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1  Leeswijzer 

Dit document bevat een overzicht van de regelingen die relevant zijn voor publiek-
private samenwerkingen op het gebied van onderwijs - arbeidsmarkt. Zowel open 
regelingen, aankomende regelingen als gesloten regelingen zijn, indien relevant 
meegenomen in dit overzicht. Gesloten regelingen zijn opgenomen indien de kans op 
vervolg groot is. Indien bekend wordt het verwachte vervolg aangegeven in een extra 
kolom. Hoofdstuk 2 betreft de regelingen die gefinancierd worden vanuit Europese 
subsidies, hoofdstuk 3 betreft landelijke regelingen en hoofdstuk 4 toont de regelingen 
op regionaal niveau. 
 
Om de vindbaarheid te vergroten zijn de volgende #tags toegevoegd: 
#arbeidsmarkt 
#cybersecurity 
#digitalisering 
#duurzame energie 
#duurzame inzetbaarheid 
#hbo 
#inclusiviteit 
#Innovatie 
#llo 
#mbo 
#mkb 
#ondernemerschap 
#onderzoek 
#regio 
#sustainble cities 
#vmbo 
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2 Europese regelingen  

2.1 Horizon 2020 
 

Naam regeling Horizon 2020 Horizon Europe 

Subsidie voor Iedere organisatie die actief is in onderzoek, 

technologische ontwikkeling en innovatie in 

internationaal verband 

 

Subsidieverstrekker Europese commissie en Nederlandse overheid  

Looptijd 2014 - 2020 2021 – 2027  

Aanvraagperiode    

Financiering  Budget ca. € 97,6 miljard. 

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/horizon-2020 

 

Tags #Onderzoek #Innovatie   

 
Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid 
wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld.  
Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Het Horizon 2020 
programma sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 
2020). Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden binnen dit programma.   
 
Momenteel wordt gewerkt aan de opvolger van Horizon 2020, genaamd Horizon 
Europe. Horizon Europe wordt vanaf 2021 een zevenjarig subsidieprogramma met een 
budget van ca. € 97,6 miljard. Het budget van Horizon Europe wordt door de Europese 
Commissie opgedeeld in drie pijlers: Open Science, Global Challenges & Industrial 
Competiveness en Open Innovation. Plannen en budget staan nog niet vast. Zowel de 
lidstaten als het Europees Parlement zullen het plan nog moeten beoordelen. 
 

Voorbeeld Horizon 2020 programma: European Institute of Innovation and Technology  
Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) stimuleert en faciliteert de 
samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het doel 
van het EIT is innovatie in Europa te stimuleren door de samenwerking tussen de 
industrie en onderzoekers niet alleen in het laboratorium te laten plaatsvinden, maar 
ook daarbuiten. Op deze manier zal de kennisbasis worden versterkt en kunnen de 
resultaten van wetenschappelijke doorbraken beter worden omgezet tot nieuwe 
producten en diensten. Het is daarmee het eerste Europese initiatief dat zich richt op  
de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie) en daarmee op de gehele 
innovatieketen: van onderwijs tot en met de toepassing op de markt via het bedrijfs-
leven. De missie van het EIT is dan ook een bijdrage leveren aan de duurzame groei in en 
het concurrentievermogen van Europa, het versterken van de innovatie capaciteit van 
de lidstaten, het opleiden en creëren van toekomstige ondernemers en het voor-
bereiden van toekomstige innovatieve doorbraken. 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-
innovation-and-technology-eit 
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2.2 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)  
 

Naam regeling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling 

Subsidie voor Mkb in verschillende Nederlandse regio's   

Subsidieverstrekker Europese Unie   

Looptijd 2014 – 2020  Momenteel wordt gewerkt aan 

de opvolging van EFRO door 

Europa en de 4 landsdelen in 

Nederland  

Aanvraagperiode  Afhankelijk van het project   

Financiering Nederland ontvangt € 510 miljoen vanuit de EU. 

Daarnaast cofinancieren het Rijk en provincies de 

verschillende regio's. 

 

Meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies/europese-structuur--

en-investeringsfondsen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling-efro 

Tags #Arbeidsmarkt #Innovatie #MKB #DuurzameEnergie  

 
EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste 
economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee 
sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze 
doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en 
structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's 
met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen 
de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de 
regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.  
EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen: 
 

A. OP-Noord / Noord-Nederland  

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, 
Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) voeren het EFRO programma voor Noord-Nederland uit gericht op innovatie en 
koolstofarme economie. Het programma heeft diverse doelstellingen, waaronder 
doelstelling A: het bevorderen van meer, betere en structurelere samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in het regionale innovatiesysteem, teneinde 
de arbeidsvraag en het hoogopgeleide arbeidsaanbod (hbo en wo) permanent beter op 
elkaar af te stemmen binnen de maatschappelijke uitdagingen.  
 
Voor subsidie komt in aanmerking een samenwerkingsverband tussen ten minste één 
hoger onderwijsinstelling en ten minste één andere partij dat ten doel heeft de 
toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, vraag en 
aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen of de kwaliteit van 
het aanbod toekomstbestendig te maken. De effecten van het project moeten ten 
goede komen aan Noord-Nederland en hebben specifiek betrekking hebben op het mkb 
in Noord-Nederland. Er zijn diverse regelingen beschikbaar. Het programma loopt nog 
t/m 2020. Zie: https://www.snn.nl/  
 

B. OP-West / Kansen voor West II   

Met het programma Kansen voor West II willen de vier randstadprovincies en vier  
grote steden bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van 
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hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren. Het 
programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidie-
programma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de 
vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het programma richt zich op 
kennisinstellingen en het mkb in West-Nederland. Er zijn diverse regelingen binnen 
Kansen voor West beschikbaar. Het programma loopt nog t/m 2020.  
Zie: https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/  
 

C. OP-Oost  

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het subsidieprogramma voor mkb-
bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het doel van 
OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. OP Oost wil 
haar subsidiemiddelen zo inzetten dat Oost-Nederland zijn concurrentiepositie als 
toonaangevende en innovatieve Europese regio versterkt. Het is belangrijk om hierbij 
aan te sluiten op de uitdagen waar Europa voor staat. Zoals: 
 voedselzekerheid; 
 vergrijzing en gezondheid; 
 klimaatverandering; 
 schone en efficiënte energie; 
 beschikbaarheid van grondstoffen. 
Er zijn diverse regelingen binnen OP-Oost beschikbaar. Het programma loopt nog t/m 
2020. Zie: https://www.op-oost.eu/  
 

D. OP-Zuid  

OP-Zuid is het EFRO programma van Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg) en wordt uitgevoerd door Stimulus. Speerpunten van OP-Zuid zijn innovatie-
bevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met 
name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Specifiek is OP-Zuid gericht op:  
 Bevordering van samenwerking tussen (mkb)-bedrijven onderling en tussen (mkb)-

bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.  
 Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde 

mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij 
zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de 
kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.  

 Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van 
duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.  

 Slimme uitrol van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving. 
 
Er zijn diverse regelingen binnen OP-Zuid beschikbaar. Het programma loopt nog t/m 
2020. https://www.stimulus.nl/opzuid/  
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2.3 INTERREG 
 

Naam regeling Interreg Interreg 

Subsidie voor Overheden. kennisinstellingen, bedrijven, 

ontwikkelingsmaatschappijen, non-profit instellingen, 

private partijen zonder winstoogmerk.  

 

Subsidieverstrekker   

Looptijd 2014 - 2020 2021 - 2027 

Aanvraagperiode    

Financiering   

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/interreg-2014-2020 

Volgt via 

https://www.stimulus.nl/progr

ammaperiode-2021-2027/ 

Tags #Innovatie #Onderzoek #DuurzameEnergie  

 
Interreg is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. 
Interreg probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale overheden, 
bedrijven en kennisinstellingen in verschillende landen. Deze regeling biedt hen de 
mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten.  
 
In 1990 werd INTERREG opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te 
verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in 
projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten 
financiert. De basis van INTERREG is samenwerking, net als de basis van Europa. 
INTERREG bestaat uit 79 programma’s waarin op verschillende manieren wordt 
samengewerkt: 
 grensoverschrijdend (INTERREG A); 
 transnationaal (INTERREG B) ; 
 interregionaal (INTERREG C). 
 
Onder deze driedeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn 
op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen.  
 
2.4 Erasmus+  
 

Naam regeling Erasmus+ Erasmus + 

Subsidie voor Onderwijsinstellingen  

Subsidieverstrekker Europese Unie   

Looptijd Doorlopend verschillende subsidiemogelijkheden Doorlopend 

Aanvraagperiode  Deadlines 2020 variërend van februari t/m oktober  

Financiering De financiële bijdrage van de EU kan niet meer 

bedragen dan 75% van de totale subsidiabele 

projectkosten en maximaal € 2 miljoen per project.  

