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Ambitie
Ynbusiness is het beste startpunt voor Friese ondernemers

• Groei in (internationaal) ondernemerschap
• Meer rendement
• Succesvoller innoveren 

Versterkt de schakels in jouw keten 



Wie & wat zijn we
• Onafhankelijke sparringpartner

• Innoverend en vanuit multidisciplinair perspectief

• Uit het bedrijfsleven

Financiering

Internationalisering

Industrie Food & Retail

Recreatie & Toerisme

Industrie/SIH

Industrie/SIH

Agri

Health/PGO



Programma

• Intro

• Subsidies en regelingen

• #DTV

• Circulaire ketenprojecten / praktijkvoorbeeld

• Tools

• Financiering

• Hulp

• #DTV

• Afsluiting



Duurzaam

Voor Friese bedrijven die willen investeren in duurzame maatregelen:
• ISDE subsidieert gedeelte van aanschaf zonneboilers, zonnepanelen, windturbines en 

warmtepompen. 
• SDE++ subsidieert het verschil in kosten tussen fossiele en duurzame (biomassa, geothermie, 

water, wind of zon) energie. Ook subsidie voor CO2-reducerende maatregelen.
• EIA: aftrek van 45% van de fiscale winst. Gemiddeld 11% netto voordeel op investeringen vanaf € 

2.500,- in energiezuinige technieken, duurzame energie (gebouw, bedrijfsprocessen, 
transportmiddelen, energieopslag en/of energieprestatieadvies.

• MIA: aftrek tot 36% van de fiscale winst. Gemiddeld tot 9% netto voordeel op investeringen 
vanaf € 2.500,-. En VAMIL: in eerste jaar 75% afschrijven. In jaren hierop overige 25%. Op 
investeringen in milieuvriendelijke technieken (circulaire economie, voedselvoorziening, 
landbouw, transportmiddelen, klimaat en lucht, ruimtegebruik en milieuadvies

Al dan niet in combinatie met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Meer informatie: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

+ gesubsidieerd energie advies mogelijk in diverse Friese gemeenten! Vraag Ynbusiness naar de 
mogelijkheden.



Voucher MKB Fryslân 2021

• Voor Friese MKB-ers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische 
HR stimuleren 

• 50% subsidie, (van € 500,- tot € 2.500,-) van externe (advies)kosten. Max 
€ 5.000,- subsidie op bij- en omscholing.

• Bedrijfsontwikkeling (financieringsplan, procesoptimalisatieplan, 
overnameplan, advies over circulair ondernemen of bedrijfsplan). 

• Innovatie-advies (haalbaarheid).
• Laten opstellen van strategisch HR beleidsplan en/of implementatie.
• Deskundigheidsbevordering bij medewerkers die HR (gaan) uitvoeren.
• Omscholen en bijscholen van personeel (en ondernemer). 
• Project is binnen zes maanden afgerond. Bij- en omscholing: binnen een jaar.
• Maximaal twee keer aanvragen voor verschillende activiteiten per 

ondernemings(groep). Vanaf 2021 weer mogelijk om max twee keer aan te 
vragen!

• Verplichtingen nog niet aangegaan (offertefase)!
• Aanvragen tot en met 31 december 2021. 
• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-

fryslan-2021-2023



VIA 2021 Softwareprojecten <50k (35-45%)

Subsidies innovaties

Kennisvoucher MIT 
2021?

MIT Haalbaarheid
2021?

R&D Samenwerking
2021?

VIA 2021 Ontwikkelingsprojecten <100k (35-45%)

Valorisatie 2021 <2,5mio (50%)

Kennisontwikkeling 2021 
<2,5mio (60%)   

Marktfinanciering

E.v.a.! Vraag Ynbusiness naar de mogelijkheden

KEI 2021?

WBSO / RDA / Innovatiebox

VIA 2020 Organisatie-innovatie <12,5k (50%)

Voucher MKB Fryslan < 2,5k (50%)



VIA 2021 Ontwikkelingsprojecten

• Voor (Friese) MKB’ers die bezig zijn met ontwikkelen van 
een nieuwe dienst, een nieuw product of procedé.

• Subsidie 35% (>50 FTE) / 45% (<50 FTE) met een max van 
€ 100.000,- (max € 50.000,- loonkosten)

• Voor individuele projecten en samenwerkingsverbanden
• Subsidiabele kosten (min € 10.000,-)

• Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
• Materialen die onderdeel zijn van een prototype. 
• Huur van apparatuur en uitrusting
• Loonkosten van werknemers en eigen uren (ondernemer)

• Aanvragen tot en met 31 december 2021. Vanaf medio 
februari 2021.

• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-
via-ontwikkelingsprojecten-2021



VIA 2021 Softwareprojecten

• Voor (Friese) MKB’ers die bezig zijn met innovaties en 
vernieuwingen op het gebied van softwareontwikkeling.

• Subsidiabel: proof-of-concept software of een softwarematig 
product of dienst met een oplossing voor een technische 
onzekerheid.

• Subsidie 35% (>50 FTE), 45% (<50 FTE) met een max van € 
50.000,- (max € 25.000,- loonkosten)

• Subsidiabele kosten (min € 10.000,-)
• Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
• Loonkosten van werknemers en eigen uren (ondernemer)

• Aanvragen tot en met 31 december 2021. Vanaf medio februari 
2021.

• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-
softwareontwikkeling-2021



VIA 2020 Organisatie-innovatie

• Voor (Friese) MKB’ers die hun organisatie- en/of 
verdienmodel willen vernieuwen en/of strategisch 
willen samenwerken.

