dat kennis, tijd of capaciteit ontbreekt.
In de praktijk kom ik regelmatig tegen
dat bedrijven bijvoorbeeld investeringen hebben gedaan in energiezuinige
of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
die voor subsidie in aanmerking komen. Helaas heeft de leverancier of installateur deze bedrijven hierop niet
gewezen. Een subsidieadviseur kan tijdig en op een juiste wijze subsidies verwerven en indien nodig administratief
verantwoorden.”

‘Limburg Onderneemt!’

Wat is voor het MKB de
beste manier om inzicht
te krijgen in subsidiemogelijkheden?
Mieke Verhaegh: “Op de eerste plaats
checken of het bedrijf geen subsidiemogelijkheden laat liggen. TRIAS heeft
hiervoor een laagdrempelig aanbod
ontwikkeld: de miniscan. “
Hakan Kapar: “Het bedrijf kan zich orienteren via globale databestanden zoals de subsidieshop van het Ministerie
van EZ, agentschap Senternovem, provinciale en gemeentelijke bronnen en
zich eventueel abonneren op commerci-

ele databanken zoals Subsidietotaal. Deze methode is echter niet waterdicht en
bovendien dient het bedrijf deze kennis
intensief en structureel te onderhouden.
Als een bedrijf nu en in de toekomst volledig inzicht wil in subsidiemogelijkheden, dan is het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten via een quickscan eerst te
laten doorlichten op alle mogelijkheden.
Een ervaren adviseur zal de mogelijkheden direct of via een uitgebreid overzicht benoemen en het bedrijf structureel en tijdig op de hoogte brengen van
alle relevante subsidies.”

Zo’n 170 mensen die volop actief zijn in de Limburgse economie - rechtstreeks,
bestuurlijk, via het onderwijs of als intermediair - gingen op een middag in november met elkaar in discussie over de ‘toekomstbestendigheid’ van deze regio.

Globalisering
Door de globalisering en Europese integratie is het belang van regio’s toegenomen, stellen de initiatiefnemers
van de visie. “De grenzen vervagen en
de wereld lijkt steeds kleiner te worden. Vooral hierdoor worden de karakteristieke regionale kenmerken steeds
belangrijker voor het werven en vasthouden van bedrijven, inwoners en bezoekers.”

Thema’s
Drie regionale stuurgroepen (Noord-,
Midden- en Zuid-Limburg), bestaande uit vertegenwoordigers uit het Lim-

burgs bedrijfsleven, hebben na de zomer in meerdere sessies de visie en
thema’s bepaald die in de toekomst belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Zo
is ‘Limburg Onderneemt!’ ontstaan, of
voluit: ‘ Kader voor een toekomstbestendige regio, dynamisch en innovatief’. De kernpunten worden hierin gevormd door vijf thema’s, dat zijn de
prioriteiten waaraan de komende jaren
moet worden gewerkt:
• ruimte om te ondernemen (“goed
functionerend parkmanagement en
centrummanagement is onmisbaar”)
• excellente bereikbaarheid (“betere
bereikbaarheid van de vliegvelden in
Düsseldorf en Weeze”, “verbreding
van de A67, eventueel dubbeldeks”)
• beschikbaarheid van personeel (“weinig chemie tussen bedrijven en onderwijs”, “schoolprogramma’s zouden hoogstaander moeten zijn”)
• toegankelijke kennis (“de beschikbare
kennis moet interessant, transparant
zijn”, “de meeste kennis zit in de prak-

tijk, niet in de kennisinstellingen”)
• economische motoren (agribusiness,
industrie & logistiek, Greenport, toerisme & detailhandel)

Niet vrijblijvend
De visie is geen vrijblijvend document,
benadrukken de samenstellers. “De visie geeft juist de koers aan hoe we van
denken naar doen willen komen. Bovendien is het ‘t eerste initiatief van de Limburgse werkgeversorganisaties samen
met de Kamer van Koophandel, die overigens de procesgang bewaakt. Een Limburg-brede visie dus, een lakmoesproef
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voor de samenwerking.” Met het visiedocument roepen Ondernemend Limburg
en Kamer van Koophandel de Provincie
Limburg op de regierol verder vorm te
geven om zo de noodzakelijke bundeling van krachten en middelen tot stand
te brengen. Ondertussen blijven nieuwe
ideeën en suggesties welkom, laten de
organisaties weten. “Denkt u een rol te
kunnen vervullen in het vervolg of heeft
u gewoon een vraag, meldt u dan bij de
KvK.” Het visiedocument is te downloaden van www.kvk.nl (trefwoord visie) of
in boekvorm te bestellen bij Lia van de
Vondervoort,
lvondervoort@limburg.
kvk.nl, telefoon 088-9876 358.

GERECHTSDEURWAARDERS
EN INCASSOSPECIALISTEN

Bestuur KvK
Wiel Magermans
‘We zijn nu te lang met onszelf bezig’.
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Diefstal, fraude, afpersing.
Bespreek misstanden met de
Vertrouwensman
Bedrijfsleven:
06-25001124,
vertrouwensmanrpc@limburg.kvk.nl (alleen voor ondernemers, werkgevers en werknemers in Zuid-Limburg)
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Eerste Limburg-brede
visie van werkgevers en KvK gezamenlijk
Ze waren geprikkeld door ‘Limburg Onderneemt!’, de gezamenlijke visie van
de Kamer van Koophandel Limburg en
Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en
MKB-Limburg) op de economische ontwikkelingen in onze provincie.

I december 2008

Voor de digitale Kamerkrant
gaat u naar www.kvk.nl/kamerkrant

Het aanvragen van subsidies
roept vaak negatieve associaties op bij MKB-bedrijven. Is dit terecht? Is het
aanvragen van subsidies zo
complex en tijdrovend?
Mieke Verhaegh, TRIAS: “Het klopt dat
veel MKB-bedrijven al de kriebels krijgen als ze denken aan het aanvragen
van subsidies. Dit kan complex en tijdrovend zijn. De overheid is overigens
wel bezig om de administratieve lasten
te verminderen. Er bestaan ook subsidies, zoals de innovatievouchers van
SenterNovem, die een stuk laagdrempeliger zijn: een kwestie van het invullen van een formulier. Andere subsidies kunnen weer wat lastiger zijn.
Over het algemeen geldt: des te meer
subsidie een programma oplevert, des
te meer werk er bij komt kijken. Onze
maatschappij wordt steeds complexer,
de belastingadviseur helpt je bij het invullen van je belastingformulier, de notaris weer bij andere zakelijke aangelegenheden. Zo is het aanvragen van
subsidies ook een vak apart.”
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