In totaal is € 14 miljoen te verdelen in Nederland.  

 

Meer informatie https://www.erasmusplus.nl/   

Tags #Mbo #Arbeidsmarkt #Inclusiviteit  
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Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, 
jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te 
doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. 
Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.  
 
Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
(ERASMUS+) is een oproep geopend voor Europese beleidsexperimenten op het gebied 
van onderwijs en opleiding onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau. 
Organisaties die in aanmerking komen voor deelname zijn: 
 overheidsinstanties (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau 

verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opleiding. Overheidsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs en opleiding komen in 
aanmerking, mits zij aantonen dat zij een specifieke bevoegdheid hebben op het 
gebied waar de proefneming zal worden uitgevoerd; 

 publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en 
opleiding of op andere relevante gebieden; 

 publieke of private organisaties of instellingen die sectoroverschrijdende activiteiten 
ontplooien op het gebied van onderwijs en opleiding in andere sociaaleconomische 
sectoren. 

 

Erasmus+ kan onderverdeeld worden in:  

 Key Action 1: mobiliteit 
 Key Action 2: projecten/capacitybuilding  
 Key Action 3: beleidsontwikkeling. 

 

Voorbeeld: Europese subsidie voor Platforms of Vocational Excellence 
De Europese Commissie ondersteunt momenteel de ontwikkeling van zogeheten 
Platforms of Vocational Excellence met een pilot subsidie. Een Platform of Vocational 
Excellence verbindt Centers of Vocational Excellence in verschillende landen en zorgt op 
deze manier voor uitwisseling van kennis, ervaring en mensen op een specifiek thema of 
een maatschappelijk vraagstuk. Projectaanvragen voor de tweede pilot van de Centres 
of Vocational Excellence zijn tot 28 februari 2020 in te dienen. Er is 4 miljoen euro 
beschikbaar voor een vijftal projecten. 
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2.5 Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren   
 

Naam regeling Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren   

Subsidie voor O&O fondsen, sociale partners en gemeenten  

Subsidieverstrekker Europees sociaal fonds Europees Sociaal Fonds 

Looptijd 2014 - 2020 2021-2027  

Aanvraagperiode  Oktober 2018 gesloten  

Financiering De subsidie bedraagt voor alle projecten maximaal 

50% van de subsidiabele kosten en ten hoogste het in 

de beschikking tot subsidieverlening vermelde 

maximumbedrag.  

 

Meer informatie https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-

regelingen/duurzame-inzetbaarheid-regios-en-

sectoren-esf-2014-2020 

https://www.europa-

nu.nl/id/vg9id54xf7rx/europ

ees_sociaal_fonds_esf 

Tags #duurzameinzetbaarheid #Inclusiviteit #Arbeidsmarkt  

 
Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners 
kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt 
tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de 
duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 
2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten 
op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze subsidie is beschikbaar voor O&O fondsen, 
sociale partners en gemeenten. De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht op de 
ondersteuning van projecten op het gebied van actieve inclusie en actief en gezond 
ouder worden. De regeling is de nationale uitwerking van het Europees Sociaal Fonds 
(ESF 2014-20).  
 
Op basis van de regeling is subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van:  
 Investeringsprioriteit A1: actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van 

gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid. 
 Investeringsprioriteit A2: bevordering van sociale innovatie en transnationale 

samenwerking. 
 Investeringsprioriteit B: actief en gezond ouder worden (onderverdeeld in de 

hoofdstukken 'duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen' en 'duurzame 
inzetbaarheid regio's en sectoren'). 

 Investeringsprioriteit C: toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-
actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de 
arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheids-
initiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. 

 
  



 

Versie: 1.5 -  27 juli  2020 13 

 

 

 
2.6 Eurostars  
 

Naam regeling Eurostars  

Subsidie voor Onderzoek uitvoerend mkb  

Subsidieverstrekker Europese Commissie + ministerie EZ   

Looptijd Doorlopend sinds 2014 Doorlopend 

Aanvraagperiode  Eerstvolgende call sluit 13 februari 2020  

Vervolg    

Financiering Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar, verdeeld 

over 2 calls.  

 

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/eurostars 

 

Tags #Mkb #Onderzoek  

 
Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese 
Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische 
ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine 
bedrijven.  
 
Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). 
Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast 
onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere 
organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet 
altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.  
 
2.7 URBACT 
 

Naam regeling URBACT III URBACT IV 

Subsidie voor Internationale netwerken  

Subsidieverstrekker Europese Commissie, European Regional Devlopment 

Fund (ERDF) 

 

Looptijd 2014 - 2020 2021 – 2027 

Aanvraagperiode   In januari 2020 wordt gezocht 

naar een secretariaat functie 

voor de call.  

Financiering Voor Urbact III: 96.3 Mln euro.   

Meer informatie https://urbact.eu/urbact-nederland https://urbact.eu/call-

expertise-support-urbact-

2021-2027 

Tags #SustainableCities   

 
URBACT is al meer dan 10 jaar een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de 
Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame 
geïntegreerde ontwikkeling van steden. Steden spelen immers een sleutelrol binnen de 
complexe veranderingen van onze samenleving. 
 
Na het succes van de URBACT I- en II-programma's heeft URBACT III (2014-2020) tot 
doel duurzame stedelijke ontwikkeling verder te bevorderen en bij te dragen tot de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie.  
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URBACT III ondersteunt de oprichting van drie soorten netwerken: 
 Action Planning Networks: steden werken samen om een actieplan te definiëren 

rond het thema van het netwerk, rekening houdend met de specifieke kwesties van 
hun context; 

 Implementatienetwerken: verschillende steden denken na over de concrete 
uitvoering van acties, proberen de mogelijke barrières samen te overbruggen; 

 Transfernetwerken: zijn bedoeld om goede praktijken van de ene stad naar een reeks 
andere stedelijke actoren te verspreiden. 

 
2.8 Urban Innovative Actions 
 

Naam regeling Urban Innovative Actions   

Subsidie voor Stedelijke autoriteiten  

Subsidieverstrekker Europese Unie: European Regional Development Fund  

Looptijd 2014 - 2020 Onbekend 

Aanvraagperiode  Call 4 is open tot maart 2020  

Financiering Budget is 372 mln euro De subsidie kan oplopen tot 

€ 5 miljoen per project.  

 

Meer informatie http://www.uia-initiative.eu/en  

Tags #sustainableCities   

 
Het initiatief Urban Innovative Actions (UIA) is gericht op het vinden en uitproberen van 
nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke 
ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie (EU).  
 
Het UIA-initiatief – dat wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) – is vooral bedoeld om steden de ruimte en middelen te bieden om 
gedurfde en onconventionele ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende 
uitdagingen uit te proberen. Door te experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in 
de complexe werkelijkheid uitwerken.  
 
Te ondersteunen projecten moeten:  
 zich richten op één van de onderwerpen die binnen een oproep tot het indienen van 

voorstellen worden opengesteld; 
 innovatief en van goede kwaliteit zijn; 
 in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd; en 
 resultaatgericht en overdraagbaar zijn. 
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3 Landelijke regelingen  

3.1 MKB!dee  
 

Naam regeling MKB!dee  

Subsidie voor Mkb’ers en samenwerkingspartners   

Subsidieverstrekker Ministerie van EZK en SZW  

Looptijd Regeling tijdelijk gesloten, nieuwe ronde in 2020 

verwacht.  

 

Aanvraagperiode  Gesloten Nieuwe ronde verwacht in 

2020 

Financiering Subsidiebedrag € 25.000 – 200.000 100% subsidie en 

doorlooptijd 1 jaar. 

 

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/mkb-idee 

www.mkbideenetwerk.nl  

Tags #mkb #LLO  

 
MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de 
ministeries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen 
werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf 
in de praktijk tegenaan lopen. 
 
Uit cijfers blijkt dat het MKB, met name in de technische sectoren, minder investeert in 
de ontwikkeling van werkenden dan het grootbedrijf. En dat terwijl het tekort aan 
technisch personeel groot is. Zo groot dat ondernemers nog steeds moeite zouden 
hebben om de juiste mensen te vinden, als zelfs iedereen die nu een technische studie 
doet in een technisch beroep zou gaan werken. Veel mkb-ondernemers geven aan 
belemmeringen te ervaren om te investeren in scholing en ontwikkeling. 
Belemmeringen als locatie (bijv. te weinig mensen met bepaalde vaardigheden in een 
regio), financieel (bijv. kosten voor opleiding) en informatie (bijv. gebrek aan kennis en 
vaardigheden).  
Met MKB!dee worden ondernemers zelf uitgedaagd om met ideeën te komen om 
belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Met deze 
regeling kan subsidie voor een project worden aangevraagd.  
 
