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Ben jij klaar …? … om te groeien?

… om te transformeren? … om te innoveren?



VLAIO
als gids

#analyse & 
#begeleiding

#subsidies & 
#financiering

#versterken

#expertise & coaching door partners

#informatie

Vlaio.be



STEUNMAATREGELEN
VOOR ONDERNEMERS



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank


Subsidies voor Onderzoek & Ontwikkeling



Ontwikkelingsproject & Onderzoeksproject

richting een oplossing
proof of concept
werkend prototype
dichter bij de markt

onderzoek (naar 
werkingsprincipes)
vooral opbouwen van kennis
resultaat van onderzoek is geen 
prototype
ver van marktintroductie



Loont een ontwikkelingsproject de moeite?

‣ Je investeert tijd en geld en je krijgt:

‣ Een bijdrage tussen 25-50% van de 
ontwikkelingskosten

‣ Een leertraject



Drie vragen:
1. Is mijn ontwikkeling ECHT NIEUW (tov wat mijn concurrenten doen)? 

Is het meer dan samenvoegen van wat ik al ken? 
Zit er een belangrijke stap vooruit in qua kennis voor mijn bedrijf, 
en weet ik waar de échte ontwikkelingsnoden zitten?

2. Is het RESULTAAT de moeite? Heeft mijn idee een REËLE KANS op slagen?
Is mijn aanpak effectief? 

3. Is dit een project met genoeg OMVANG?
(typisch vanaf 50.000€)

Drie keer ja = volgende stap,  zoniet andere pistes onderzoeken.

Is een ontwikkelingsproject iets voor mij?



Criteria

Impact op Vlaanderen

Business Case
ü Deze innovatie is rendabel in de markt te zetten.
ü De aanvrager heeft expertise en middelen om dit 

succesvol te doen. 

Impact op Vlaanderen
ü Tewerkstelling en investeringen bij Vlaamse 

bedrijven: aanvrager, toeleveranciers, 
onderaannemers,… 

Innovatief karakter

Origineel
ü Voor bedrijf en sector

Uitdagend
ü Dit project bevat meer dan zuivere engineering: er 

worden uitdagingen/onderzekerheden weggewerkt. 

Expertise
ü Competenties voor ontwikkelen aanwezig
ü Stappenplan ontwikkeling overtuigt

Expertise
ü Competenties voor vermarkting aanwezig
ü Uitgangspositie aanwezig



‣ Drie vragen:
‣ 1a. Is mijn onderzoek ECHT NIEUW tov de state-of the art in mijn domein. Kan ik dit 

onderbouwen?
‣ 1b.  Past dat onderzoek in een lange termijn VISIE van mijn bedrijf?  Als ik slaag, 

draagt het resultaat op langere termijn bij tot een belangrijke stap vooruit voor mijn 
bedrijf?

‣ 2. Is het potentiële RESULTAAT voor Vlaanderen voldoende om in dit project te 
investeren? Heeft mijn onderzoek een REËLE KANS op slagen?  Is mijn aanpak 
effectief? 

‣ 3. Is de OMVANG van mijn inspanning in verhouding tot het resultaat?

‣ Drie keer ja = volgende stap

Is een onderzoeksproject iets voor mij ?



ontwikkelingsprojecten onderzoeksprojecten

definitie ontwikkeling prototype fundamenteel onderzoek

aanvraagdocument 10-20 blz 55 blz

steun % KO:45%

MO: 35%

GO: 25%

samenw: + 10%

onderzoek: 50%

ontwikkeling: 25%

MO: + 10%

KO: +20%

samenw: +10%

maximale steun 3mio€ 3mio€

minimale begroting min 25k€ steun min 100k€ steun

duur max 24 maanden max 36 maanden

doorlooptijd tot beoordeling ~ 2 a 3 maanden ~ 4 a 6 maanden

max 50%

max 60%



 Baekeland mandaat
Doctoraat in nauwe samenwerking met een bedrijf met een duidelijke economische 
finaliteit/meerwaarde voor het bedrijf

