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Inleiding 

a. Algemeen 
De provincie voert al meerdere jaren een programma uit dat is gericht op het stimuleren 
van kansrijk en innovatief ondernemerschap. In 2015 heeft de provincie  
ikbendrentsondernemer.nl opgericht om Drentse ondernemers direct te bereiken ter on-
dersteuning van hun bedrijfsontwikkeling. Hieruit volgde het programma Ik Ben Drents 
Ondernemer (IBDO) in 2018, waar ondernemers worden geholpen met vraagstukken op 
het gebied van ondernemerschap en innovatie. In 2017 heeft de provincie ook de Uit-
voeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl ingericht, als instrument om 
Drentse ondernemers financieel te ondersteunen. Met deze uitvoeringsregeling konden 
Drentse ondernemers op een laagdrempelige manier een subsidie krijgen om een derde 
partij in te huren om te groeien, te innoveren of een nieuwe afzetmarkt te bereiken.  
 
De uitvoeringsregeling is een succes 
In juli en augustus 2021 is onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door het adviesbureau 
ERAC om te beoordelen hoe de ondernemers de regeling hebben ervaren, wat de rol van 
de provincie en IBDO is geweest en op welke manier de subsidies hebben bijgedragen 
aan de groei van de Drentse economie. Bij deze evaluatie zijn verschillende resultaten 
opgehaald door middel van een kwantitatief onderzoek en wordt een aantal aanbeve-
lingen gegeven voor een vervolg op de uitvoeringsregeling.  
 
De evaluatie concludeert dat de uitvoeringsregeling zeer positief is ervaren door de on-
dernemers die er gebruik van hebben gemaakt. De ondernemers waardeerden de uit-
voeringsregeling gemiddeld met een 8,5. Daarbij vond 87% van de ondernemers dat de 
communicatie met de provincie helder en transparant was en zou 92% van de onder- 
nemers onder dezelfde omstandigheden weer een beroep doen op de voucher.  
 
De uitvoeringsregeling heeft ook een positief effect gehad op de Drentse economie. 
Sinds de oprichting in 2017 zijn er 648 vouchers verleend met een totale subsidie-omvang 
van € 1,7 miljoen. Dankzij de voucherregeling creëerden Drentse ondernemers in totaal 
956 nieuwe fte’s binnen vijf jaar na afloop van de adviestrajecten. Daarnaast hebben de 
vouchers in totaal geleid tot € 16,4 miljoen aan vervolginvesteringen.  
 
Uit de resultaten en conclusies van het evaluatieonderzoek volgen meerdere aanbeve-
lingen die zijn gericht op een doeltreffende inzet van provinciale middelen.  
 
In de evaluatie wordt zoals aanbevolen om een vervolg op de huidige regeling in te  
richten, zodat de provincie het Drentse mkb kan blijven ondersteunen.  

b. Europese aspecten 

Bij subsidies die op basis van de subsidieregeling worden verleend, is sprake van  
staatssteun. De subsidies worden daarom verleend op grond van en in overeenstemming 
met de de-minimisverordening, zodat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.  
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c. Economie/werkgelegenheid 
Het doel van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher is het bijdragen aan de ontwik-
keling van een slimme, groene economie mét impact. Door Drentse ondernemers te  
ondersteunen in deze ontwikkeltrajecten zijn zij in staat door te groeien en nieuwe 
werkgelegenheid te creëren in de provincie. Daarbij dragen zij bij aan de doelen  
genoemd in de Economische Koers Drenthe 2020-2023.  

d. Participatie 
Voor de evaluatie van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl zijn 
de ervaringen gevraagd van Drentse ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de 
regeling. Ook zijn adviseurs van Ik Ben Drents Ondernemer gevraagd om hun ervaringen. 
Deze input is meegenomen bij het opstellen van de nieuwe regeling.  

Advies  

1. Kennis te nemen van de evaluatie Uitvoeringsregeling vouchers  
IkBenDrentsOndernemer.nl. 

2. De Subsidieregeling MKB Advies Voucher vast te stellen. 
3. Hiervoor een bedrag van € 650.000,-- beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 

2022. 
4. Een bedrag van € 600.000,-- te onttrekken aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket 

(middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) en dit bedrag  te ramen 
in programma 3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten. 

5. Het restantbedrag van € 50.000,-- te dekken uit de beschikbare middelen in programma 
5: Klimaat en energie: Samen doorpakken. 

Doelstelling uit de begroting 

3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod 
3.10.01 Drenthe is MKB provincie 
5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023 

5.1.03 Bedrijven investeren in projecten gericht op energiebesparing, hernieuwbare opwek en 
energie-innovaties 

Argumenten 

2.1. De regeling sluit aan bij de beleidskaders van de provincie zoals vastgesteld in de Econo- 
mische Koers 2020-2023. 

De provincie heeft in de Economische Koers haar kernwaarden verwoord over het econo- 
mische beleid, namelijk slim, groen en met impact. Deze thema’s zijn een centraal onderdeel 
van de subsidieregeling.  

 
2.2. De subsidieregeling draagt bij aan de economische groei van de provincie. 

Uit de evaluatie van ERAC blijkt dat een subsidieregeling een stimulerend effect heeft op de 
groei van de Drentse economie. De subsidie zorgt voor een directe extra investering vanuit 
het bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan het creëren van werkgelegenheid, nieuwe 
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innovaties, het nemen van betere besluiten en een verbeterde ketensamenwerking. Met de 
nieuwe subsidieregeling wordt dit voortgezet.  

 
2.3. Met de subsidieregeling behoudt het programma IBDO een belangrijk instrument. 

Het programma IBDO biedt ondersteuning aan de groei en doorontwikkeling van het 
Drentse mkb. De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl werd in de advi-
sering van bedrijfsontwikkeling vaak meegenomen. Met de nieuwe subsidieregeling blijft 
deze mogelijkheid bestaan. Ondanks dat de naam IBDO niet langer verbonden is aan de sub-
sidieregeling, zal de samenwerking tussen de IBDO-adviseurs en de provincie worden voort-
gezet.   

 
2.4. De externe evaluatie doet de aanbeveling om de regeling voort te zetten met een aantal 
wijzigingen. 

De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl was zeer doeltreffend in het 
ondersteunen van het Drentse mkb en het stimuleren van de Drentse economie. Door meer-
dere aanvullende aanbevelingen over te nemen, is de provincie nog beter in staat het 
Drentse bedrijfsleven te ondersteunen. Het advies om de regeling te versimpelen en meer de 
nadruk te leggen op slim, groen en impact uit de Economische Koers is overgenomen. De 
nieuwe subsidie heeft één subsidiepercentage van 50, een heldere positionering van advies 
op bedrijfsovernames en een scherpere definitie van kennisleverancier. De korte doorloop-
tijd van aanvragen wordt hierbij gewaarborgd.  
 

3.1. Op deze manier wordt het Drentse mkb ondersteund met behulp van de subsidieregeling.  
Uit de evaluatie van ERAC blijkt dat de regeling een laagdrempelige, efficiënte en doeltref-
fende manier is om Drentse ondernemers te ondersteunen in de ontwikkelambities. Door de 
middelen beschikbaar te stellen waarborgt de provincie steun aan het Drentse bedrijfsleven 
in de innovatiekracht en zorgt het voor continuïteit in de ondersteuning.  
 

4.1. De regeling draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Ruimtelijk Economisch Programma 
(REP) door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland. 

De regeling past binnen Opgave C: Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeids-
markt: programmalijn 9 (mkb-algemeen) omdat:  

• het project gericht is op het bevorderen van innovatie, kennis en ondernemerschap  
hetgeen ten goede komt aan werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid in Drenthe; 

• een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een kenniseconomie en innovatieve 
ontwikkeling via implementatie van kennis. 

 
5.1. De regeling draagt bij aan de doelstellingen van de Energietransitie-agenda 2020-2023. 

De vouchers kunnen worden ingezet door bedrijven om de bedrijfsvoering te verduurzamen. 
Dit betekent dat de voucherregeling een efficiënte en laagdrempelige manier is om de ener-
gietransitie te versnellen.  

Tijdsplanning 

De Subsidieregeling MKB Advies Voucher loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2024. 
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Digitaliseringsvoucher 
Uit de door ERAC uitgevoerde evaluatie van de huidige IBDO voucher volgt het advies om digita-
lisering van het mkb meer te prioriteren. De bestaande regeling blijkt niet toereikend genoeg 
om digitaliseringsvraagstukken aan te pakken en de nieuwe MKB voucher richt zich puur op  
inhuur van kennis. Voor digitalisering is er behoefte aan ondersteuning bij de aanschaf en imple-
mentatie van digitaliseringstoepassingen. Omringende provincies hebben recentelijk een derge-
lijke subsidieregeling ontworpen en ingevoerd. Wij gaan hiermee aan de slag en zullen een digi-
taliseringsvoucher uitwerken. Deze verschijnt in Q1 2022. Dit geeft invulling aan de in de Digita-
liseringsagenda gestelde ambities voor de versnelling van digitalisering van het mkb. 