De eerste tender van MKB!dee in 2018 was bedoeld voor het technisch mkb. De tender 
2019 is uitgebreid naar het brede mkb; daarbij ligt het accent op digitalisering en de 
klimaat- en energietransitie. Beide tenders zijn inmiddels gesloten en projecten zijn 
toegekend. Nieuwe ronde wordt in 2020 verwacht.  
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3.2 Versnelling digitalisering mkb  
 

Naam regeling Subsidieregeling mkb-werkplaatsen  

Subsidie voor Samenwerkingsverband (pps), met onderwijsinstelling 

(mbo, hbo, wo) als penvoerder  

(en) 

Subsidieverstrekker Ministerie van Economische Zaken en klimaat  

Looptijd 2020  

Aanvraagperiode  2 april tot en met 19 mei 2020 

In het laatste kwartaal van dit jaar komt er een 2de 

openstelling van de regeling, De verwachte 

openingsdatum is 1 november 2020.  

 

Financiering In 2020 is € 2 miljoen beschikbaar. De maximale 

ondersteuning per project is € 450.000 

 

Meer informatie www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/subsidieregeling-mkb-

werkplaatsen 

www.wijzijnkatapult.nl/digital

e-werkplaats/  

Tags #mkb #digitalisering  

 
Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van 
zogenaamde mkb-werkplaatsen. In een mkb-werkplaats leren en oefenen studenten 
praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Dit is belangrijk 
omdat de samenleving steeds meer digitaliseert. 
Tegelijk helpt het mkb'ers met het maken van een digitaliseringsslag. Studenten maken 
in het kader van onderwijs, scans voor mkb'ers om te bekijken hoe zij digitalisering in 
hun bedrijf kunnen inzetten. Op 19 mei 2020 is de eerste openstelling gesloten. Een 
onafhankelijke commissie beoordeelt de plannen. RVO voert de subsidieregeling uit.  
 
 
3.3 Experiment cross-overs  
 

Naam regeling Experiment cross-overs  

Subsidie voor Mbo  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025 Onbekend 

Aanvraagperiode  Per jaar. Schooljaar 2020/2021 is gesloten  

Financiering Geen subsidie, maar experimenteerruimte  

Meer informatie https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-

beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing 

/cross-over-kwalificaties.jsp 

 

Tags #Mbo   

 
Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen 
te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door het 
experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of 
meer sectoren liggen zoals bijvoorbeeld zorg en techniek. De kwalificatie komt tot stand 
door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen 
ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
Wanneer een school een experimentele opleiding met een 'cross-over kwalificatie' wil 
aanbieden, dan moet dit worden aangevraagd. De cross-over kwalificatie bestaat uit 

http://www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaats/
http://www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaats/
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delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. Hij wordt alleen goed-
gekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is. Het experiment duurt van 
1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.  
 
3.4 Experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl  
 

Naam regeling Experiment beroepsopleiding gecombineerde 

leerwegen bol-bbl 

 

Subsidie voor Mbo instellingen  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Looptijd Het experiment duurt zes jaar van schooljaar 

2015/2016 t/m schooljaar 2020-2021. 

 

Aanvraagperiode  Gesloten Vervolg onbekend 

Financiering Geen subsidie maar wettelijke ruimte voor 

experiment 

 

Meer informatie https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-

beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing 

/gecombineerde-leerwegen.jsp 

 

Tags #Mbo  

 
MBO instellingen mogen volgens de WEB geen beroepsopleidingen geven die beroeps-
opleidende en beroepsbegeleidende leerwegen (bol en bbl) combineren. Met dit 
experiment kan de mbo-instelling de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroeps-
begeleidende leerweg (bbl) combineren in één beroepsopleiding zodat scholen meer 
ruimte krijgen bij het vormgeven van de beroepsopleiding en aansluiten op de wensen 
van het bedrijfsleven.  
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Het doel van het experiment is onderzoeken of de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
het beroepsonderwijs en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt 
kan worden verbeterd. Het experiment duurt zes jaar van schooljaar 2015/2016 t/m 
schooljaar 2020-2021.  
 
Voor mbo-beroepsopleidingen voor de niveaus 2 t/m 4 kan een aanvraag worden 
ingediend door een mbo-instelling. De aanvraag bevat een onderwijs- en examen-
reglement, een samenwerkingsovereenkomst tussen de mbo-instelling en één of meer 
opleidings- of leerbedrijven. De afspraak in de samenwerkingsovereenkomst betreft een 
garantie van beschikbare praktijkplaatsen voor de deelnemende studenten, tegen een 
marktconforme beloning in de bbl-fase. De studenten in dit experiment krijgen eerst 
voornamelijk les in de bol en het tweede deel van de beroepsopleiding eindigt altijd in 
de bbl. 
 
3.5 Regionaal investeringsfonds voor het mbo  
 

Naam regeling Regionaal investeringsfonds voor het mbo   

Subsidie voor Mbo instellingen  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap  

Looptijd 2018 – 2022. Vervolg onbekend 

Aanvraagperiode  Van 1 juni tot en met 30 juni 2020.   

Financiering € 25 miljoen per jaar  

Meer informatie https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-

investeringsfonds-mbo 

 

Tags #mbo  

 
Het doel van het regionaal investeringsfonds mbo is het verbeteren van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt middels publiek-private samenwerking. Voor de 
looptijd van de regeling is € 25 miljoen per jaar beschikbaar. De subsidie wordt verleend 
aan publiek-private samenwerkingsverbanden van mbo-onderwijsinstelling(en), 
bedrijven en regionale overheden en verstrekt voor een periode van 4 of 5 jaar. Er zijn 
jaarlijks twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 1 februari en van 1 juni tot 1 juli. In de 

regeling is expliciet aandacht voor één of meerdere van de volgende vier thema's: de 
professionalisering van docenten, de ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden, 
een leven lang ontwikkelen en/of het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt 
van kwetsbare jongeren in een entreeopleiding. Er kan voor twee soorten projecten 
subsidie worden aangevraagd, namelijk voor starters en voor opschalers. Een mbo-
instelling is penvoerder van het project en het samenwerkingsverband bestaat uit 

minimaal één onderwijsinstelling en één arbeidsorganisatie.  
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3.6 Subsidieregeling praktijkleren  
 

Naam regeling Subsidieregeling praktijkleren  

Subsidie voor Mbo  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap  

Looptijd Tot 2023 jaarlijkse subsidies Vervolg niet bekend  

Aanvraagperiode  Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 - 2020 is 

mogelijk vanaf 1 juli tot en met 16 september 2020. 

 

Financiering Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per 

gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. 

 

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 

Tags #Arbeidsmarkt   

Laats geüpdatet 31-7-2020  

 
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om 
praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen 
leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich 
beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter 
opgeleid personeel.  
Vanaf het school-/studiejaar 2017-2018 is de regeling uitgebreid met subsidie voor het 
aanbieden van een leerwerkplaats voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso), 
Praktijkonderwijs (pro) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. De subsidie is 
een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van 
een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- 
of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding 
(toio). De Subsidieregeling praktijkleren loopt tot 2023.  
Op 13 juli 20220 is er de Impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven aangekondigd. 
Dit houdt in dat er jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij gemaakt wordt voor de regeling 
praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Aanleiding is het actieplan 
dat door De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is 
aangeboden aan de Tweede Kamer om stages en leerbanen op mbo-niveau te 
stimuleren. Het actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de 
ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en 
werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Het geld komt beschikbaar voor 
werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. 
Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop 
het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al 
aanspraak kunt maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 
2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend. 
 
3.7 Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen  
 

Naam regeling Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen   

Subsidie voor Publieke en private mbo-instellingen  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap  

Looptijd 2019 - 2024 Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  Aanvragen voor het vormen van een samenwerkings-

verband kunnen gedurende 2019 en 2020 doorlopend 

worden ingediend. Aanvragen voor het ontwikkelen 
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van een onderwijsprogramma kennen aanvraag-

rondes in 2019, 2020 en 2021. 

Financiering Een subsidie voor het vormen van een samen-
werkingsverband bedraagt per aanvraag € 10.000. 
Een subsidie voor het ontwikkelen van een 
onderwijsprogramma bedraagt per aanvraag 
minimaal € 125.000 en ten hoogste € 500.000. 