• Bedrijf is hoofdaanvrager, zorgt voor financiering

• Universitaire promotor, ev. ook betrokkenheid andere kennisinstelling

• Mandataris is werknemer van bedrijf of van de kennisinstelling

• Steun: 50-60-70% voor GO-MO-KO

• 10% extra steun voor substantiële samenwerking met kmo

• Begroting: 4 mensjaren + max. 40.000€ per jaar overige kosten

• Call systeem voor indiening: meestal 2 per jaar 

 



Gezamenlijk onderzoek en thematisch



‣ De speerpuntclusters ontwikkelen een ambitieuze lange termijnstrategie en 
competitiviteitsprogramma voor Vlaanderen strategisch domeinen. Dit gebeurt in 
een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en 
overheid (triple-helix).

Speerpuntclusters en thematische steun

Catalisti: sustainable chemistry & synthetics
SIM; materials
Flux50; energy
VIL; logistic & transport
Flanders' FOOD; agro-food
Blauwe Cluster; blue growth (sea-economy)

https://www.vlaio.be/begeleiding-advies/coaching-en-advies/catalisti
https://www.vlaio.be/begeleiding-advies/coaching-en-advies/sim
https://www.vlaio.be/begeleiding-advies/coaching-en-advies/flux50
https://www.vlaio.be/begeleiding-advies/coaching-en-advies/vil-empowering-logistics
https://www.vlaio.be/begeleiding-advies/coaching-en-advies/flanders-food
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/blauwe-cluster


‣ Imec: nanoelectronica en digitale technologie, hardware en software.
‣ Flanders Make: strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie.
‣ Vito: cleantech en duurzame ontwikkeling
‣ Vlaanderen Circulair: circulaire economie

Speerpuntclusters en thematische steun



‣ Collectieve onderzoeksprojecten: minimaal 3 of 5 organisaties
‣ Basis is steunkader voor ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten 

Speerpuntclusters en thematische steun



‣ Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de 
arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt 
mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een 
eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de 
werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk 
kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een 
arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF 
organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

‣ https://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen 

ESF

https://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen


WSE – PREMIE MANAGEMENTADVIES / 
VERPLICHTE MANAGEMENTONDERSTEUNING 

• Als erkende sociale-economieonderneming kan je een premie krijgen voor het 
inwinnen van een onderbouwd schriftelijk advies om je bedrijfsvoering te 
verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

• Steunpercentage: 50 % van de totale subsidiabele kostprijs tot max. 
10.000 euro

• Verplichte managementondersteuning , enkel bij verlieslatendheid !
• Steunpercentage: 100 % van de totale subsidiabele kostprijs tot 10.000 

euro en 50 % vanaf tweede schijf tot in totaal max 15.000 euro
• https://www.socialeeconomie.be/managementadvies

Je k



Provinciale 
subsidies



‣ 75% subsidie
‣ Deadline 7/12/2018
‣ dient een impuls te geven aan innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het 

sociale economiebeleid en bijdragen tot een inclusieve economie in de provincie 
Antwerpen. 

‣ is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de reguliere werking 
van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie overstijgt. 

‣ Voorbeeld van vernieuwende elementen: een leemte opvullen, een nieuwe 
methodiek of dienst introduceren en/of nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren. 
Dit kan tot uiting komen op niveau van inhoud, werkmethode, resultaat of doelgroep. 

‣ https://www.provincieantwerpen.be/economie/subsidies-economie.html 

Impulssubsidies voor innovatieve projecten in 
de inclusieve economie (Prov Antwerpen)

https://www.provincieantwerpen.be/economie/subsidies-economie.html


‣ 50% subsidie
‣ Voor opleidingen en advies
‣ https://www.provincieantwerpen.be/economie/subsidies-economie.html 

Provinciale portefeuille sociale economie voor 
advies en opleiding (Prov Antwerpen)

ONDERNEMING % MAXIMUMBEDRAG
1 – 249 VTE 50 6.000 €

Vanaf 250 VTE 50 4.000 €

https://www.provincieantwerpen.be/economie/subsidies-economie.html


‣ Limburgse kmo die samenwerkt met ander bedrijf/organisatie aan innovatief 
project dat zorgt voor versterking van beide partijen het consortium: 
een innovatief idee onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend 
product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen.