Financiën 

Met de dekking van deze subsidieregeling is binnen de huidige begroting geen rekening ge-
houden. Om deze reden wordt voorgesteld in totaal € 600.000,-- aan de reserve RSP (middelen  
bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma ) in het begrotingsjaar 2022 te onttrekken 
en dit bedrag te ramen in programma 3 Regionale economie en werkgelegenheid: kansen be-
nutten, onder beleidsopgave 3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat en de doel- 
stelling 3.10.01 Drenthe is MKB provincie. 
 

Subsidieregeling MKB Advies Voucher 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.2 Drenthe is dé 
MKB-provincie  

3.2.03 RSP: Ruimte-
lijk Economisch Pro-
gramma 

Las-
ten 

I Subsidie 0 600.000 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2021 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in 
de ontwikkeling van 
reserves en voorzie-
ningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van re-
serves en voorzie-
ningen 

Baten I Bijdr. 
van re-
serves 

0 -600.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

 
Het restantbedrag van € 50.000,-- komt ten laste van het beschikbare budget Projecten Milieu en 
Energie binnen programma 5: Klimaat en energie: Samen doorpakken voor het begrotingsjaar 
2022: 
- € 25.000,-- ten laste van de prestatie 3500511 programma Klimaat en energie, projectnum-

mer 73010150, kostensoort 423777, Projecten hernieuwbare energie 
- € 25.000,-- ten laste van de prestatie 3500511 programma Klimaat en energie, projectnum-

mer 73010147, kostensoort 423777 Projecten Energiebesparing   industrie & mkb 
 
De beraming van de subsidieplafonds voor 2023 en 2024 zullen wij via de Voorjaarsnota 2022 ter 
besluitvorming aan uw Staten voorleggen. 

Monitoring en evaluatie 

Ter monitoring en evaluatie wordt er jaarlijks een intern evaluatiemoment ingebouwd. Daarbij 
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worden gegevens geanalyseerd om de voortgang van de regeling te monitoren. Daarnaast 
wordt twee keer een externe evaluatie uitgevoerd, halverwege en aan het einde van de looptijd 
van de regeling. Waar nodig zullen op natuurlijke momenten aanpassingen worden gedaan aan 
de regeling, dat wil zeggen bij het bereiken van het subsidieplafond of bij het ingaan van een 
nieuw kalenderjaar.  

Communicatie  

Er zal gecommuniceerd worden via persberichten, socialemediakanalen van de provincie, sociale-
mediakanalen van het programma IBDO en het platform ikbendrentsondernemer.nl. 

Bijlagen 

1. Evaluatie Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 
2. Subsidieregeling MKB Advies Voucher 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
Assen, 26 oktober 2021 
Kenmerk: 43/5.5/2021001872 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 
 



Ontwerpbesluit   2021-34-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 oktober 2021, kenmerk 
43/5.5/2021001872; 
 
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2017; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 

1. kennis te nemen van de evaluatie Uitvoeringsregeling vouchers  
IkBenDrentsOndernemer.nl; 
 

2. de Subsidieregeling MKB Advies Voucher vast te stellen; 
 

3. hiervoor een bedrag van € 650.000,-- beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2022; 
 

4. een bedrag van € 600.000,-- te onttrekken aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket 
(middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) en dit bedrag te ramen 
in programma 3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten; 
 

5. het restantbedrag van € 50.000,-- te dekken uit de beschikbare middelen in pro- 
gramma 5: Klimaat en energie: Samen doorpakken. 

 
 
Assen, 15 december 2021 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll.  
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Evaluatie
Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

In opdracht van: Provincie Drenthe

Datum: 31 augustus 2021

Uitgevoerd door: ERAC (www.erac.nl) 

http://www.erac.nl/
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Over deze publicatie 
De provincie Drenthe heeft ERAC op 22 juni 2021 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van de evaluatie van de

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl (hierna: voucherregeling IBDO). De provincie Drenthe heeft

gevraagd om de volgende deelvragen te beantwoorden:

1) Hoe hebben de ondernemers de regeling ervaren?

2) In hoeverre heeft de regeling bijgedragen aan de groei van de Drentse economie?

3) Hoe verliep het interne proces van aanvraag tot uitkering of afwijzing?

4) Hoe verliep de samenwerking met het uitvoerend consortium van het programma Ik Ben Drents Ondernemer?

5) Op welke manier kunnen ondernemers in de toekomst worden ondersteund aansluitend op de Drentse economische
speerpunten?

6) Zijn er aanbevelingen voor een vervolg op de huidige regeling?

Behalve de beantwoording van bovenstaande deelvragen, richt deze evaluatie zich op het bepalen van de

doeltreffendheid, ofwel ‘de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de voucherregeling is gerealiseerd’. De

resultaten zijn verkregen via het uitzetten van een online enquête (onderzoekspopulatie: 607, > 20% respons), kwalitatieve

interviews en documentenanalyse. Gezien de relatief geringe omvang van het aantal aanvragers, is de volledige

onderzoekspopulatie bevraagd via een online enquête. Voor een online enquête is een responspercentage van meer dan 20

procent voldoende waardoor representatieve uitspraken over de gehele populatie mogelijk zijn.

Een verdere toelichting op de onderzoeksmethode en interventielogica is terug te vinden in Bijlage 1.
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1. 

Algemene resultaten
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Algemene ervaringen van ondernemers

Ondernemers waarderen* de 

voucherregeling IBDO gemiddeld 

met een:

8,5

Het percentage** ondernemers dat de 

communicatie met de provincie 

helder en transparant vond:

87%

Het percentage** ondernemers dat 

onder dezelfde omstandigheden weer 

een beroep zou doen op een voucher:

92%
*Op een schaal van 1 tot 10. **Scores van 4 en 5 op een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal 

oneens’ tot en met ‘helemaal eens’).
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Impact op Drentse economie

Het totaal aantal nieuwe fte’s van 

Drentse ondernemingen binnen vijf jaar 

na afloop van de adviestrajecten is*:

956

De totale vervolginvestering van Drentse 

ondernemingen binnen vijf jaar na afloop 

van de adviestrajecten is*:

€ 16,4 mln.

Voor elke euro die de provincie 

Drenthe investeert, volgt gemiddeld 

(het ‘multiplier-effect’):

€ 9,61
aan vervolginvesteringen van 

ondernemingen binnen vijf jaar na afloop 

van de adviestrajecten.

De berekeningen zijn gebaseerd op inschattingen van ondernemers die de online enquête hebben ingevuld. Deze inschattingen zijn vermenigvuldigd 
met de aantallen verleende vouchers om tot een totaal te komen:
• Totaal aantal nieuwe fte’s = gemiddeld aantal nieuwe fte’s per onderneming * aantal verleende vouchers (648)
• Totale vervolginvestering = gemiddeld aantal vervolginvesteringen * aantal verleende vouchers (648)
• ‘Multiplier-effect’ = totale omvang vervolginvestering / totale omvang verleende vouchers (€ 1,7 mln.)
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Economische impact bij ondernemers

Het gemiddelde aantal nieuwe fte’s 

van een onderneming binnen vijf jaar 

na afloop van een adviestraject is*:

1,5

De gemiddelde vervolginvestering

van een onderneming binnen vijf jaar 

na afloop van een adviestraject is:

€ 25.300

De gemiddelde omzetgroei van een 

onderneming binnen vijf jaar na afloop 

van een adviestraject is:

10,4%

De berekeningen zijn gebaseerd op inschattingen van ondernemers die de online enquête hebben ingevuld. Deze inschattingen zijn gedeeld door het 
aantal respondenten om tot een gemiddelde te komen:
• Gemiddeld aantal nieuwe fte’s = totaal aantal nieuwe fte’s aangegeven door respondenten/ totaal aantal respondenten 
• Gemiddelde vervolginvestering = totaal aantal vervolginvesteringen aangegeven door respondenten / totaal aantal respondenten
• Gemiddelde omzetgroei = totale procentuele omzetgroei aangegeven door respondenten / totaal aantal respondenten
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Positieve neveneffecten bij ondernemers

De opgedane kennis m.b.t. de 

voucherregeling draagt bij aan 

nieuwe innovaties:

De opgedane kennis m.b.t. de 

voucherregeling draagt bij aan een 

verbeterde ketensamenwerking:

Het inhuren van kennis heeft geleid tot 

een beter besluit: 

* De waarden op deze pagina zijn gemiddelde scores op een 5-

punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal 

eens’).

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Directe output

648 € 1,7M € 1,7M
*Voor het jaar 2021 hebben we alleen cijfers tot en met juni 2021. Hierdoor zijn deze cijfers niet representatief voor het hele jaar.
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Geografische spreiding aanvragers

Toelichting op ‘bubble map’:

Hoe groter de ‘bubbel’, hoe meer aanvragers daar gevestigd zijn. 
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Procedure en organisatie

De aanvraagprocedure was 

gemakkelijk:

Aanvraag kunnen indienen, zonder 

hulp van anderen:

De communicatie met adviseurs van 

IBDO was helder en transparant:

* De cijfers op deze pagina zijn gemiddelde scores van 

gehonoreerde aanvragers op een 5-punts Likert schaal (van 

‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’).

