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Kamer van Koophandel
Onderwijs en innovatie

Kamer van Koophandel

>Vanaf 1 januari 2008 KvK Noord-Nederland

>Missie:

Stimuleren en ondersteunen van (aspirant) 

ondernemers tot succesvol en vernieuwend 

ondernemerschap.

>Drie wettelijke taken

•Registreren

•Informeren

•Stimuleren

Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

>Onderwijs = speerpunt

•Onderwijs & ondernemerschap

•Onderwijs & bedrijfsleven

>Vernieuwend ondernemerschap � innovatie

•Sociale innovatie

•Promotor Innovatief Actieprogramma Drenthe (IAD)

•Subsidiespreekuur KvK: zie www.kvk.nl

>3 regelingen uitgelicht

•HRM+ 2009: Sociale innovatie

•NIOF 2008: Technologische innovatie

•IAD: Innovatie in brede zin

HRM+ 2009

>Doel

•Structureel aandacht voor personeelsbeleid in relatie tot 

bedrijfsontwikkelingen

>Doelgroep

•MKB ondernemingen (op basis van SBI codes) m.u.v. 

detailhandel en primaire sector

>Budget: € 6 miljoen voor 3 jaar (2009 t/m 2011)

>Subsidie 2009: 40%

> Inschakelen van een extern adviseur:

•Onafhankelijke deskundige

•Brancheorganisatie of bedrijfstakorganisatie

HRM+ 2009 – Onderwerpen extern advies

>Professionaliseren van personeelsmanagement 

(individuele ondernemingen en clusters)

•personeelsbeleidsplan

•functieprofielen

•erkenningscertificaat inzake personeelsmanagement

>Verbeteren inzetbaarheid werknemers (alleen 

individuele ondernemingen)

•employabilityscan

•ontwikkelingsplan:

•Verhogen kwalificatieniveau

•Verbeteren van competenties

•Stimuleren mobiliteit

HRM+ 2009 – Subsidiabele kosten

> Individuele ondernemingen

•Subsidiabele kosten minimaal € 7.500 en maximaal      

€ 100.000

•Maximaal € 100.000 subsidie per ondernemer per 

kalenderjaar 

>Clusters van samenwerkende ondernemingen

•Subsidiabele kosten minimaal € 2.500 en maximaal      

€ 200.000 per deelnemende onderneming

•Maximaal € 150.000 subsidie per clusterdeelnemer per 

kalenderjaar

>Meer info: www.snn.eu
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NIOF 2008

>Doel

•Versterking van economische structuur in Noord-

Nederland d.m.v. bevorderen van technische innovatie

>Doelgroep 

•MKB ondernemingen (op basis van SBI codes) m.u.v. 

detailhandel en primaire sector

>Subsidiepercentage: maximaal 50%

>Subsidieonderdelen

•Advieskosten m.b.t. ontwikkelingsprojecten en vermarkting

•Investeringen m.b.t. implementatie ontwikkelingstraject

•Loonkosten in dienst nemen kennisdrager

NIOF 2008 – onderdelen

>Extern advies

•Ontwikkelingsproject (ook voor clusters)

•Strategisch marketingplan

•Marktverkenning

•Haalbaarheidsonderzoek

•Bedrijfsovername

Subsidiepercentage: 50%

Subsidiabele kosten: min. € 12.500 en max. € 100.000

> Implementatie ontwikkelingstraject

•Omzetten van een ontwikkelingsproject in een 

proefproductie of proefopstelling: investeringen in 

duurzame bedrijfsuitrusting, materiaalkosten

Subsidiepercentage: 15% (kleine ondernemingen) 7,5% (middelgrote 

ondernemingen)

Subsidiabele kosten: min. € 12.500 en max. € 200.000

NIOF 2008 – onderdelen (vervolg)

>Kennisdrager (HBO/WO)

•Fundamenteel onderzoek

•Industrieel onderzoek

•Preconcurrentiële ontwikkeling

Subsidiepercentage: 35%

Subsidiabele kosten: min. € 14.500 en max. € 50.000

>Meer info: www.snn.eu

Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010

>Doel

•Versterken van de concurrentiepositie van het Drentse 

bedrijfsleven door het stimuleren van innovatie, 

innovatief ondernemerschap en het oprichten van 

nieuwe innovatieve MKB-ondernemingen in Drenthe.

>Doelgroep

•(potentieel) stuwende MKB ondernemingen in Drenthe 

>Budget: € 6 miljoen voor 3 jaar (2008-2010)

>Subsidie: maximaal 50% tot 70% met een maximum 

van € 50.000 tot € 200.000

IAD (vervolg)

> Innovatieve ideeën of acties

>Risicovolle experimenten en innovaties in brede zin:

•Producten, diensten, (sociale) processen, markten en 

Transsectorale innovatie

>Criteria IAD, zoals:

•Vernieuwend, risicovol, hoog ambitieniveau

•Kan direct starten

•De uitvoeringsperiode is maximaal één jaar 

>Tijdschema:

•16 april 2009: Opening derde tender

•30 september 2009: Sluiting verzoek om begeleiding bij 

projectaanvraag

•15 november 2009: Sluiting indienen projecten derde 

tender