 

Meer informatie https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-

beroepsonderwijs-derde-leerweg 

 

Tags #Innovatie #LLO  

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele 
onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten 
gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit 
doel een subsidieregeling ingesteld.  
In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren 
op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW 
en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werk-
zoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo 
meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-
instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen 
die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.  
De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samen-
werkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer 
flexibele opleidingsprogramma’s.  
 
3.8 Kaderregeling  
 

Naam regeling Kaderregeling subsidies   

Subsidie voor Niet gespecificeerd  

Subsidieverstrekker Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid   

Looptijd Doorlopend N.v.t. 

Aanvraagperiode  Doorlopend  

Financiering De minister kan een subsidieplafond vaststellen  

Meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ 

ministerie-van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/subsidieregelingen-

szw/kaderregeling-subsidies 

 

Tags #Arbeidsmarkt  

 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis 
van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen 
het beleid van het ministerie. De regeling kent 2 soorten subsidies:  
 Eenmalige projectsubsidies voor activiteiten die van tijdelijk aard zijn, voor maximaal 

5 jaar.  
 Instellingssubsidies voor structurele activiteiten. Deze subsidies worden per 

kalenderjaar verstrekt. SZW verstrekt in principe geen instellingssubsidies.  
 
Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: 
 werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid; 
 arbeidsomstandighedenbeleid; 
 arbeidsverhoudingenbeleid; 
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 inkomensbeleid; 
 sociale zekerheidsbeleid; 
 kinderopvangbeleid; 
 inburgeringsbeleid en integratiebeleid. 
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3.9 Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) 
 

Naam regeling Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)  

Subsidie voor Mkb-bedrijven en samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen 

 

Subsidieverstrekker Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid   

Looptijd 12 maanden  

Aanvraagperiode  De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 

september 2020 en de sluiting is op 30 september 

2020.  

 

Financiering € 48 miljoen per jaar  

Meer informatie https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-

regelingen/slim 
 

Tags #Mkb #LLO  

 
Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op 
te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van 
hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de 
landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. 
Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, 
horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal 
€ 24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een 
aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 te krijgen.  
 
3.10 MKB-Deals  
 

Naam regeling MKB-Deals  

Subsidie voor Provincies en gemeenten  

Subsidieverstrekker Ministerie van Economische Zaken & Klimaat  

Looptijd 2019 - 2021  

Aanvraagperiode  Deadline: 11 september 2020  

Financiering € 4.600.000   

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/mkb-deals 

 

Tags #Mkb  

 
Met het programma MKB-deals wordt kennisdeling ondersteund over het versterken 
van sterke regionale projecten en initiatieven gericht op het brede mkb. Het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil graag verkennen hoe samen met 
gemeenten en provincies het brede mkb kan worden versterkt in behoud en 
ontwikkeling van haar concurrentiekracht. En wil daarbij aansluiten bij nieuwe 
initiatieven in de regio, die betrekking hebben op de thema’s uit het MKB-actieplan. Met 
speciale aandacht voor MKB-deals waarin vernieuwende (digitale) vormen van mkb-
dienstverlening worden toegepast, zodat ook aansluiting wordt gezocht bij actuele 
digitale ontwikkelingen. Samenwerking met de regio kan helpen om de effectiviteit en 
slagkracht van het MKB-actieplan te vergroten en (lokale) ondernemers te helpen bij het 
aanpassen van hun bedrijf als gevolg van de Coronacrisis. 
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Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen 
(provincies of gemeenten) en het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te 
versterken. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het ministerie van EZK 
draagt aan de MKB-Deals bij met onder andere kennis en netwerken. Daarnaast kan het 
ministerie ook financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-Deals. Deze bijdrage 
kan een omvang hebben tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel 
compensabele btw. Bij het bepalen van de omvang hanteert het ministerie als leidraad 
een maximum van 50% van de uitvoeringskosten. Het ministerie stelt deze bijdrage 
beschikbaar via het provincie- of gemeentefonds.  
 
3.11 Sterk Techniekonderwijs  
 

Naam regeling Sterk techniekonderwijs (STO)  

Subsidie voor Vmbo, mbo, regionaal bedrijfsleven  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap   

Looptijd 2020 - 2023  

Aanvraagperiode  Gesloten. In juni 2020 herkansing voor de 7 regio’s 

waarvan de aanvraag nog niet is goedgekeurd. 

Verwachting is dat het geld 

structureel wordt, invulling is 

nog onbekend.   

Financiering Gemiddeld €100 miljoen extra per jaar, gedurende vier jaar. 

Het maximumbudget wat aangevraagd kan worden door een ‘techniekregio’ wordt 

bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in 

de technische profielen in het reguliere vbo en het vso met uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs. Hierbij tellen de leerlingen in de gemengde leerweg voor de helft. 

Voor zogeheten ‘techniekarme regio’s’ geldt dat zij een bedrag kunnen aanvragen 

van minimaal € 0,6 mln. en maximaal € 4 mln. voor de volledige subsidieperiode. 

Meer informatie https://www.sterktechniekonderwijs.nl/  

Tags #mbo #vmbo #arbeidsmarkt  

 
Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan duurzaam, toekomstbestendig, 
dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt 
op een opleiding en werk in de regio. De subsidie wordt aangevraagd vanuit een 
samenwerkingsverband met een (technisch) vmbo als penvoerder. In deze ‘regio’ 
werken ten minste twee vmbo-scholen, één mbo-instelling en het regionaal 
bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. 
De regeling vraagt van het (regionaal) bedrijfsleven een cofinanciering van 10% om de 
plannen te realiseren. Deze cofinanciering kan op allerlei manieren samen met de 
scholen ingevuld worden: in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook in natura.  
 
De aanvraag bevat een analyse van de kwaliteit van het technisch vmbo en van de mate 
waarin het aanbod van techniekonderwijs voldoende dekkend is nu en in de toekomst. 
Tevens bevat de aanvraag een plan van aanpak om de kwaliteit en het aanbod te 
verbeteren. De subsidie kan ook breder worden ingezet, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het technologisch vormgeven van andere profielen, maar ook aan samenwerking met 
het primair onderwijs. Alle 78 gevormde regio’s hebben in 2019 hun plan ingediend. Op 
basis van deze plannen ontvangen de 71 goedgekeurde regio’s vanaf januari 2020 
subsidie voor een periode van vier jaar.   
 
3.12 Stimuleringsregeling Open en online onderwijs  
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Naam regeling Stimuleringsregeling Open en online onderwijs   

Subsidie voor Hoger onderwijs  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap   

Looptijd 2020 Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  Gesloten  

Financiering € 700.000 in pijler onderwijs  

Meer informatie https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-

online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-

online-onderwijs-pijler 

 

Tags #Innovatie  

 
ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom 
financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Deze subsidie bestaat 
uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. SURF (de ICT-samenwerkings-
organisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland) begeleidt de projecten, en 
zorgt voor kennisuitwisseling en -deling.  
 
3.13 Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  
 

Naam regeling Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 

Onderzoek SIA  

 

Subsidie voor Onderzoeksprojecten  

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Looptijd Verschillende trajecten.  Vervolg niet bekend  

Aanvraagperiode  Verschillend  

Financiering Wisselend  

Meer informatie http://www.regieorgaan-sia.nl/  

Tags #Onderzoek #hbo  

 
In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als 
doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee 
levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het 
oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht 
onderzoek door hogescholen.  
 
Regieorgaan SIA biedt verschillende typen financiering voor uw praktijkgericht 
onderzoek aan. Kijk voor meer informatie op de pagina’s van de regelingen: 
 KIEM-hbo: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo  
 KIEM-ce: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce 
 KIEM GoChem: http://www.regieorgaan-

sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem 
 RAAK-mkb: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb 
 RAAK-publiek: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek 
 RAAK-PRO: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO 
 Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: http://www.regieorgaan-

sia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen 
 SPRONG: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/sprong 

http://www.regieorgaan-sia.nl/
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/sprong
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3.14 Take off hbo  
 

Naam regeling Take off hbo  

Subsidie voor Haalbaarheidsonderzoek (marktkansen) voor jouw 

innovatieve idee.  

 

Subsidieverstrekker Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en Economische 

Zaken en Klimaat via SIA (fase 1) en NWO (fase 2)  

 

Looptijd Geen informatie over 2021 e.v. te vinden   

Aanvraagperiode  Twee keer per jaar, in het voor- en najaar. Volgende 

deadline 6 oktober 14.00 uur 2020.  