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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De regeling en subsidievoorwaarden

waren vooraf duidelijk:

Het is duidelijk waarom de aanvraag 

niet is gehonoreerd:

De beoogde resultaten zijn behaald, 

zonder de voucher:

* De cijfers op deze pagina zijn gemiddelde scores van 

afgewezen aanvragers op een 5-punts Likert schaal (van 

‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’). Hiervoor is een 

aparte online enquête verstuurd naar deze onderzoeksgroep.

Afgewezen aanvragers

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Deelconclusies 1. (1/2)
Algemene ervaringen

De algemene ervaringen van ondernemers met de voucherregeling zijn zeer positief. Aanvragers geven de regeling 

gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer. 87% van de ondernemers vindt de communicatie met de provincie helder en 

transparant en 92% zou onder dezelfde omstandigheden opnieuw een beroep doen op de regeling. 

Economische impact

Dankzij de voucherregeling creëren Drentse ondernemers in totaal 956 nieuwe fte’s binnen vijf jaar na afloop van de 

adviestrajecten. Daarnaast hebben de vouchers in totaal geleid tot € 16,4 miljoen aan vervolginvesteringen. Hiermee 

bedraag het ‘multiplier-effect’ 9,61. Met andere woorden: voor elke euro die de provincie Drenthe investeert, volgt 

gemiddeld 9,61 aan vervolginvesteringen van ondernemingen binnen vijf jaar na afloop van de adviestrajecten.

Positieve neveneffecten

De opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling heeft positief bijgedragen aan nieuwe innovaties (4,1*) en leidt tot het 

nemen van een beter besluit (4,2*). Daarnaast heeft de opgedane kennis ook over het algemeen positief bijgedragen aan 

een verbeterde ketensamenwerking met klanten en leveranciers (3,8*).

*Op basis van een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’).
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Deelconclusies 1. (2/2)
Directe output en geografische spreiding

In totaal zijn er 648 vouchers verleend en omvat dit een totale subsidieomvang van € 1,7 miljoen. Daarnaast is de totale eigen 

investering van de bedrijven € 1,7 miljoen. Er is een verband in de grootte van de plaats en het aantal voucheraanvragen: hoe 

groter de stad, hoe meer aanvragen. Toch is er ook een mooie spreiding te zien over de provincie qua vestigingsplaatsen van 

aanvragers.

Procedure en organisatie

Ondernemers beoordelen de aanvraagprocedure, het indienen van de aanvraag, en de communicatie met de adviseurs van 

IBDO als positief (4,0*).

Afgewezen aanvragers

Afgewezen aanvragers geven aan dat ze de subsidievoorwaarden en vooraf niet geheel duidelijk te vinden (2,7*). Daarnaast 

blijft het voor hen enigszins onduidelijk waarom de aanvraag is afgewezen (2,2*). Tot slot is er een ‘score’ van 2,9* op de 

vraag of afgewezen aanvragers de gewenste resultaten ook hebben behaald zonder voucher. Uit deze ‘middelmatige score’ 

valt te concluderen dat de voucherregeling in veel gevallen wel degelijk een extra duwtje in de rug is voor Drentse 

ondernemers.

*Op basis van een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’).
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2.

Verdiepende resultaten
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2.1

Resultaten per thema
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Nieuwe fte’s

*Gemiddeld aantal nieuwe fte’s bij een onderneming binnen vijf jaar na afloop adviestraject. Deze waarden zijn berekend op 

basis van inschattingen van respondenten.

**De thema’s ‘High Tech Systems & Materials’ en ‘Logistiek’ zijn niet opgenomen in deze grafiek. Voor beide thema’s waren maar 

twee respondenten van de online surveys. Hierdoor zijn de resultaten voor deze thema’s niet representatief voor de gehele 

onderzoekspopulatie en zijn deze gegevens onbruikbaar voor een gedegen analyse. Dit geldt voor alle diagrammen in paragraaf 

2.1.
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Vervolginvesteringen

*Gemiddelde omvang van vervolginvesteringen bij ondernemingen binnen vijf jaar na afloop adviestraject. Deze waarden zijn 

berekend op basis van inschattingen van respondenten.
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Omzetgroei

*Gemiddelde omzetgroei in procenten bij ondernemingen binnen vijf jaar na afloop adviestraject. Deze waarden zijn berekend 

op basis van inschattingen van respondenten.
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Nieuwe innovaties

*Gemiddelde score op een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’) op de stelling: “De 

opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot 

nieuwe innovaties binnen mijn onderneming.”
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Betere ketensamenwerking

*Gemiddelde score op een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’) op de stelling: “De 

opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot een 

betere samenwerking met mijn klanten en leveranciers (ketensamenwerking).”
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Deelconclusies 2.1
• Binnen de thema’s digitalisering en energie creëren ondernemingen gemiddeld ongeveer 1 fte meer in vergelijking met 

andere thema’s binnen vijf jaar na afloop van een adviestraject. Dit bevestigt het algemene beeld dat deze twee thema’s 

nauw samenhangen met het borgen van toekomstige werkgelegenheid.

• De thema’s agribusiness (€ 42.000) en vrijetijdseconomie (€ 53.000) springen eruit qua gemiddelde 

vervolginvesteringen bij ondernemingen binnen vijf jaar na afloop van een adviestraject. Dat is waarschijnlijk te verklaren 

doordat mkb’ers binnen deze thema’s met grotere investeringsvolumes te maken hebben. Denk aan het ombouwen van 

een stal of het realiseren van een nieuw recreatiepark.

• Qua gemiddelde omzetgroei bij ondernemingen steken de thema’s gezondheidseconomie (14,4%) en digitalisering

(11,5%) boven de rest uit. Het ‘omzet-effect’ van de vouchers is dus het sterkst bij ondernemers actief binnen deze 

thema’s. Deze ondernemingen versterken de continuïteit van het bedrijf en zijn over het algemeen beter in staat om 

investeringen snel terug te verdienen.

• Ondernemers binnen het thema digitalisering geven aan dat een adviestraject het meeste leidt tot innovatie (4,6 op een 

schaal van 1 tot 5) in vergelijking met andere thema’s. Dat bevestigt het algemene beeld dat digitalisering en innovatie 

nauw met elkaar verbonden zijn. Ook op het gebied van betere ketensamenwerking springt het thema digitalisering 

(4,2) eruit - samen met de vrijetijdseconomie (4,1). Ondernemingen binnen deze twee thema’s zijn dus - vergeleken met 

andere thema’s - dankzij een voucher beter in staat om samen te werken met klanten en leveranciers.
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2.2

Eenmanszaak zonder personeel
vs.
Overig MKB



2424

Economische impact bij ondernemers

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘eenmanszaak zonder personeel’ en ‘overig MKB’. Het gaat hier om 

nieuwe fte’s, vervolginvesteringen en omzetgroei gerealiseerd binnen vijf jaar na afloop van de adviestrajecten. 
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Positieve neveneffecten bij ondernemers

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘eenmanszaak zonder personeel’ en ‘overig mkb’. Het gaat hier om gemiddelde scores op een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met 

‘helemaal eens’) op de stellingen:

• “De opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot nieuwe innovaties binnen mijn onderneming.”

• “De opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot een betere samenwerking met mijn klanten en leveranciers (ketensamenwerking).”

• “Het inhuren van kennis heeft geleid tot een beter besluit dan dat ik zonder de voucher had genomen.”
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Directe output

*De optie ‘ZZP’ is in Q3-2019 geïntroduceerd. Vóór deze periode is niet geregistreerd welke rechtsvorm een aanvrager heeft. 

Deze gegevens zijn daarom gebundeld in de categorie ‘Niet aangegeven’.

Verder is een klein gedeelte van de totale omvang van de verleende vouchers uit de additionele middelen voor het thema 

‘energie’ gekomen: € 53.476. Dit is niet opgenomen in de bovenstaande staafdiagrammen om de leesbaarheid van de grafieken 

te behouden.



2727

Procedure en organisatie

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘eenmanszaak zonder personeel’ en ‘overig mkb’. Het gaat hier om gemiddelde scores op een 5-punts Likert schaal (van ‘helemaal oneens’ tot en met 

‘helemaal eens’) op de stellingen:

• “De aanvraagprocedure was gemakkelijk.”

• “Ik kon de aanvraag zelf indienen, zonder hulp van anderen.”

• “De communicatie met de adviseurs van IBDO was helder en transparant (indien van toepassing).”
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Deelconclusies 2.2
• Op het gebied van economische impact creëert het overige MKB meer nieuwe fte’s in vergelijking met eenmanszaken 

zonder personeel (2,3 vs. 0,8). Ook zijn de vervolginvesteringen hoger (€ 40.000 vs. € 12.000). Daarentegen is de 

omzetgroei van de eenmanszaak zonder personeel hoger dan bij het MKB (11,7% vs. 9,0%).

• De positieve neveneffecten in termen van ‘nieuwe innovaties’ (4,1 vs. 4,2), ‘betere ketensamenwerking’ (3,9 vs. 3,8) en 

‘het nemen van betere besluiten’ (4,2 vs. 4,3) zijn nagenoeg gelijk tussen de eenmanszaken zonder personeel en het 

overige MKB. Datzelfde geldt voor de resultaten wat betreft procedure en organisatie.