‣ Minstens 2 bedrijven 
‣ 50% subsidie met max 50.000 Euro per project
‣ http://www.limburg.be/innovatie 

Subsidie inzake stimulering van innovatief 
ondernemerschap voor Limburgse kmo's
(Limburg)

http://www.limburg.be/innovatie


‣ Deze subsidie heeft tot doel een product of dienst af te leveren vanuit de 
samenwerking tussen de reguliere en de sociale-economie-ondernemingen.

‣ Het eindresultaat moet een creatief en vernieuwend karakter hebben en 
bijdragen aan de professionalisering van kennis en vaardigheden bij zowel de 
reguliere als bij de sociale-economie-ondernemingen

‣ Max steun 20.000 € 
‣ https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies.html 

Subsidie voor de bevordering van innovatie en 
professionalisering door samenwerking tussen 
reguliere en sociale-economie-ondernemingen 
(Oost-Vlaanderen)

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies.html


‣ voor activerende werkvloeren: 
deze subsidie stimuleert activerende werkvloeren om doorstroomacties op 
te zetten voor onbetaalde doelgroepmedewerkers met een reële kans op 
betaald werk.

‣ Voor drempelverlagende projecten "Doorstroom van onbetaalde arbeid naar 
betaalde arbeid" (max 25.000 Euro per project)

‣ Meer info: https://oost-vlaanderen.be/werken-en-
ondernemen/ondernemen/subsidies.html 

Subsidies
(Oost-Vlaanderen)

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies.html
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies.html


‣ De Provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies aan projecten die de 
professionaliteit van de sociale economie in Vlaams-Brabant ten goede komen. 

‣ Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische en/of de 
ecologische component van de sociale economie. 

‣ De subsidie varieert van € 1.000 tot € 5.000 afhankelijk van het aantal betrokken 
organisaties. 

‣ https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/index.jsp 

Professionalisering sociale economie
(Vlaams Brabant)

https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/index.jsp


‣ Als sociale economie organisatie ontvang je een subsidie voor 
eerstelijnsprojecten (doorstroming of tewerkstelling) of tweedelijnsprojecten  
(sociale economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren). 

‣ maximum subsidie 24.750 euro
‣ https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/index.jsp 

Subsidie aan sociale economie organisaties
(Vlaams Brabant)

https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/index.jsp


FISCALITEIT



‣ Vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing ten belope van 25% gedurende 2 
jaar per extra job die gecreëerd wordt door een investering in een steunzone. 

‣ Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost
‣ https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-

doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones 

Inhouding doorstorting bedrijfsvoorheffing in 
steunzone

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones


Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 
onderzoekers

80% van de bedrijfsvoorheffing op het loon van een onderzoeker moet niet doorgestort worden

Kenmerken van onderzoekers:
• een diploma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s die 

tewerkgesteld worden binnen onderzoeksprojecten/-programma’s + beperkte mogelijkheden 
voor enkele bachelordiploma’s

• of tewerkgesteld op onderzoeksprojecten in het kader van samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten met een onderzoeksinstelling (bv. universiteit)

• of tewerkgesteld binnen jonge innoverende ondernemingen (Young Innovative Company) als 
onderzoeker

=> Onderzoeksproject of –programma is aan te melden via 
https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm 

https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm


Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij 
nacht- en ploegenarbeid

• De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een 
gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op het 
loon van de werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid 
verrichten.

• 22,8% van het totale belastbare loon 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-
doorstorting-bedrijfsvoorheffing-bij-nacht-en 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-bij-nacht-en
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-bij-nacht-en


Bjorn Kiekens– bedrijfsadviseur VLAIO
0473/66,21,57
bjorn.kiekens@vlaio.be
www.vlaio.be 



Of volg ons via social media

Linkedin.com/company/agentschap
-innoveren-en-ondernemen

Twitter.com/VLAIO_be

Facebook.com/VLAIO.be

Youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen

https://linkedin.com/company/agentschap-innoveren-en-ondernemen
https://linkedin.com/company/agentschap-innoveren-en-ondernemen
https://twitter.com/VLAIO_be
https://www.facebook.com/VLAIO.be
https://www.youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen

