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Ondernemers laten

nog te vaak geld liggen
Denkt u ook dat het in deze tijden van bezuinigingen geen enkele zin heeft
om subsidies voor uw activiteiten aan te vragen? Leest u dan vooral verder
om verrast te worden door wat subsidies nog steeds voor uw organisatie
kunnen betekenen!

D

ick Oudman, subsidie adviseur bij
AC Adviseurs in Heerenveen, vertelt:
‘De overheid gebruikt subsidies om
bepaalde activiteiten te stimuleren. Veel mensen
zijn wel op de hoogte van bezuinigingsmaatregelen, maar weten niet dat er nog steeds
extra subsidiemogelijkheden bestaan om de
economie verder op gang te helpen.
Probleem is dat het vaak erg lastig is om ook
te herkennen dat dergelijke maatregelen ook
voor de eigen organisatie kansen bieden.
Als er bijvoorbeeld wordt gesproken over
crisismaatregelen, dan denken mensen al snel
dat dit voor bedrijven in problemen is.
We hebben het echter juist over maatregelen
om bestaande bedrijven sterker te maken.
Dat laatste wil iedereen, alleen zien we
onszelf niet als bedrijf in problemen. Gevolg
is dat veel organisaties subsidiegelden laten
liggen waar ze wel recht op hebben.’
Anco Buning vult zijn collega aan: ‘Onze
stelling is dat er ondanks de
bezuinigingen nog
steeds kansen te
over zijn. Het gaat
er vooral om
deze tijdig te
herkennen.
Daarbij
moet je
ook

beseffen dat overheid en ondernemers
verschillende talen spreken. Als we bijvoorbeeld
spreken over sociale innovatie zullen er weinig
mensen zijn die daar direct een beeld bij
hebben. Als we het daarentegen hebben over
de vraag hoe ik meer uit mijn mensen en
bestaande organisatie kan halen, dan geeft
dat al een heel ander beeld. Daar is namelijk
bijna iedere organisatie mee bezig of op zijn
minst over aan het nadenken. Het is zaak te
beseffen dat voor eigenlijk als “normaal”
beschouwde bedrijfsactiviteiten er subsidiemogelijkheden bestaan. Als dat besef er is,
kan hier vervolgens concreet wat mee worden
gedaan. Doel moet zijn om kansen die er zijn
optimaal te verzilveren.’
Dick begrijpt heel goed dat het voor ondernemers lastig is om kansen voor de eigen
activiteiten te herkennen. ‘Als iemand nadenkt
over kostenbesparing, zal hij niet snel denken
in termen van subsidiekansen. De praktijk
leert ons echter dat er wel degelijk diverse
raakvlakken kunnen zijn. Wanneer je, zoals
wij, weet vanuit welke invalshoeken je dan
moet kijken, ben je in staat om eventuele
subsidiemogelijkheden te herkennen.
Wij helpen organisaties als het ware om
met een andere bril op naar de eigen
activiteiten te kijken en deze te “vertalen”
in een succesvol subsidietraject.’

willen beginnen. Dat zijn ook aspecten waar
je naar moet kijken als je praat over benutting
van kansen. Niemand heeft iets aan een
subsidie die wordt toegezegd om straks weer
te moeten worden terugbetaald. Dat betekent
niet dat je dergelijke mogelijkheden moet
negeren. Het betekent wel dat je vooraf een
goede afweging moet maken wat je als
organisatie tegen welke inspanning waar
kunt maken. Als je dat goed afweegt blijven
er wel degelijk kansen over. Er zijn voldoende
laagdrempelige regelingen waar je als
organisatie met relatief weinig inspanning
prima je voordeel mee kunt doen.’
Tot slot nog de vraag naar tips. Dick en Anco
aarzelen geen moment: ‘Ga nooit uit van de
veronderstelling dat er geen subsidiemogelijkheden voor u zullen zijn. Ga ook niet zelf lopen
zoeken. Elke dag verschijnen, veranderen en
verdwijnen er regelingen. Bovendien blijkt
het lastig om tijdig de juiste vertaalslag te
maken tussen activiteiten en kansen. Aarzel
dus niet en neem gewoon contact op met
AC Adviseurs. In een vrijblijvend gesprek
kunnen we al snel vaststellen of er ook door u
succesvol een beroep op subsidiemogelijkheden
kan worden gedaan.’
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Naast verschil in taal en beleving, is een
veelgehoorde klacht dat subsidies te veel
tijd en aandacht vragen. Het gaat om zaken
die afleiden van het primaire proces. Anco zal
de laatste zijn om dit tegen te spreken:
‘Wij kunnen de ondernemers vergaand
ontzorgen, maar er blijft altijd een eigen rol
en verantwoordelijkheid voor de organisatie
zelf. Er zijn regelingen die administratief
zodanig complex zijn, dat je als ondernemer
hier niet aan zou moeten
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