• Qua directe output is te zien dat het verschil tussen de totale investering van de provincie ten opzichte van de totale 

eigen investering van het bedrijf groter is bij het overig MKB dan bij eenmanszaken zonder personeel. Waar de provincie 

een investering van € 0,22 miljoen doet in eenmanszaken zonder personeel, is de eigen investering van deze groep € 

0,09 miljoen. Ter vergelijking: voor het overig MKB staat een totale investering van de provincie van € 2,07 miljoen

tegenover een eigen investering van deze groep van € 1,09 miljoen. Aan de ene kant is dit logisch te verklaren doordat 

eenmanszaken zonder personeel alleen gebruik maken van optie 1. Hier gaat het om een lager subsidiebedrag en is ook 

relatief gezien een lagere eigen investering van het bedrijf nodig. Aan de andere kant spelen bij het overig MKB 

waarschijnlijk complexere vraagstukken in vergelijking met eenmanszaken zonder personeel. Logisch gevolg is dat dit 

intensievere adviestrajecten zijn die ook duurder uitvallen.
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2.3

Inzoomen op ‘bedrijfsovernames’
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Primaire thema
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Economische impact bij ondernemers

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘aanvragers: advies voor bedrijfsovername’ en ‘aanvragers: overig 

advies’. Het gaat hier om nieuwe fte’s, vervolginvesteringen en omzetgroei gerealiseerd binnen vijf jaar na afloop van de 

adviestrajecten. 



3232

Positieve neveneffecten bij ondernemers

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘aanvragers: advies voor bedrijfsovername’ en ‘aanvragers: overig advies’. Het gaat hier om gemiddelde scores op een 5-punts Likert schaal (van 

‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’) op de stellingen:

• “De opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot nieuwe innovaties binnen mijn onderneming.”

• “De opgedane kennis m.b.t. de voucherregeling draagt naar verwachting binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject bij tot een betere samenwerking met mijn klanten en leveranciers (ketensamenwerking).”

• “Het inhuren van kennis heeft geleid tot een beter besluit dan dat ik zonder de voucher had genomen.”
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Directe output
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Procedure en organisatie

*De grafieken tonen de gemiddelde waarden per categorie ‘aanvragers: advies voor bedrijfsovername’ en ‘aanvragers: overig advies’. Het gaat hier om gemiddelde scores op een 5-punts Likert schaal (van 

‘helemaal oneens’ tot en met ‘helemaal eens’) op de stellingen:

• “De aanvraagprocedure was gemakkelijk.”

• “Ik kon de aanvraag zelf indienen, zonder hulp van anderen.”

• “De communicatie met de adviseurs van IBDO was helder en transparant (indien van toepassing).”
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Deelconclusies 2.3 (1/2)
Primaire thema en directe output

Aanvragers die de voucher inzetten voor advies over een bedrijfsovername vallen voor 94,4% onder het prioritaire thema 

‘agribusiness’. Over het totale aantal aanvragers gebruikt 7,6% de voucher voor advies over een bedrijfsovername. Verder is 

de gemiddelde omvang van verleende vouchers voor ‘bedrijfsovername-adviezen’ € 4.500. Dat is substantieel hoger dan de 

gemiddelde omvang van verleende vouchers voor ‘overige adviezen’ (€ 2.400). Het substantiële verschil tussen 

‘bedrijfsovername-adviezen’ en ‘overige adviezen’ vertaalt zich vervolgens ook in de gemiddelde totale investering (€ 9.700 

vs. € 4.900) en de gemiddelde eigen investering van het bedrijf (€ 4.900 vs. € 2.100). Dit contrast is waarschijnlijk te 

verklaren doordat bedrijfsovernames doorgaans intensieve trajecten zijn waarbij het advies ook duurder uitvalt. 

Economische impact bij ondernemers

Zowel ‘bedrijfsovername-aanvragers’ als ‘overig-advies-aanvragers’ creëren gemiddeld evenveel nieuwe fte’s binnen vijf 

jaar na afloop van een adviestraject (1,3 en 1,5 fte’s). De grotere verschillen tussen ‘bedrijfsovername-aanvragers’ en ‘overig 

advies-aanvragers’ zitten in de vervolginvesteringen en omzetgroei. De gemiddelde vervolginvesteringen van 

‘bedrijfsovername-aanvragers’ liggen € 28.000 hoger dan die van de ‘overig advies-aanvragers’. Daarentegen realiseren 

‘overig advies-aanvragers’ gemiddeld 6,1% meer omzetgroei dankzij een adviesvoucher. Op basis van alleen de 

vervolginvesteringen valt te concluderen dat ‘bedrijfsovername-aanvragers’ gemiddeld gezien meer economische impact 

genereren. Kanttekening daarbij is dat de directe impact waarschijnlijk alleen op korte termijn is, omdat een groot gedeelte 

van de vervolginvesteringen eenmalig zal zijn. Op basis van de omzetgroei realiseren ‘overig advies-aanvragers’ gemiddeld 

gezien meer economische impact. Hier is de aanname dat het ‘sneeuwbaleffect’ een grotere rol speelt waardoor bedrijven 

hun continuïteit waarborgen en ook op langere termijn meer economische impact genereren.
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Deelconclusies 2.3 (2/2)
Positieve neveneffecten bij ondernemers

Zowel ‘bedrijfsovername-aanvragers’ als ‘overig advies-aanvragers’ voeren gemiddeld evenveel nieuwe innovaties door 

binnen vijf jaar na afloop van adviestrajecten. Daarbij geven ‘overig advies-aanvragers’ wel aan dat een adviestraject een 

significantere impact heeft op betere ketensamenwerking met klanten en leveranciers (3,9) in vergelijking met 

‘bedrijfsovername-aanvragers’ (3,0). Ook leidt een adviestraject bij ‘overig advies-aanvragers’ gemiddeld gezien tot betere 

besluiten (4,3) in vergelijking met ‘bedrijfsovername-aanvragers’ (4,0).

De conclusie is dat er over het algemeen meer positieve neveneffecten optreden bij ‘overig advies-aanvragers’ in 

vergelijking met ‘bedrijfsovername-aanvragers’. De aanname is dat deze positieve effecten over het algemeen beter 

‘doordruppelen’ naar verschillende schakels in diverse waardeketens waardoor er meer positieve effecten optreden voor de 

Drentse economie als geheel. 

Procedure en organisatie

Zowel ‘bedrijfsovername-aanvragers’ als ‘overig advies-aanvragers’ vinden de aanvraagprocedure over het algemeen 

gemakkelijk (4,0). Daarbij waren ‘bedrijfsovername-aanvragers’ beter in staat om zelfstandig een aanvraag in te dienen (4,3) 

in vergelijking met ‘overig-advies aanvragers’ (4,0). Verder vonden de ‘bedrijfsovername-aanvragers’ de communicatie met 

adviseurs van IBDO minder helder en transparant (3,7) in vergelijking met ‘overig advies-aanvragers’ (4,0). Al deze 

verschillen zijn echter minimaal waardoor hier geen harde conclusies aan te verbinden zijn.
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2.4

Grote lijnen kwalitatieve input
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Opmerkingen vooraf

• In deze paragraaf worden enkele uitvoeringsaspecten beschreven die kenmerkend zijn voor de voucherregeling IBDO. 

De weergave is gebaseerd op interviews met betrokkenen van de provincie en het programma Ik Ben Drents 

Ondernemer. Daarnaast hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen om kwalitatieve input te leveren via de online 

survey.

• Het doel van deze paragraaf is niet om uitputtend te zijn, maar om een aantal onderwerpen te benoemen die expliciet in 

de gesprekken met betrokkenen van de voucherregeling naar voren zijn gekomen. Deze kunnen aanleiding zijn om bij 

een eventuele nieuwe regeling andere overwegingen of keuzes te maken.

• De input op de volgende slides is zorgvuldig samengesteld en is gebaseerd op onderwerpen die meerdere malen in 

zowel de interviews als de open antwoordmogelijkheden uit de online enquête naar voren zijn gekomen.
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De regeling

• De naam ‘Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer’ wekt soms verwarring op. Het is voor ondernemers 

niet altijd duidelijk dat het hier gaat om een regeling van de Provincie Drenthe en dat het programma IBDO alleen als 

‘tussenpartij’ fungeert.

• ‘Bedrijfsovernames’ worden in principe als vreemde eend in de bijt gezien. Er zijn geen heldere toetsingscriteria waar 

een aanvraag voor ‘bedrijfsovername-advies’ aan moet voldoen. Het gaat daarbij vaak om familiaire bedrijfsovernames 

binnen de ‘agribusiness’.

• De huidige regeling is in de ogen van sommige ondernemers niet toereikend om digitaliserings-vraagstukken bij het mkb 

aan te pakken. Zo is implementatie een cruciaal onderdeel bij digitalisering, maar de huidige regeling geeft maar 

beperkte ruimte om de voucher hiervoor te gebruiken.

• De voucherregeling is door de jaren heen met diverse iteraties steeds complexer geworden. Ook de constructie met 

verschillende opties is volgens diverse geïnterviewden niet ideaal.