 

Financiering € 20.000 – 25.000  

Meer informatie http://www.regieorgaan-

sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-

off+hbo 

 

Tags #ondernemerschap #hbo  

 
Jouw innovatieve idee kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Maar 
is het ook haalbaar en kun je er echt impact mee maken? Take-off hbo biedt je de 
financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de technische en 
economische kansen en risico’s in kaart te brengen. De ingediende voorstellen worden 
beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat 
uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, 
externe deskundigen en private financiers. Na een schriftelijke commentaarronde word 
je uitgenodigd om in gesprek te gaan met de beoordelingscommissie. Deze interviews 
vormen een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject. 
 
3.15 ROB 
 

Naam regeling ROB  

Subsidie voor Geen subsidieregeling  

Subsidieverstrekker   

Looptijd Gesloten  Geen informatie over vervolg 

Aanvraagperiode  Gesloten  

Financiering   

Meer informatie http://regionaalonderwijsbeleid.nl/  

Tags #Arbeidsmarkt  

 
De VNG wil samen met gemeenten en partners in het onderwijs en bedrijfsleven 
bouwen aan sterkere overgangen van onderwijs naar arbeidsmarkt en daarmee een 
nieuwe invulling geven aan regionaal onderwijsbeleid (ROB). Daartoe is een onder-
steuningstraject opgezet, gericht op verbindingen tussen gemeenten, voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren waaronder werkgevers.  
 
Doel is om in zes pilots met de betrokken partijen in de regio in te zetten op versterking 
van de samenwerking, nieuwe vormen van sturing en beleid te verkennen, knelpunten 
aan te pakken en die zo mogelijk op te lossen.  
 

http://www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-off+hbo
http://www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-off+hbo
http://www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-off+hbo
http://regionaalonderwijsbeleid.nl/
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3.16 Regelingen Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O) 
 

Naam regeling O&O  

Subsidie voor Onderwijsinstellingen  

Subsidieverstrekker O&O  

Looptijd Doorlopend verschillende regelingen Doorlopend 

Aanvraagperiode  Wisselend  

Financiering Wisselend  

Meer informatie https://www.oof.nl/home 

www.OOverzicht.nl  

 

Tags #LLO  

 
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werk-
nemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die 
de O&O-fondsen beheren. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in een bepaalde branche. Veel sectoren hebben een O&O 
fonds.  
 
Greep uit de O&O-fondsen:  
 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (Otib)  
 O&O fonds Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)  
 Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (Stg. OOM)  
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A+O)  
 

Naam regeling Aanjaagsubsidie Technohubs  

Subsidie voor Een bij A+O Metalektro aangesloten bedrijf  

Subsidieverstrekker A+O Metalektro  

Looptijd 1 jan 2020 – 30 juni 2021  

Aanvraagperiode  doorlopend  

Financiering € 5 miljoen, per Technohub max. 1.0000 voor 

planvormging en 50.000 voor uitvoering projectplan 

beschikbaar.  

 

Meer informatie https://www.ao-

metalektro.nl/aanbod/aanjaagsubsidie-technohubs/ 

 

Tags #LLO #innovatie #techniek  

 
Een technohub is een ‘publiek-private samenwerking (pps) van onderwijsinstellingen 
met bedrijven’ die plaatsvindt op een fysieke locatie. In een technohub werken partijen 
samen aan technologische innovaties en kennisuitwisseling.  
 
3.17 Toekomstfonds  
 

Naam regeling Toekomstfonds  

Subsidie voor Onderzoeksorganisaties, Mkb  

Subsidieverstrekker Ministerie van EZ  

Looptijd Doorlopend, evaluatie in 2020 Vervolg n.v.t. 

Aanvraagperiode  Doorlopend  

Financiering vanaf 2018 jaarlijks € 5 miljoen. Het Toekomstfonds is 

gestart met € 200 miljoen. 

 

http://www.ooverzicht.nl/
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Meer informatie http://www.rijksbegroting.nl/2019/ 

voorbereiding/begroting,kst248548_14.html 

 

Tags #Mkb #Onderzoek  

 
Het doel van het Toekomstfonds is het versterken van de innovatieve kracht van 
Nederland door het beschikbaar stellen van financiering voor innovatief en snelgroeiend 
mkb en voor fundamenteel en toegepast onderzoek en het behouden van vermogen 
voor toekomstige generaties. Het kabinet stelt via het Toekomstfonds extra geld 
beschikbaar voor vernieuwende mkb'ers. En voor belangrijk onderzoek voor 
toekomstige generaties. In 2020 wordt onderzocht of het Toekomstfonds nog goed 
werkt. 
 
Het kabinet ziet twee investeringsbehoeften waar aanvullende middelen zeer welkom 
zijn:  
1. onderzoeksfaciliteiten voor toepassingsgericht en fundamenteel onderzoek;  
2. risicovolle publiek-private consortia.  
 
3.18 MKB innovatiestimulering regio en topsectoren 
 

Naam regeling MKB Innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT)  

Subsidie voor MKB  

Subsidieverstrekker Ministerie van EZ / RVO  

Looptijd Doorlopend Vervolg onbekend 

Aanvraagperiode  Verschillende instrumenten met verschillende 

aanvraagperiodes, grofweg tussen 7 april en 10 

september 2020.   

 

Financiering Zowel landelijk als regionaal verschillende budgetten   

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-

innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit 

 

Tags #Innovatie #Mkb  

 
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de 
regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om 
nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te 
harmoniseren en onderling te verbinden. De instrumenten zijn: 
 haalbaarheidsprojecten; 
 kennisvouchers; 
 R&D-Samenwerkingsprojecten; 
 innovatiemakelaars;  
 netwerkactiviteiten.  
 
3.19 Regio Deals  
 

Naam regeling Regio Deals derde tranche  

Subsidie voor Regio's  

Subsidieverstrekker Ministerie van EZK / RVO  

Looptijd Niet gespecificeerd   

Aanvraagperiode  Gesloten (na derde tranche) Er komt geen volgende 

tranche. 

Financiering 950 miljoen euro  

http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248548_14.html
http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248548_14.html
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Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/regio-deals 

 

Tags #regio  

 
Iedere regio is uniek, met eigen kansen, uitdagingen en problemen. Het Rijk biedt in 
samenwerking met regionale partners de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio 
Deal. De Regio Envelop van het Rijk bevat middelen voor de Regio Deals; deze zijn 
bedoeld als katalysator. Hierdoor kunnen regionale partijen een structurele en 
bestendige aanpak opzetten.  
 
In een Regio Deal worden afspraken gemaakt om regionale opgaven integraal aan te 
pakken. Onder leiding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
besluit het kabinet welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt 
tot een Regio Deal. Samen met Rijk en regionale partners versterken we de brede 
welvaart en de leefbaarheid in de regio's en daarmee in heel Nederland. Het kabinet 
stelt voor de aanpak van regionale opgaven middelen beschikbaar vanuit de Regio 
Envelop. Vanuit die envelop heeft het kabinet € 950 miljoen beschikbaar gesteld voor 
versterking van de regio's. Tot 1 december 2019 konden regio's voorstellen aanmelden 
voor de derde tranche Regio Deals. Er komt geen volgende tranche.  
 
3.20 Cyberweerbaarheid  
 

Naam regeling Subsidieregeling Cyberweerbaarheid  

Subsidie voor Samenwerkingsvorm, waarin in ieder geval 

ondernemer is vertegenwoordigd.  

 

Subsidieverstrekker Digital Trust Center (Ministerie van EZK)  

Looptijd 2018 – 2020 Vervolg onbekend 

Aanvraagperiode  Mei 2020  

Financiering 1 miljoen euro, max € 200.000 per aanvraag.   

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/subsidieregeling-

cyberweerbaarheid 

 

Tags #mkb #cybersecurity  

 
Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van 
bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan 
samenwerken. Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden 
kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een 
cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan 
het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, 
sectoren en regio’s. 
 

3.21 Kennis op Maat (KoM)  
   
Naam regeling  Kennis op Maat     
Subsidie voor  Bedrijven, brancheorganisaties en 

onderwijsinstellingen  
   

Subsidieverstrekker  Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen en LNV  
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Looptijd  2020, projecten zelf hebben een looptijd van max. 2 

jaar, of langer onder voorbehoud van een go/no go 
besluit.   
  

   

Aanvraagperiode   maart (deadline 1 april), juni (deadline 
1 juli) november (deadline 1 december)  

  

Financiering  € 3.05 miljoen per jaar, waarvan 25% geoormerkt 
voor KoM Groen Onderwijs.  