• Subsidiabel: kosten advies, begeleiding en/of 
coaching.

• Subsidie 50% met een max van € 12.500,-. 
• Subsidiabele kosten (min. € 10.000,-)

• Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;

• Aanvragen tot en met 31 december 2021.
• Meer informatie: 

https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-
organisatie-innovatie-2020



Valorisatie en 
Kennisontwikkeling 2021
• Voor (Friese) MKB’ers die samenwerken en kansrijke innovatieve 

producten en diensten voor de markt ontwikkelen. 
• Ook voor samenwerkingsverbanden tussen MKB’ers, grootbedrijf en 

kennisinstellingen.
• 60% subsidie met een minimum van € 100.000,- voor kosten van 

materialen en  voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren 
die hiervoor nodig zijn.

• 50% subsidie met minimum van € 100.000,- voor kosten op het gebied 
van ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de 
eigen uren die hiervoor nodig zijn. 

• De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten 
bevinden zich in het ontwikkelstadium: er is een duidelijk plan voor 
ogen en MKB’er gaat nu bouwen en testen of in het project staat 
kennisontwikkeling centraal.

• Aanvragen tot en met 24 mei 2021. 
• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/valorisatie-en-

kennisontwikkeling-2021



Innovatiefonds Leeuwarden

• Voor bedrijven die een innovatief product/dienst/proces 
willen ontwikkelen in Leeuwarden. 

• Betreft een subsidie (of lening) van max. 40% van de 
kosten van het project. De aan te vragen subsidie / lening 
is min. € 12.500,- en max. € 25.000,- .

• Het project wordt uitgevoerd door een 
samenwerkingsverband van minimaal twee organisaties. 
Het project is binnen één jaar na het verlenen van de 
bijdrage uitgevoerd.

• Max 1x per jaar aan te vragen (eerder project moet zijn 
afgerond)

• Aanvragen vanaf januari 2021.
• https://www.leeuwarden.nl/nl/innovatiefonds



Overig

• POP3 (Plattelandsontwikkeling) / Jola

• Waddenfonds

• Iepen Mienskip, Leader NW en NO Fryslan

• Horizon2020

• RAAK-mkb (onderzoeksprojecten HBO)

• INTERREG

• Circulaire ketenprojecten RVO

• E.v.a.!!!
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#DTV



vRVO Circulaire Ketenprojecten

• Voor MKB ondernemers
• Circulair product of dienst ontwerpen of circulair 

organiseren van je businessmodel
• Gaat om snelle implementatie na afloop van het project
• Gericht op besparing van grondstoffen en 

vermindering CO2 uitstoot

• Hogere R-ladder =  betere waardering
• Partijen uit dezelfde of nieuwe waardeketen. Hoe 

completer hoe beter

• Ronde 2021
• Opent per 1 april en heeft een plafond van €4,5 

miljoen
• Samenwerken met min. 3 tot max. 6 ketenpartners
• Inhuren van procesbegeleider is verplicht
• Max. 20 k€ per ketenpartner
• 50% subsidie op de subsidiabele kosten
• Looptijd is maximaal 2 jaar

• Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten

Voorbeeld 2020: Circular Sanitation

Partners



Tools

CIRCO track:
Circulaire businessmodellen & 

ontwerpstrategieën

ROEN.CC:
Circulaire inkoopcatalogus2x2 workshops

basis Circulaire economie+ visie

Circulaire Inkoop Academie:
Circulair Inkopen voor overheden 

en organisaties

Financiering

Groeipartners
Kennis

• kennisbank Versnellingshuis
• Aanjagers Circulair Friesland

Meten en monitoring
• CTI Tool

• Grondstoffenscanner

E.v.a.!



Tools II

• Business modellen
• Business Model Canvas 
• Circo tracks - CIRCO | Circulaire businessmodellen & 

duurzame ontwerpstrategieën (circonl.nl)

• Overzicht financiering / subsidies
• https://123subsidie.nl
• https://financiering.versnellingshuisce.nl/

• Overzicht versnellingspartners
• https://versnellingspartner.versnellingshuisce.nl

• Verder:
• Acceleratieprogramma’s (Bestart), launching customership, 

startupcompetities (SIR), businesschallenges e.v.a.



Financieringsvormen
• Banken (o.a. Groenfondsen)
• Leasing
• Microfinanciering (tot € 50.000,-) / Qredits
• MKB krediet (tot € 250.000,-) / Qredits
• Informal Investors (Business Angels)
• ROMs (NV NOM / FOM)
• Crowdfunding
• Investeringsfondsen / participatiemaatschappijen
• Overheid (o.a. borgstellingen / Vroegefasefinanciering / 

Innovatiekrediet)
• Friends, fools & family
• E.v.a.



Financiering in 
Fryslân
• Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM)

• Aanjaagfonds / innovatiefonds (NOM)

• Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

• Gemeenten (o.a. Innovatiefonds Lwd)

• Bison (Watercampus)

• E.v.a.



Hulp nodig?

• Kosteloos gesprek

• Inschatting haalbaarheid

• Tips en trucs voorbereiding

• Schakelen in netwerk voor vervolgstap

• Maatwerk!!!
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#DTV



Sven Jurgens
Aanjager biomassa
+31 6 22657016
sven.jurgens@circulairfriesland.frl

Arjen Schol
Themaspecialist Financiering
+31 6 11456712
arjenschol@ynbusiness.nl