Communicatie

• Sommige ondernemers vinden de website, het aanvraagportaal en het format projectplan van de voucherregeling lastig 

en ‘ambtelijk’. De ‘taal’ van de overheid is niet altijd hetzelfde als de ‘taal’ van de ondernemers.

• Sommige ondernemers vinden het niet helder dat het aanvragen van een voucher maar één keer mogelijk is.

• Sommige ondernemers vinden het niet duidelijk wanneer een subsidieplafond is bereikt. 

• Het is niet altijd duidelijk welk soort advies in aanmerking komt.

Kwalitatieve input (1/2)
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Toetsing en beoordeling

• De eisen waar een kennisleverancier aan moet voldoen worden vanuit beoordelingsoogpunt zijn een ‘grijs gebied’. 

Daarnaast hoeven aanvragers hiervoor geen aanvullende stukken aan te leveren. Dat maakt het soms lastig om de 

relevantie van de kennis en expertise van een kennisleverancier te toetsen en aan te tonen.

• Economische criteria zijn nu leidend, waardoor bijvoorbeeld energie-aanvragen en aanvragen van sociale 

ondernemingen vaak in een vroeg stadium al stranden.

Kwalitatieve input (2/2)
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3.

Context en documentenanalyse
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De voucherregeling IBDO in een notendop
Doel, doelgroep en subsidiehoogte

De subsidie heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse 

mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van 

een nieuwe afzetmarkt. De aanvrager kan in de huidige regeling kiezen uit twee soorten subsidies:

a) Optie 1: de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een 

maximum van € 2.000,- waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 800,-.

b) Optie 2: de hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- waarbij 

de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

Een aanvrager kan slechts eenmaal voor optie 1 en optie 2 in aanmerking komen. Voor eenmanszaken zonder personeel is 

alleen optie 1 beschikbaar en wordt de hoogte van de subsidie bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het 

advies met een maximum van € 1.000,-, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 300,-.

Let op: de bovenstaande beschrijving is niet compleet. Zie de meest actuele wet- en regelgeving voor een volledige 

beschrijving met alle voorwaarden.

In 2021 loopt de voucherregeling ten einde. Het bovenliggende programma ‘Ik ben Drents ondernemer’ loopt wel langer. 

Binnen dat programma streeft provincie Drenthe naar optimale inzet van de middelen voor de doelstelling en doelgroep.
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Tijdlijn: belangrijke wijzigingen

2017 2018

Q4-2017

Introductie 

voucherregeling 

IBDO 2017-2019

Q3-2018

Introductie twee opties 

(max. € 2.000 en max. €

5.000)

+

Toevoeging 

ondersteuning 

‘bedrijfsovername’

2019 2020

Q3-2019

Introductie 

‘Optie ZZP’ en 

economische 

thema’s

Q4-2019

Toevoeging € 75.000 

voor thema ‘energie’

Q2-2020

Verhoging eigen 

bijdrage ‘optie 

ZZP’ en ‘optie 1’

Q4-2020

Toevoeging ‘coaching 

voor ondernemers’

+

Verbetering beschrijving 

thema’s Energie, Circulaire 

Economie en 

Gezondheidseconomie

2021
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Oorspronkelijke subsidieplafonds

2021
Optie 1: € 200.000
Optie 2: € 400.000
Additionele middelen ‘energie’: € 75.000

2019**
Optie 1: € 75.000
Optie 2: € 250.000

2020*
Optie 1: € 100.000
Optie 2: € 400.000
Additionele middelen ‘energie’: € 75.000

2018***
Optie 1: € 34.000
Optie 2: € 250.000

Let op: een aantal subsidieplafonds is tussentijds gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen:

*2020: Optie 1 is per 16 juni 2020 opgehoogd naar € 200.000.

**2019: Het subsidieplafond voor het jaar 2019 is vanaf 1 augustus 2019 vastgesteld op 
€ 200.000 (optie 1 € 100.000 en optie 2 € 100.000).

***2018: Optie 1 is in 2018 opgehoogd naar € 94.000. De provincie heeft de uitvoering van 
de voucherregeling in Q4-2017 overgenomen van de KvK. Hierdoor is er geen exact 
subsidieplafond voor het kalenderjaar 2017 opgenomen.
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Grote lijnen in het provinciale beleid
Relevante beleidsdocumenten:

• Coalitieakkoord – Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023

• Economische Koers 2020-2023

• Drenthe Digitaal – Digitaliseringsagenda

• Agenda Gezondheidseconomie Drenthe 2021-2024

• Agenda Impact ondernemen 2021-2024

• Groene Economische Agenda 2021-2023

De grote lijnen:

• Drenthe is dé MKB-provincie.

• Inzet op: slim, groen en impact. 

• Speerpuntsectoren: groene chemie, HTSM, agribusiness, health & life sciences, logistiek, vrijetijdseconomie.

• ‘Overall’ gezien ligt er een zwaar accent op digitalisering (ter illustratie: in de Economische Koers wordt ‘digitalisering’ 13 

keer genoemd).

• Relevante passage uit de Digitaliseringsagenda (p. 57): “Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat voor 

het inzetten van digitale mogelijkheden de grootste belemmeringen bij ondernemers zitten in onvoldoende 

prioriteitsstelling, tijd, onbekendheid met wat digitaal transformeren kan opleveren en ze beschikken niet over de 

benodigde kennis en vaardigheden.”
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Landelijke ontwikkelingen ‘adviesvouchers’
Meer landelijke financieringsmogelijkheden voor ‘agribusiness’

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 moeten de lidstaten een deel van hun budget verplicht 

besteden aan jonge landbouwers. Daarnaast heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al in 2020 de 

subsidieregeling agrarische bedrijfsvoering (SABE) in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen boeren investeren in 

onafhankelijk bedrijfsadvies (bijvoorbeeld voor bedrijfsovernames à € 1.500 ) of scholing voor het verder verduurzamen van 

de bedrijfsvoering. Daarnaast is er op landelijk niveau een ‘Vermogensverstrekkend Krediet’ beschikbaar voor boeren en 

tuinders die een bedrijf overnemen. Hiermee kunnen ze het bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger maken.

Meer prioriteit op landelijk niveau voor verduurzaming van het mkb

Vanuit de Rijksoverheid is de afgelopen jaren een breed pallet aan regelingen en fiscale voordelen ontstaan voor de 

verduurzaming van het mkb. Denk aan de verduurzaming van bedrijfspanden, maar ook het verduurzamen van bedrijfs- en 

productieprocessen. Op dit moment (augustus 2021) is zelfs een specifieke ‘subsidie verduurzaming mkb’ in de maak. 

Mkb’ers krijgen met de regeling de mogelijkheid om deskundig advies in te winnen over vermindering van CO2-uitstoot van 

het bedrijfspand en de bedrijfsvoering. Deze regeling treedt naar verwachting in werking op 1 oktober 2021.

Toenemende aandacht voor digitalisering van het mkb op regionaal niveau

In diverse Nederlandse regio’s ontstaan op dit moment specifieke (voucher-)regelingen voor digitalisering van het mkb. 

Denk aan de ‘digitaliseringsvouchers’ in de regio’s Rotterdam en Eindhoven. Doorgaans gaat het om relatief kleine 

overheidsbijdragen (€ 1.000 tot € 2.500) waarbij ondernemers zelf 50% van de totale investering moeten bekostigen. Met 

de vouchers kunnen mkb’ers een expert inhuren om bijvoorbeeld hun digitale dienstverlening op te zetten. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-over-duurzamere-landbouw-voor-agrari%C3%ABrs
https://www.internetconsultatie.nl/verduurzamingmkb
https://www.ondernemen010.nl/actueel/digi-bon-helpt-rotterdams/
https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/adviesregeling-digitalisering
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4.

Conclusies & aanbevelingen
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Conclusies: ervaringen en economie

1) Hoe hebben de ondernemers de regeling ervaren?

Over het algemeen hebben ondernemers de regeling als zeer positief ervaren (rapportcijfer: 8,5). Het merendeel vond de 

communicatie met de provincie Drenthe helder en transparant (87%) en zou onder dezelfde omstandigheden weer een 

beroep doen op een voucher (92%). Dat bevestigt het positieve beeld uit eerdere evaluaties en is een mooie erkenning 

voor het provinciebestuur en de –organisatie. Deze goede prestaties motiveren en dagen uit om door te gaan met een 

vervolg. Kanttekening daarbij is dat afgewezen aanvragers de subsidievoorwaarden vooraf niet altijd duidelijk vonden. 

Daarnaast was het niet altijd helder waarom een aanvraag werd afgewezen. Dit kan te maken hebben met de eenduidigheid 

en uitlegbaarheid van toetsingscriteria.

2) In hoeverre heeft de regeling bijgedragen aan de groei van de Drentse economie?