   

Meer informatie  https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/?page_id=323     
Tags  #Mkb      
   
Het programma ‘Kennis op maat’ reserveert jaarlijks 3.05 miljoen euro (inclusief BTW) 
voor de vertaling van bestaande onderzoekskennis naar handelingsperspectief voor de 
(toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. Dat kan variëren van 
een eenvoudige instructie in de vorm van een stappenplan, tot een masterclass of peer-
to-peer-coaching. Daarnaast moeten projecten ook bijdragen aan het up-to-date 
houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
uitdagingen van de toekomst. Zo kan er bijvoorbeeld ook cursus- of lesmateriaal 
ontwikkeld worden.   
Het budget van het programma bestaat uit Wageningen Research (WR)-capaciteit. Dit 
betekent dat het subsidie betreft die bij Wageningen Research besteed dient te worden. 
Private partijen moeten minstens 1/3e van het projectbudget bijdragen. Een deel van het 
budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen 
(HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de 
onderwijsinstellingen komen.  
De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op (toekomstige) MKB-ers in de 
Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.   
   

3.22 HiTMaT Call for Proposals 2020 
 

  

Naam regeling Connecting High Tech PPS in Maatschappelijke 

thema’s (HHT-HiTMaT) 

  

Subsidie voor Onderzoeksinstelling(en) (hoofdaanvrager) en 

ondernemer(s) 

  

Subsidieverstrekker Topsector High Tech Smart Materials  (Holland High 

Tech) 

  

Looptijd Jaarlijks, subsidie is voor één jaar.    

Aanvraagperiode  Deadline: 2 juni 2020, 14:00 
 

Financiering 250.000 Euro. Maximaal tien (10) HHT-HiTMaT-

beurzen ontvangen een subsidie van ten hoogste 

25.000 euro (inclusief Nederlandse btw), elk voor de 

duur van een jaar. 

  

Meer informatie https://www.hollandhightech.nl/hitmat-call-

proposals-2020 

  

Tags #htsm #onderzoek #innovatie #R&D   

  

Holland High Tech organiseert jaarlijks de HiTMaT Call (Connecting High Tech PPS in 
Maatschappelijke Thema’s); een open Call waarin wetenschappers uit bedrijfsleven en 
onderzoeksorganisaties een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld kunnen winnen om, in 
samenwerking met minstens één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één 
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ondernemer, hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, 
in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma. Doel is om 
high tech oplossingen voor het nieuwe missiegedreven innnovatiebeleid voor te 
sorteren.  
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4 Regionale regelingen 

4.1 Provincie Noord Holland  
 

Naam regeling Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland  

Subsidie voor Mkb  

Subsidieverstrekker Provincie Noord Holland   

Looptijd 2019-2022 Onbekend 

Aanvraagperiode    

Financiering   

Meer informatie https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/

Arbeidsmarkt_Onderwijs 

 

Tags #Mkb  

 
De provincie Noord-Holland mobiliseert ondernemers en onderwijsinstellingen om 
actueel, innovatief en relevant onderwijs te bieden. Belangrijkste doelgroep is de 
middelbaar opgeleide beroepsbevolking, omdat de mismatch tussen hun vaardigheden 
en de vraag van werkgevers het grootst is. Er wordt een mbo-campusstructuur met 
flexibel onderwijs opgezet, om beter in te spelen op snelle veranderingen op de 
arbeidsmarkt. De focus ligt op techniek en technologie, omdat alle bedrijfstakken 
hiermee te maken krijgen. En iedereen doet mee. 
 
4.2 Provincie Zuid Holland  
 

Naam regeling Human Capital Akkoord   

Subsidie voor   

Subsidieverstrekker Provincie Zuid Holland   

Looptijd 2019-2024  

Aanvraagperiode    

Financiering   

Meer informatie https://www.economicboardzuidholland.nl/projecten

-hca/ 

 

Tags #Arbeidsmarkt   

 
In Zuid-Holland is door bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord 
Zuid-Holland gesloten. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen 
omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en 
het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-
Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die 
het talent van werkenden optimaal benut. 
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Naam regeling Regionale netwerken voor Innovatie Zuid-Holland  

Subsidie voor Clusterorganisaties.   

Subsidieverstrekker Provincie Zuid Holland   

Looptijd Niet gespecificeerd Vervolg onbekend 

Aanvraagperiode  Subsidieplafond 2019 is in januari 2019 bereikt.   

Financiering De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale 

subsidiabele kosten. Voor subsidie komen in 

aanmerking de door de clusterorganisatie gemaakte 

personeelskosten en administratieve kosten, met 

inbegrip van de algemene kosten, met betrekking tot 

de hierboven genoemde activiteiten. 

 

Meer informatie https://www.zuid-

holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@22266/regiona

le-netwerken-0/ 

 

Tags #Innovatie  

 
Met de subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) wil de 
provincie het organiserend vermogen versterken van regionale netwerken die zijn 
gericht op innovatie. De provincie zet middelen in voor de ontwikkeling van regionale 
netwerken gericht op innovatie, bestaande uit samenwerkende bedrijven, en waar 
relevant ook kennisinstellingen en/of overheden. Door krachten te bundelen wordt het 
organiserend vermogen van de sector versterkt. Het vormen van een netwerk per sector 
met een agenda voorkomt bovendien dat verschillende netwerken binnen dezelfde 
sector met verschillende agenda’s ontstaan. 
 
De provincie richt zich samen met regionale partners in de Economic Board Zuid-Holland 
op een aantal speerpunten in de regionale economie en de transitie naar een ‘next 
economy’, namelijk: Smart Industry, Cyber Security, Haven in transitie, Life Sciences & 
Health, Feeding the megacities.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor: 
 het aansturen van het innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, 

informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat 
gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;  

 de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties 
aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen; en 

 het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van 
opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van 
kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking. 
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4.3 Provincie Zeeland  
 

Naam regeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital agenda  

Subsidie voor Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een 

consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit 

minimaal drie partijen, waaronder één onderneming 

en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer 

van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en 

Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en 

energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; 

Zorg en Onderwijs.  

 

Subsidieverstrekker Provincie Zeeland  

Looptijd Niet gespecificeerd In 2020 nieuwe opening van 

de regeling verwacht 

Aanvraagperiode  Per 8 november 2019 gesloten   

Financiering Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 500.000. 

Het subsidiepercentage per project bedraagt 

maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal 

€ 50.000. 

 

Meer informatie https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-

economische-structuurversterking-

zeeland/subsidieregeling-zeeland 

 

Tags #Arbeidsmarkt #Innovatie  

 
Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen 
om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te 
roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een bedrijfsleven met 
een sterk innovatief vermogen is ook een vitale arbeidsmarkt van belang voor de 
Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd 
personeel wordt een steeds grotere opgave: de huidige oplossingen voldoen niet (meer) 
en dus moet er gekeken worden naar nieuwe, innovatieve aanpakken. Dit vraagt om een 
eigen aanpak, daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling 
voor de Human Capital Agenda. 
 
Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het 
oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van 
nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het 
introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare 
impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een 
consortium, bestaande uit drie of meer partijen, waarbij de vraag vanuit de werkgevers 
centraal staat. 
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4.4 Provincie Utrecht  
 

Naam regeling Subsidie aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt   

Subsidie voor Consortia onderwijs - arbeidsmarkt   

Subsidieverstrekker Provincie Utrecht   

Looptijd Vanaf 25/4/2018  Huidige regeling nog open 

Aanvraagperiode  Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend  

Financiering De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de 

subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000. 

Het totale beschikbare budget bedraagt € 400.000  

 

Meer informatie https://www.provincie-

utrecht.nl/loket/subsidie/@329753/subsidie-

aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt-provincie-

utrecht/ 

 

Tags #Arbeidsmarkt  

 
Met behulp van de Uitvoeringsverordening subsidie aansluiting onderwijs – arbeids-
markt provincie Utrecht (OAUT) wil de provincie Utrecht eraan bijdragen dat het 
onderwijs beter gaat aansluiten op de regionale economie en arbeidsmarkt.  
 
In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden tussen ten minste één 
onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers. Minstens één 
projectpartner moet gevestigd zijn in de provincie Utrecht.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de verbetering van de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren.  
 
4.5 Provincie Noord Brabant  
 

Naam regeling Economie en Innovatie Noord Brabant    

Subsidie voor Rechtspersonen  

Subsidieverstrekker Provincie Noord Brabant   

Looptijd Vanaf 2017, continue bijgesteld   

Aanvraagperiode  Voorgaande aanvraagperiode oktober 2019 gesloten Halfjaarlijkse 

aanvraagperiodes  

Financiering De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, 

bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, tot een 

maximum van € 24.999. 