De voucherregeling heeft een significante bijdrage geleverd aan de groei van de Drentse economie. Zo blijkt het ‘multiplier-

effect’ aanzienlijk. Voor elke euro die de provincie Drenthe investeert, volgt gemiddeld € 9,61 aan vervolginvesteringen van 

ondernemingen binnen vijf jaar na afloop van de adviestrajecten. In totaal gaat het om € 16,4 miljoen aan 

vervolginvesteringen en de creatie van 956 nieuwe fte’s. Een kanttekening is dat enkele ondernemers aangeven dat de 

coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat het onzeker is of gemaakte plannen ook worden gerealiseerd.
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Conclusies: procedure en organisatie

3) Hoe verliep het interne proces van aanvraag tot uitkering of afwijzing?

Interne afspraken hebben ervoor gezorgd dat de tijd tussen het indienen van de aanvraag en het beoordelen zo kort 

mogelijk is. In enkele gevallen vindt er een inhoudelijke discussie plaats tussen de beleids- en subsidieafdeling van de 

provincie of een aanvraag wel of niet in aanmerking komt voor een voucher. Dit wordt intern niet als storend ervaren. Deze 

positieve aspecten zijn ook terug te vinden in de onderzoeksresultaten: ondernemers ervaren het proces van aanvraag tot 

uitkering als prettig en beoordelen de doorlooptijd met een 4,4 (op een schaal van 1 tot 5).

4) Hoe verliep de samenwerking met het uitvoerend consortium van het programma Ik Ben Drents Ondernemer?

De samenwerking wordt als positief ervaren door het uitvoerend consortium van het programma. Toch is het voor de 

ondernemers niet altijd duidelijk wie de ‘eigenaar’ van de regeling is. Vooral de naam ‘Uitvoeringsregeling Vouchers 

IkBenDrentsOndernemer.nl’ roept soms verwarring op. Daarnaast is het soms onduidelijk waarvoor de voucher nu precies in 

te zetten is. Enkele ondernemers dachten dat de adviseurs van het programma al de kennis-inhuur zelf was.
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Conclusies: doeltreffendheid

Behoefte

Ratio

Doelstelling

Input

Output

Resultaat 
(impact)

E
v
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e

• Stimuleren speerpunten Drentse economie.
• Stimuleren innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.
• Stimuleren behoud en groei van de werkgelegenheid in Drenthe.

• Innovatie en/of het creëren van een nieuwe afzetmarkt stimuleren de Drentse 
economie.

• Drentse mkb-ondernemers stimuleren tot groei, innovatie of het creëren van een 
nieuwe afzetmarkt. Kanttekening is dat er vooraf geen kwantitatief meetbare 
doelen en indicatoren zijn gedefinieerd. 

• De voucherregeling is een laagdrempelig instrument voor de inhuur van een 
kennisleverancier door een mkb-ondernemer. De voucher is ook bedoeld voor 
advisering bij bedrijfsovername.

• 648 verleende vouchers 
• € 1,7M aan verstrekte subsidie (elk jaar plafond zo goed als bereikt)
• € 1,7M aan eigen investeringen van bedrijven

• De voucherregeling heeft een significante economische impact op de Drentse 
economie en op individueel bedrijfsniveau (bv. 956 nieuwe fte’s en € 16,4M aan 
vervolginvesteringen). Drentse mkb-ondernemers zijn met de vouchers 
gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.
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Aanbevelingen – opmerkingen vooraf

Op de volgende pagina’s zijn onderstaande onderzoeksvragen samengevat in één pakket met aanbevelingen:

5) Op welke manier kunnen ondernemers in de toekomst worden ondersteund aansluitend op de Drentse economische 

speerpunten?

6) Zijn er aanbevelingen voor een vervolg op de huidige regeling?

De aanbevelingen volgen uit de resultaten en conclusies van dit evaluatieonderzoek en zijn gericht op een doeltreffendere 

inzet van provinciale middelen. De aanbevelingen zijn geformuleerd met de verwachting (augustus 2021) dat de 

voucherregeling IBDO in 2022 een vervolg krijgt.
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Aanbevelingen (1/6)

1) Geen discussie: zet de regeling voort

De voucherregeling is doeltreffend en daarmee waardevol om voort te zetten. Uit het coalitieakkoord en beleidsstukken 

blijkt dat Drenthe zichzelf positioneert als dé MKB-provincie en daar past de voucherregeling goed bij.

2) Zwaarder accent op slim, groen en impact

Het economische beleid van de provincie richt zich sterk op de thema’s ‘slim’, ‘groen’ en ‘impact’. Deze focus is gedeeltelijk 

terug te zien in de kaders van de huidige voucherregeling (bijvoorbeeld de additionele middelen voor ‘energie’). Overweeg 

daarom om binnen een nieuwe voucherregeling een zwaarder accent te leggen op slim, groen en impact. Dat sluit ook aan 

bij de gedachtelijn van IBDO 2.0. Verder vraagt een zwaarder accent op deze thema’s wel om heldere begripsbepalingen 

en randvoorwaarden. Wat bedoelt de provincie Drenthe precies met deze thema’s? In hoeverre zijn economische criteria 

nog leidend bij thema’s als ‘groen’ en ‘impact’? Zijn hier extra middelen voor beschikbaar?

Let op: het aanpassen van de huidige voucherregeling met aanvullende eisen rondom slim, groen en impact kan negatieve 

gevolgen hebben voor de laagdrempeligheid van de regeling. Daarom kan het helpen om de speerpuntsectoren in de 

voucherregeling los te laten, en puur te focussen op de doorsnijdende thema’s ‘slim, groen en impact’. Dit is in lijn met 

ontwikkelingen op Europese en nationale schaal waar missie-gedreven innovatiebeleid met impact steeds belangrijker 

wordt in vergelijking met een puur sector-gedreven aanpak. Verder vereist het vooral een andere kijk op de traditionele 

economische criteria.
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Aanbevelingen (2/6)
3) Nieuwe richting, nieuwe naam?

De huidige naam van de voucherregeling is vertrouwd en door de jaren heen zorgvuldig opgebouwd. Toch roept de naam 

regelmatig verwarring op bij ondernemers omdat het suggereert dat het programma IBDO de vouchers verstrekt. Het kan 

daarom helpen om de naam te veranderen, bijvoorbeeld in ‘Adviesregeling MKB’. Houd er wel rekening mee dat het bij een 

naamsverandering even duurt voordat het ‘gemeengoed’ wordt onder de doelgroep. Vanuit communicatie- en 

marketingperspectief ligt het daarom het meest voor de hand om alleen voor een nieuwe naam te kiezen als de nieuwe 

voucherregeling ook een nieuwe inhoudelijke richting op gaat. Bijvoorbeeld door meer te focussen op slim, groen en met 

impact. Daarbij is een nieuwe naam voor de voucherregeling ook een uitgelezen moment voor ‘nieuwe ronde, nieuwe 

kansen’. In de huidige regeling mogen aanvragers eenmalig dezelfde soort subsidie ontvangen. Een klein aantal 

ondernemers geeft echter aan graag opnieuw een aanvraag in te dienen. Verder droogt de ‘ondernemersvijver’ waar de 

regeling uit vist een keer op, waardoor het aantal aanvragen na verloop van tijd vanzelf terug gaat lopen. Door de focus, 

voorwaarden en naam van de regeling te vernieuwen, kun je deze neerwaartse trend voor zijn.

4) Borg korte doorlooptijden van aanvragen

Momenteel zijn er interne afspraken gemaakt over het zo snel mogelijk afhandelen van aanvragen. Het streven is om ruim 

binnen de wettelijk gestelde termijnen aanvragers uitsluitsel te geven. Dit ervaren mkb’ers als zeer positief en 

‘servicegericht’. Het lijkt een kleine moeite, maar is illustratief hoe meewerkend de provincie Drenthe zich opstelt richting

het MKB. Het is aan te bevelen om deze interne lijn door te zetten bij een toekomstige regeling. Zorg bovendien voor een 

duidelijke afstemming met het programma IBDO zodra een nieuwe regeling ingaat.
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Aanbevelingen (3/6)
5) Prioriteer digitalisering van het mkb voor een doeltreffendere inzet van middelen

Huidige aanvragers binnen het thema ‘digitalisering’ creëren relatief veel nieuwe fte’s en omzetgroei ten opzichte van 

andere thema’s. Verder blijkt uit het coalitieakkoord en beleidsdocumenten dat de provincie Drenthe sterk inzet op 

‘digitalisering van het mkb’. Digitalisering krijgt als thema echter geen specifieke aandacht binnen de huidige 

voucherregeling. Wil de provincie nog meer inzetten op digitalisering, dan is het dus zaak om digitalisering te prioriteren 

binnen de regeling of onder te brengen in een aparte regeling (bijvoorbeeld met extra budget en eventueel onder het 

thema ‘slim’).

Let op: digitalisering is als thema een specifiek onderwerp voor een specifieke doelgroep. Dat vereist dus ook heldere 

begripsbepalingen en specifieke voorwaarden in een regeling. Zo blijkt de huidige regeling niet altijd toereikend genoeg 

om digitaliserings-vraagstukken bij het mkb aan te pakken. Dat heeft vooral te maken met implementatie-problematiek van 

digitale technologieën in het mkb. De vraag is of de specifieke aandacht voor digitalisering past binnen een ‘algemene’ 

voucherregeling voor het generieke mkb. Als dit de regeling zelf te ingewikkeld maakt, dan valt het te overwegen om een 

aparte adviesregeling voor ‘digitalisering van het mkb’ op te stellen. Dit creëert meer ruimte om specifieke voorwaarden en 

eisen op te nemen, en het zet het thema digitalisering beter ‘in de picture’ richting de buitenwereld.

Ontwikkelingen in de rest van het land laten zien dat diverse regio’s recent zijn gestart met nieuwe adviesregelingen rond 

de ‘digitalisering van het mkb’. Denk aan de regio’s Rotterdam en Eindhoven als voorbeeld. Door de nieuwigheid van deze 

regeling is het nog lastig te bepalen of zulke regelingen altijd succesvol zijn, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

https://www.ondernemen010.nl/actueel/digi-bon-helpt-rotterdams/
https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/adviesregeling-digitalisering
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Aanbevelingen (4/6)
6) Overweeg opties 1 en 2 te bundelen met één subsidiepercentage van 50%

Volgens diverse geïnterviewden is de huidige constructie met twee opties niet ideaal. De constructie is te versimpelen 

door bijvoorbeeld één subsidiepercentage van maximaal 50% te hanteren voor alle aanvragers. Voor eenmanszaken zonder 

personeel betekent dit een hogere eis wat betreft de eigen bijdrage. Daarentegen biedt de versimpelde constructie ook de 

mogelijkheid om eenmanszaken zonder personeel een hogere subsidie te laten ontvangen. Op dit moment is echter niet te 

voorspellen of een versimpeling bijdraagt aan een effectievere en efficiëntere inzet van middelen. Het vinden van de juiste 

snaar is een kwestie van ‘learning by doing’. Na het doorvoeren van de versimpeling blijkt pas na een jaar of het werkt.

7) Zorg voor een heldere positionering van adviesvouchers gericht op bedrijfsovernames

Op dit moment zijn er geen duidelijke kaders voor ondernemers die een voucher voor advies over bedrijfsovernames 

aanvragen. Daarnaast is maar een heel klein gedeelte van alle aanvragen gericht op advies over bedrijfsovernames. De 

praktijk wijst uit dat vrijwel elke ‘bedrijfsovername-aanvraag’ binnen het thema ‘agribusiness’ plaatsvindt en dat deze 

aanvragers vooral op kortere termijn economische impact genereren. Het gaat hier meestal om familiaire bedrijfsovernames 

waar niet alleen economische redenen voor een overname een rol spelen. Zo gaat het vooral om het stimuleren van een 

vitale agrarische sector en het ondersteunen van jonge boeren bij duurzame investeringen tijdens bedrijfsovername. 

Overweeg daarom om een seperate regeling op te zetten voor advisering over bedrijfsovernames in de agrarische sector 

die ‘breder’ is dan alleen de economische invalshoek. Houd daarbij wel rekening met wat al beschikbaar is op nationaal 

niveau (bv. SABE-voucher) niveau.
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Aanbevelingen (5/6)
8) Scherp de definitie aan van ‘kennisleverancier met aantoonbare ervaring’

In de huidige regeling staat niet helder beschreven wanneer een kennisleverancier over de benodigde kennis of expertise in 

het gevraagde kennisdomein beschikt. Dit roept soms vragen op bij ondernemers en is juridisch gezien een discutabel punt 

in de regeling. Hierbij helpt het om de definitie van een kennisleverancier aan te scherpen om meer eenduidigheid te 

creëren. Een voorbeeld is het vastleggen van een minimumeis voor het aantal jaren aan ervaring van de extern adviseur 

(bijvoorbeeld twee jaar). Daarnaast kan het helpen om aanvragers te vragen om aanvullende bewijsstukken te leveren 

waaruit blijkt dat de kennisleverancier beschikt over de benodigde kennis binnen een bepaald thema (denk aan diploma’s 

en certificeringen). Dat maakt het voor de subsidieafdeling van de provincie een stuk efficiënter om de kennis en expertise 

van de externe adviseur te toetsen. 

9) Formuleer SMART-doelstellingen voor betere evaluatie en monitoring

Robuuste subsidieprogramma’s werken doorgaans met een uitgedachte interventielogica gekoppeld aan concrete en 

kwantitatieve doelstellingen. Denk aan de gewenste output (bv. aantal verstrekte vouchers) en de gewenste impact (bv. 

het economische resultaat). Dit maakt het voor een subsidieverstrekker mogelijk om helder te evalueren of oorspronkelijke 

doelstellingen zijn behaald. Daarbij is het voorliggende evaluatierapport een goede basis als ‘nulmeting’ om de komende 

jaren te monitoren of doelstellingen worden behaald.
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Aanbevelingen (6/6)
10) Hanteer intern een digitaal dashboard voor prestatiemonitoring

Diverse uitvoerders van regelingen werken met een digitaal monitoringsdashboard dat data uit diverse Excel-bestanden 

koppelt via de tool PowerBI. Hiermee is het mogelijk om continu – en in één visueel overzicht – de output van een 

subsidieregeling te monitoren. Deze digitaliseringsslag binnen de organisatie levert winst op in effectiviteit en efficiëntie

van de regeling. Bovenal bespaart het veel tijd omdat je als subsidieverstrekker niet eens in de zoveel tijd allerlei data en

informatie moet opvragen, verzamelen en combineren. Een digitaal dashboard voor prestatiemonitoring is ook zeker van 

meerwaarde voor de voucherregeling IBDO (en subsidieregelingen van de provincie in het algemeen). Zo is het met een 

interactief dashboard beter aan te geven richting een ondernemer in hoeverre het subsidiebudget is uitgeput (bijvoorbeeld 

periodiek). Binnen de provincie Drenthe zijn in het verleden al meerdere initiatieven geweest om een prestatiedashboard op 

te tuigen. Tot nu toe is het echter om verschillende redenen nog niet gelukt om dit te realiseren. Het voorliggende 

evaluatierapport is een goede aanleiding om dit intern opnieuw onder de aandacht te brengen.

11) Betere communicatie via de website

Op het gebied van communicatie zijn er een aantal verbeterpunten in de ogen van een (klein) aantal ondernemers. Zo kan 

de communicatie via de website ‘ambtelijk’ en lastig zijn voor bepaalde ondernemers. Het gaat hier zowel om de website 

van de provincie zelf, als de website van het programma IBDO. De communicatie valt te verbeteren door bijvoorbeeld bij 

een nieuwe regeling een aantal ondernemers de conceptteksten voor de website te laten ‘proeflezen’. Of door een 

gezamenlijke ondernemerssessie te organiseren waar je de webteksten samen onder de loep neemt. Hierdoor ontstaat een 

meer gezamenlijke taal en worden (toekomstige) communicatieproblemen voorkomen. Overigens zijn alle teksten op de 

provincie-website al bewust aangepast naar taalniveau B1 (lees: eenvoudig Nederlands). 
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Meer weten?

Stef Meijers

Adviseur / Projectleider

stefmeijers@erac.nl

Miloe Bosten

Adviseur / 

Onderzoeksspecialist

miloebosten@erac.nl

Louis Linders

Senior Adviseur Onderzoek & 

Evaluatie

louislinders@erac.nl
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Bijlagen



6060

Bijlage 1 – Onderzoeksopzet
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Afbakening onderzoek

• Deze evaluatie richt zich met name op de doeltreffendheid van de voucherregeling.

• Doeltreffendheid ≠ doelmatigheid.

• Doeltreffendheid = effectiviteit = “de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de 

inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd”.

• Doelmatigheid = efficiëntie = “de verhouding tussen het resultaat en de bij de 

voortbrenging ervan 'verbruikte' middelen en inspanningen.”

• Voor het bepalen van de doeltreffendheid is een interventielogica nodig waarin een 

relatie wordt geschetst tussen input, output en impact (zie volgende pagina).
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Interventielogica – extern

Behoefte

Ratio

Doelstelling

Input

Output

Resultaat 
(impact)
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• Stimuleren speerpuntsectoren Drentse economie.
• Stimuleren innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.
• Stimuleren behoud en groei van de werkgelegenheid in Drenthe.

• Innovatie en/of het creëren van een nieuwe afzetmarkt stimuleren de Drentse 
economie.

• Drentse mkb-ondernemers stimuleren tot groei, innovatie of het creëren van 
een nieuwe afzetmarkt.

• Voucherregeling voor de inhuur van een kennisleverancier door een mkb-
ondernemer. De voucher is ook bedoeld voor advisering bij bedrijfsovername.

• Ondersteuning en advies via innovatiemakelaars.

• Aantal verstrekte vouchers, aantal ondersteunde ondernemers, verstrekte 
subsidie, totale investeringen etc. (bron: Excel-bestanden)

• Het economische resultaat en de impact op de Drentse economie (bron: online 
surveys).
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Onderzoeksmethode

MIXED METHODS: KWANTITATIEF EN KWALITATIEF
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Bijlage 2 – Aangenaam: wij zijn ERAC
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Kickstarters. 
Impactmakers. 
Fixers.

Aangenaam kennis te maken: wij zijn ERAC. We helpen 
overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij het aangaan 
van de bepalende maatschappelijke en 
economische uitdagingen in de regio. ERAC is hét 

bepalende adviesbureau voor regionale ontwikkeling

in de context van Europese samenwerking.