 

Meer informatie https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr4122

12_12 

 

Tags #Innovatie #Mkb #Arbeidsmarkt  

 
De provincie Noord-Brabant heeft het Economisch Programma Brabant 2020 vastgesteld 
waarin de ambitie is uitgesproken om de provincie Noord-Brabant te laten behoren tot 
de top vijf van de meest innovatieve regio’s. De provincie wil deze ambitie bereiken 
door het stimuleren van sterke Brabantse clusters, het stimuleren van een goede en 
flexibele arbeidsmarkt en het zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat om te 
wonen, te werken en te recreëren.  
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De subsidieregeling is daarom gericht op projecten die nieuwe of vernieuwende 
economische activiteiten bevorderen en slimme verbindingen realiseren met Brabantse 
mkb-ondernemingen, aangezien mkb-ondernemingen als de banenmotor en ruggen-
graat van de economie worden gezien. 
 
4.6 Provincie Flevoland  
 
Naam regeling Subsidie publiek-private samenwerking Human Capital   

Subsidie voor Aanvragen door een onderwijsinstelling namens een 

publiek-private samenwerking waarin minimaal één 

Flevolandse onderwijsinstelling en één Flevolandse 

arbeidsorganisatie participeren. 

 

Subsidieverstrekker Provincie Flevoland   

Looptijd 2017 – 2020  Vervolg onbekend 

Aanvraagperiode  Tot 1 oktober in het jaar voor het project plaatsvindt  

Financiering De subsidie bedraagt minstens € 50.000 en maximaal 

€ 200.000 per subsidieaanvraag. 

 

Meer informatie https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/regional

e-arbeidsmarkt-human-capital-agenda,-subsi 

 

Tags #Arbeidsmarkt  

 
Het doel van de Nadere regels subsidie publiek-private samenwerking Human Capital 
2017-2020 (HUCAFL) is het ondersteunen van publiek-private samenwerking om tot 
verbetering te komen van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  
 
Onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties werken samen in samenwerkings-
verbanden om duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs vorm 
te geven en uit te voeren. In een samenwerkingsverband werken minimaal één 
onderwijsinstelling en minimaal één arbeidsorganisatie, beide gevestigd in Flevoland, 
samen.  
 

Naam regeling Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland   

Subsidie voor Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennis-

instellingen en (semi-)overheden. 

 

Subsidieverstrekker Provincie Flevoland   

Looptijd 2011 - 2021  Huidige regeling nog open 

Aanvraagperiode  1/1/2011 – 31/12/2021    

Financiering De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 67% 

van de kosten met een minimum van € 250.000.  

 

Meer informatie https://flevoland.nl/loket/loketoverview?types=3  

Tags #Arbeidsmarkt #Innovatie #Mkb  

 
Het doel van het Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZUIDERZEEFL) is 
om het compensatiegeld van het Rijk in te zetten ter bevordering van initiatieven die 
een relevante versterking van de economie in Noordelijk Flevoland teweeg kunnen 
brengen. Het programma is opgezet met de provincie Flevoland, de gemeente Urk en de 
gemeente Noordoostpolder.  
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De focus van het programma ligt op het creëren van meer werkplekken, het verhogen 
van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, meer innovatiekracht, een sterkere 
recreatieve sector en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven in Noordelijk Flevoland. 
Binnen het programma Zuiderzeelijngelden passen bij voorkeur initiatieven die 
(innovatieve) kennis en ondernemerschap aan elkaar koppelen, duurzaamheid hoog in 
het vaandel hebben staan en de economische diversiteit in de regio versterken.  
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het programma Zuiderzeelijn-
gelden moet het idee dat wordt aangedragen in ieder geval bijdragen aan één van de 
volgende maatregelen voor Noordelijk Flevoland:  
 versterking van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
 verbetering van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het mkb en van het 

vestigingsklimaat; 
 versterking en uitbreiding van het toeristisch potentieel. 
 
4.7 Provincie Gelderland  
 

Naam regeling Subsidie Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelderland  Subsidieregeling Onderwijs en 

Arbeidsmarkt Gelderland 

Subsidie voor Onderneming, onderwijs- en kennisinstellingen, 

gemeentes of samenwerkingsverband  

 

Subsidieverstrekker Provincie Gelderland Provincie Gelderland 

Looptijd Tot 31/12/2019  Vanaf 6 januari 

Aanvraagperiode  Tot 31/12/2019 Volgt  

Financiering  De maximale subsidie bedraagt € 200.000. 
 Directe loon- en arbeidskosten en de indirecte 

kosten komen voor 100% subsidie in aanmerking. 
 Het subsidiepercentage voor kosten voor 

apparatuur, materialen en derden bedraagt 75%. 
 Kosten van investeringen in materiële vaste activa 

komen niet voor subsidie in aanmerking. 

 

Meer informatie https://www.gelderland.nl/Onderwijs-en-

arbeidsmarkt 

Volgt  

Tags #Mkb #Arbeidsmarkt  

 
Het doel van de Regels regionale economie (REECOGLD) is het stimuleren en versterken 
van mkb'ers, het verkleinen van regionale arbeidsmarktdiscrepanties, het versterken 
van de fysieke bedrijfsomgeving en de versterking van de vrijetijdseconomie. 
 
De regeling is onder andere gericht op onderwijs- en arbeidsmarktbeleid: activiteiten die 
bijdragen aan het verkleinen van arbeidsmarktongelijkheid door te investeren in duur-
zame inzetbaarheid van personeel.  
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4.8 Provincie Overijssel 
 

Naam regeling Onderwijs & Werk Overijssel    

Subsidie voor   

Subsidieverstrekker Provincie Overijssel  

Looptijd   

Aanvraagperiode  Doorlopend  

Financiering De specifieke voorwaarden en de hoogte van de 

bijdrage verschillen per subsidieregeling.  

 

Meer informatie http://www.overijssel.nl/thema's/economie/onderwij

s-werk/ 

 

Tags   

 
De Provincie Overijssel werkt samen met scholen en ondernemers aan de arbeidsmarkt-
vraagstukken in de provincie. De Provincie Overijssel had in 2019 diverse subsidie-
regelingen voor mkb ondernemers waaronder subsidie voor Sociale Innovatie, een 1000 
kansenplan voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze regelingen zijn in 2020 
gesloten.  
 
4.9 Provincie Drenthe  
 

Naam regeling Arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe   

Subsidie voor Alleen rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. Er 

moeten minstens twee partijen betrokken zijn bij het 

project: een of meerdere onderwijsinstanties én een 

of meerdere ondernemingen of brancheorganisaties 

 

Subsidieverstrekker Provincie Drenthe  

Looptijd T/m 31 december 2019 Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  t/m 31 december 2019  

Financiering De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de 

subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal 

€ 5000 tot maximaal € 40.000.  

 

Meer informatie https://www.provincie.drenthe.nl/loket 

/subsidieloket/alle-subsidies-

rij/@132826/subsidieregeling-2/ 

 

Tags #Arbeidsmarkt #Duurzame inzetbaarheid #LLO  

 
Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe (AODR) is om de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zodat werkgevers in 
Drenthe ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten met een vernieuwende aanpak die 
gericht zijn op de versterking van het menselijke kapitaal in de kansrijke arbeids-
marktsectoren in Drenthe, door ten minste één van de volgende thema’s:  
 het zoeken naar oplossingen om arbeidstekorten tegen te gaan; 
 het bevorderen van een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid; 
 het investeren in duurzame inzetbaarheid; 
 het stimuleren van talentontwikkeling met aandacht voor arbeidsmarktperspectief 

en leven lang ontwikkelen. 

http://www.overijssel.nl/thema's/economie/onderwijs-werk/
http://www.overijssel.nl/thema's/economie/onderwijs-werk/
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Naam regeling Human Resource MKB Drenthe   

Subsidie voor De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- 

en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe. 

 

Subsidieverstrekker Provincie Drenthe   

Looptijd T/m 31 december 2019 Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  4 februari t/m 31 december 2019  

Financiering De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten 

en maximaal € 10.000 per project. Het bedrag aan 

subsidiabele kosten per project moet minimaal 

€ 1.000 bedragen. 

 

Meer informatie https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket

/alle-subsidies-rij/@132327/subsidie-human/ 

https://www.snn.nl/alle-subsidies/human-resource-

mkb-regeling-drenthe 

 

Tags #Mkb #Duurzame inzetbaarheid  

 
De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-
ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te 
voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.  
 