Als kickstarters en fixers schrijven we economisch beleid 

en bouwen we grote samenwerkingsprogramma's in tal 
van sectoren. Dat doen we met een steeds grotere focus 
op de energietransitie. 

Daarnaast verlenen we een compleet pakket 

aan diensten op het gebied van publiek-private 
financiering: subsidies en revolverende fondsen. Daarmee 
zijn wij het schaap met de vijf poten van de regionale 
economie en Europese samenwerking. Dat vraagt om een 
breed palet aan specialisaties, ervaring en kennis.
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Wij houden van feiten en cijfers

70+ bevlogen

adviseurs

Gevestigd in Den Bosch,

Den Haag en Groningen

Ruim 30 jaar

ervaring

Meer dan 400 tevreden 

opdrachtgevers per jaar

One-stop-shop voor 

regionale economische 

vraagstukken

Bewezen track record op 

maatschappelijke 

uitdagingen
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One-stop-shop
Betrokken in elke schakel

Bij ERAC kijken we graag 
vooruit. We hebben de kennis 
en expertise in huis om bij alle 
schakels van het proces 
betrokken te zijn. 

Door naar het totale plaatje te 
kijken, zien onze adviseurs 
kansen en uitdagingen eerder. 
Zo creëren we maximale 
impact.
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Wat maakt ERAC uniek?
Onze kernwaarden

Het verschil maken Handen uit de 
mouwen

De mens achter de 
zakelijke afspraak



69



Subsidieregeling MKB Advies 
Voucher 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2017; 
 
 
BESLUITEN:  
 
 
de Subsidieregeling MKB Advies Voucher vast te stellen. 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2025. 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
 
Assen, 15 december 2021 
Kenmerk 5.5/2021001872 
 
 
Uitgegeven: 
 
Subsidieregeling MKB Advies Voucher 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde 

categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1); 

b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017; 
c. Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
d. De-minimisverordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1); 
e. De-minimisverklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee 

voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de De-minimisverordening of andere 
De-minimisverordeningen heeft ontvangen; 

f. kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent; 

g. KvK: Kamer van Koophandel; 
h. marktinnovatie: het aanboren van nieuwe markten, het introduceren van nieuwe producten op 

bestaande markten en het vernieuwen van de marktbenadering; 
i. mkb: midden- en kleinbedrijf. Gelijkgesteld aan de kmo-definitie volgens de AGVV, bijlage I: 

ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen 
en/of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet wordt overschreden; 



j. productieketen: de aaneenschakeling van bedrijfshandelingen die nodig is bij de productie en levering 
van een product, van levering van de grondstof tot aan levering aan de eindgebruiker.  

k. sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: bedrijfsvoering of onderdelen daarvan waarbij doelbewust 
gestreefd wordt naar sociaal-maatschappelijke meerwaarde;  

l. technologische innovatie: een nieuwe technologie voor producten, diensten of processen van de 
onderneming; 

m. verduurzamen: toepassen van maatregelen die bijdragen aan energiebesparing, duurzame 
energieopwekking en/of CO2-reductie.   
 

Artikel 2 Doel 
De subsidie heeft tot doel om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren.  
 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier. 
2. De kennisleverancier levert advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste 

één van de thema’s Groen, Slim en Impact: 
a. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het 

verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot 
grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot. De beoogde maatregelen waarvoor advies 
nodig is, richten zich hierbij op: 

- het efficiënter en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen; 
- het ontwikkelen en/of toepassen van biobased grondstoffen; 
- het korter maken van productieketens; 
- de verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.  

b. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het 
gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. De beoogde 
maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:  

- technologische innovatie; 
- marktinnovatie; 
- digitalisering, automatisering en optimalisering van processen; 
- ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale dienstverlening en/of 

digitale verkoopkanalen;  
- aanpak digitale veiligheid. 

c. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die 
van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig 
is, richten zich hierbij op: 

- sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, sociale 
cohesie, verbeteren zorg en welzijn, bestrijden van armoede, tegengaan eenzaamheid, sociale 
innovatie; 

- continuïteit bedrijvigheid: bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. 
 

Artikel 4 Doelgroep 
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemers gevestigd in Drenthe. 
 

Artikel 5 Subsidieplafond 
Gedeputeerde Staten publiceren jaarlijks het subsidieplafond. 
 

Artikel 6 Aanvraagperiode 
De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 januari 2022 tot en met 1 december 2024. 
 



Artikel 7 Aanvraag 
De subsidie wordt aangevraagd door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
aanvraagformulier en wordt voorzien van de volgende bijlagen: 
a. offerte van de kennisleverancier; 
b. De-minimisverklaring. 
 

Artikel 8 Weigeringsgronden 
In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd 
indien: 
a. de activiteiten hebben plaatsgevonden vóór het indienen van de aanvraag; 
b. de aanvrager eerder subsidie van de provincie Drenthe heeft ontvangen op basis van deze 

subsidieregeling; 
c. de aanvrager niet gevestigd is in Drenthe; 
d. de aanvrager niet behoort tot het mkb;  
e. de ingehuurde kennisleverancier niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) of een 

buitenlandse equivalent; 
f. de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is; 
g. de ingehuurde kennisleverancier een direct familielid (eerste graad) van de aanvrager is; 
h. het advies zich richt op coaching van de aanvrager en dit enkel gericht is op persoonlijke ontwikkeling 

van de aanvrager.  
 

Artikel 9 Toetsingscriteria 
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria: 
a. de inhuur van kennis is geënt op de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die aansluiting vindt bij de 

onderscheiden thema’s,  maatregelen en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3; 
b. de kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of 

expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein van bedrijfsontwikkeling. 
 

Artikel 10 Subsidiabele kosten 
De kosten die zijn gemoeid met het geven van het advies komen voor subsidie in aanmerking, met 
uitzondering van kosten genoemd in artikel 11 van deze regeling. 
 

Artikel 11 Niet-subsidiabele kosten 
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking: 
a. kosten voor een opleiding of cursus 
b. kosten voor een bezoek aan een symposium of beurs 
c. kosten voor een stage- of afstudeeropdracht 
d. kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie 
e. kosten voor het bouwen, beheren en inrichten van websites en sociale media kanalen 
 

Artikel 12 Subsidiehoogte 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 
3.000,--. 
 

Artikel 13 Verlening en vaststelling 
De subsidie wordt direct vastgesteld en in één keer uitbetaald. 
 

Artikel 14 Verdeelsystematiek 
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. 



2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het 
subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen 
vastgesteld door middel van tijdstip van ontvangst. In het geval op basis van tijdstip van ontvangst 
geen rangschikking kan worden vastgesteld, geschiedt de onderlinge rangschikking door middel 
van loting.   

 

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger 
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd: 
a. het project dient binnen zes maanden na subsidieverlening te zijn afgerond; 
b. de subsidieontvanger is bereid mee te werken aan een projectevaluatie. 
 

Artikel 16 Staatssteun 
Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing 
van de De-minimisverordening. 
 

Artikel 17 Inwerkingtreding en horizonbepaling 
1. Deze regeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2025 tenzij eerder ingetrokken. 
 

Artikel 18 Overgangsrecht 
Deze regeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op aanvragen die 
zijn ingediend voor 1 december 2024. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 onder f 
De kennisleverancier is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie, ongeacht de rechtsvorm. Dit 
betekent dat het in deze regeling niet uitmaakt of de kennisleverancier bijvoorbeeld een BV of NV is. Wat 
echter wel van belang is, is dat de kennisleverancier als zodanig staat ingeschreven bij de KvK of een 
buitenlandse equivalent. 
 
Artikel 3  
Onder dit artikel staan activiteiten opgesomd die onder de thema’s Groen, Slim en Impact vallen en waar 
de kennisleverancier advies over kan leveren. Het advies van de kennisleverancier kan daarbij ook advies 
omvatten over relevante technische of juridische aspecten van bepaalde maatregelen. Een advies in het 
kader van verduurzaming bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld ook (enkel) gericht zijn op een onderzoek naar 
de belasting van een dakconstructie met het oog op eventuele plaatsing van zonnecollectoren.       
 
Artikel 3, lid 2, sub c, onder ii 
Het voorzieningenniveau in Drenthe wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mkb. Daarmee is het 
mkb, nog los van zijn werkgeversrol, van essentiële waarde voor de leefbaarheid in Drenthe. Zonder de 
continuïteit van de bedrijvigheid dreigt verschraling van de leefbaarheid. De provincie hecht dan ook 
waarde aan advisering op het gebied van bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.   
 
Artikel 10 
Bij de aanvraag tot subsidie geeft de aanvrager een overzicht van de te maken kosten. Alle kosten 
worden opgegeven. Echter, alleen de kosten die te maken hebben met het geven van het advies op 
activiteiten die aansluiten bij de prioritaire thema’s, komen voor subsidie in aanmerking (zijn subsidiabel). 
 
Artikel 11 
In dit artikel worden kosten genoemd die wellicht wel tot het geven van advies leiden, maar waarvoor deze 
subsidie niet bedoeld is. 
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