Subsidie kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van 
aanvragen volgens het handelsregister een (neven)vestiging heeft in de provincie 
Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor:  
a. het opstellen en/of de implementatie van een strategisch HR-beleidsplan; 
b. het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied, 

waarbij het personeelsbeleid voor de gehele onderneming in kaart wordt gebracht; 
c. het deelnemen aan een (incompany) opleiding, training, seminar of cursus gericht op 

deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die 
HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen; 

d. het door de deskundige in kaart laten brengen wat de inzetbaarheid van een 
medewerker is; 

e. het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen en 
het begeleiden bij de uitvoering van dit plan. 
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4.10 Provincie Limburg  
 

Naam regeling Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 

2017 

 

Subsidie voor Organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen 

en verenigingen en zzp’ers. 

 

Subsidieverstrekker Provincie Limburg  

Looptijd Doorlopend Geen einddatum 

gespecificeerd 

Aanvraagperiode  Doorlopend  

Financiering Subsidies voor projecten ter bevordering instroom 

worden verstrekt in de vorm van vaste bedragen met 

een maximale subsidie van € 250.000 per aanvrager.  

Subsidies voor overige projecten worden per geval 

bepaald. 

 

Meer informatie https://www.limburg.nl/loket/subsidies/ 

actuele-subsidies/subsidieregelingen-

1/@1786/subsidie-economie/ 

 

Tags #Arbeidsmarkt #Inclusiviteit  

 
Provincie Limburg draagt bij aan het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het 
versterken van het Limburgse vestigingsklimaat, de concurrentiekracht en daarmee het 
behoud en de ontwikkeling van kwantitatief en kwalitatief goede banen.  
 
Subsidie is beschikbaar voor:  
 projecten ter bevordering instroom: activiteiten in het kader van het economisch 

beleid, specifiek gericht op instroom van 45plussers naar werk. Per aanvraag moeten 
minimaal tien personen instromen naar werk. Per aanvrager geldt een maximum van 
honderd personen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd (op dit moment 
gesloten); 

 overige projecten: activiteiten in het kader van het economisch beleid.  
 
4.11 Provincie Friesland  
 

Naam regeling Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme 

Fryslân  

 

Subsidie voor   

Subsidieverstrekker Provincie Friesland   

Looptijd n.v.t.  

Aanvraagperiode  n.v.t.  

Financiering De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.  

Meer informatie http://www.fryslan.frl/subsidies  

Tags   

 
Met de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân (SERTFFR) draagt de 
provincie Friesland bij aan activiteiten op het gebied van economie, recreatie en 
toerisme.  
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4.12 Provincie Groningen  
 

Naam regeling Innovatief en duurzaam mkb   

Subsidie voor Voor alle mkb’ers in Groningen, behalve voor 

bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en primaire 

landbouw. 

 

Subsidieverstrekker Provincie Groningen   

Looptijd   

Aanvraagperiode  6 februari 2019 tot en met 31 december 2020. Huidige regeling moet nog 

starten. 

Vervolg    

Financiering Max. 25% van de projectkosten komen voor subsidie 

in aanmerking. 

De bijdrage is € 10.000 - € 50.000 per project. Het 

totale budget is € 1,6 mln. 

 

Meer informatie https://www.provinciegroningen.nl/ 

subsidies/werken-en-ondernemen/ 

innovatief-en-duurzaam-mkb/ 

 

Tags #Mkb #Innovatie  

 
Met deze regeling steunt de Provincie Groningen innovatieve en duurzame projecten in 
het midden-en kleinbedrijf (mkb). Deze projecten moeten ook de economie in 
Groningen stimuleren. 
 
Voorwaarden voor subsidie zijn: 
 Het project is van een of meer Groninger mkb-ondernemers. U mag samenwerken 

met een kennisinstelling. 
 Het project heeft een innovatief karakter en richt zich op investeringen in 

vernieuwende technologie. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre een project nieuw is 
in onze provincie. 

 Het project levert een nieuw of verbeterd product of productieproces op. 
 Het project is duurzaam. Dat moet u laten zien op het aanvraagformulier. 
 Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen. 
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4.13 Metropoolregio's  
 

Naam regeling Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven  

Subsidie voor Gemeenten in Metropoolregio's Eindhoven  

Subsidieverstrekker Metropoolregio  

Looptijd n.v.t.  

Aanvraagperiode  Ieder jaar tot 1 april en 1 oktober  

Financiering Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de 

totaal subsidiabele kosten steun krijgen, 

Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%; 

Voor Aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum 

subsidiebedrag van € 50.000; 

De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 

50% bestaan uit eigen ureninzet van de project-

partners.  

 

Meer informatie https://metropoolregioeindhoven.nl/ 

subsidies/stimuleringsfonds 

 

Tags #Innovatie  

 
Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet 
het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘Aanjaagprojecten’ (studies, 
verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘Uitvoeringsprojecten’; 
 

Naam regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag  

Subsidie voor Gemeenten  

Subsidieverstrekker Metropoolregio Rotterdam Den Haag  

Looptijd Doorlopend Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  Doorlopend  

Financiering   

Meer informatie https://mrdh.nl/  

Tags #Sustainable cities  

 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (afgekort MRDH) stimuleert projecten die de  
economische kracht en het woon- en leefklimaat binnen de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (afgekort MRDH) versterken. 
 

Naam regeling Subsidie Economische ontwikkeling en innovatie   

Subsidie voor Gemeenten in MRA  

Subsidieverstrekker Metropoolregio Amsterdam   

Looptijd Doorlopend Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode    

Financiering   

Meer informatie https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platform

/economie/ 

 

Tags #Innovatie  

 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA 
stimuleert onder andere projecten die bijdragen aan een krachtige en toegankelijke 
kennis- en innovatiestructuur.  
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Ook draagt de MRA bij aan een 'leven lang leren’ en opleiden van een beroepsbevolking 
die toegerust is op de snel veranderende behoeften. Onder meer door technologische 
veranderingen verandert de arbeidsmarkt immers snel. Dit vraagt om nieuwe vormen 
van opleidingen en onderwijs. Samen met onderwijsinstellingen en sociale partners 
voert de MRA meerdere concrete projecten uit. 
 
4.14 Smart Industry regionale regelingen  
 

Naam regeling Regio Oost 

Regio Zuid Holland 

Regio Noord-West 

Regio Zuid  

 

Subsidie voor Mkb-bedrijven   

Subsidieverstrekker RVO   

Looptijd Wisselend  Vervolg niet bekend 

Aanvraagperiode  Wisselend  

Financiering Vouchers  

Meer informatie https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-

ondernemen/wegwijzer-smart-industry/subsidies-en-

financiering/smart-industry-regionale-smart-industry-

regelingen 

 

Tags #Innovatie #Mkb  

 
In diverse regio's in Nederland zijn (regionale) regelingen beschikbaar voor Smart 
Industry projecten en het ontwikkelen van Fieldlabs.  
 
A. Regio OOST (BOOST) 
Regio Oost (BOOST) kent momenteel de regeling: Innovatievouchers. 
De regeling is gericht op mkb-ondernemingen uit de maakindustrie in Gelderland die 
aan de slag willen met Smart Industry. Met de voucher kan de onderneming externe 
expertise inhuren om het bedrijf, bedrijfsprocessen en producten te digitaliseren. De 
voucher bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 10.000. 
https://smartindustryoost.nl/boost-smart-industry-vouchers 
 
B. Regio Zuid Holland (SMITZH) 
De regio Zuid Holland kent twee Smart Industry-subsidieregelingen voor (maak- en 
technologie)bedrijven in Zuid Holland: de haalbaarheidsonderzoek voucher en de 
Kiemproject voucher. Zie: https://www.smitzh.nl/ 
 
C. Regio Noord-West 
De regio Noord-West heeft stimuleringsprogramma Smart Industry voor mkb-bedrijven 
uit de maakindustrie, gevestigd in de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland in ontwikkeling. Zie https://www.smartindustrynoordwest.nl/ 
 
D. Regio Zuid 
De regio Zuid kent op dit moment twee Smart Industry subsidieregelingen voor het mkb. 
Namelijk de DigiPro (module 4) Haalbaarheidsstudie en de Innovatieproject subsidie 
 
  

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Lyl/innovatievouchers/
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4.15 Arbeidsmarktregio's  
 

Naam regeling Samen voor de klant   

Subsidie voor UWV, gemeenten, SW-bedrijven   

Subsidieverstrekker VNG, UWV, ministerie SZW   

Looptijd n.v.t.   

Aanvraagperiode    

Financiering Ondersteuning Programmaraad   

Meer informatie https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-

ondernemen/wegwijzer-smart-industry/subsidies-en-

financiering/smart-industry-regionale-smart-industry-

regelingen 

 

Tags #Innovatie #Arbeidsmarkt  

 
Er zijn in Nederland 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en de dienst-
verlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Gemeenten en UWV worden 
hierbij ondersteund door de Regionale Arbeidsmarkt.
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