Strategische bedrĳfsvoering
met subsidie
Is het de invloed van de coronacrisis, de droogte als gevolg van de klimaatverandering, of
de moeite om talentvol personeel te vinden? De druk om na te denken over strategische
bedrijfsvoering wordt steeds groter. Wat moet een ondernemer doen om mee te buigen met al
die vraagstukken, die naar het lijkt in steeds hoger tempo op hem afkomen?
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et is belangrĳk om goed stil te
staan bĳ de bedrĳfsvoering en
te reflecteren wat de afgelopen
periode heeft gebracht. Stel vast
welke keuzes nodig zĳn om vanuit het
hier en nu een gezonde bedrĳfsvoering te
houden. Subsidies zĳn een stimulans voor
duurzame bedrĳfsontwikkeling. Naast
het inperken van risico’s bieden ze ook
kansen. Hoe kan je als ondernemer bĳ dat
geld komen voor een strategische bedrĳfsvoering?
De overheid trekt geld uit om innovatie
aan te moedigen. Het is belangrĳk ogen en
oren open te houden voor nieuwe ontwik10

kelingen. Blĳf zoeken naar verbeteringen
en slimme alternatieven of ontwikkel zelf
een verbetering. Robotisering zal steeds
meer bedrĳfsprocessen overnemen in aanvulling op het aanwezige personeel. Met
een nieuw product kan een onderneming
inspelen op de behoeften van de markt.
Voor de landbouw wordt geld vrĳgemaakt
om te innoveren in onder andere weerbare teeltsystemen en precisielandbouw.

INNOVEREN
Voor deze innovaties zĳn subsidieregelingen beschikbaar, zoals de Wet bevordering
speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en

de regeling MKB Innovatie Topsectoren
(MIT). De MIT-regeling bestaat uit een
onderdeel voor haalbaarheidsstudie en
een onderdeel voor samenwerking bĳ
Research & Development. De WBSO- en
de MIT-regeling kunnen gecombineerd
worden zodat een ondernemer een mooie
tegemoetkoming krĳgt voor de kosten die
met innovatie samengaan.
Wie plannen heeft om te investeren in de
kennis, groei en ontwikkeling van het personeel kan gebruikmaken van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het
MKB (SLIM). Banen veranderen razendsnel
door technologische ontwikkelingen. Het
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is dus belangrĳk om hierop te anticiperen
en werknemers te laten leren en groeien.
De SLIM subsidieert diverse scholings- en
ontwikkelingsprojecten.

MILIEU
Een ondernemer ontkomt er niet aan goed
na te gaan of het bedrĳf energiezuiniger
of milieuvriendelĳker kan en hoe hĳ kan
inspelen op klimaatverandering. Steeds
meer opdrachtgevers kĳken kritisch naar
de milieuprestatie van het bedrĳf. Hoe
zorgt een ondernemer dat hĳ onderscheidend in de markt blĳft? Een goed plan
van aanpak om specifiek te investeren de
komende jaren met gebruikmaking van
subsidies is dan essentieel. Dan gaat het
niet alleen om de elektrische bedrĳfsauto of de warmtepomp. Maar ook voor
bĳvoorbeeld de droogteproblematiek of
het investeren in maatregelen ten behoeve
van kringlooplandbouw zĳn investeringssubsidies beschikbaar. Hiervoor zĳn fiscale
stimuleringsregelingen en subsidie die
geld bĳdragen aan de investering.
Fiscale stimulering leidt tot een korting op
de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de winst van de
onderneming. Voor investeringen zĳn er
de fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Energie-Investeringsaftrek
(EIA). Denk hierbĳ aan het energiezuiniger maken van bedrĳfsprocessen of het
inzetten van moderne milieuvriendelĳke
technieken. Deze aanvragen gaan op basis
van een opdrachtbevestiging.
Cash subsidieregelingen moeten worden

aangevraagd voordat een opdracht wordt
verstrekt. Voor bĳvoorbeeld verduurzaming van de glastuinbouw loopt op dit
moment de regeling Energie-efficiëntie
en Hernieuwbare energie Glastuinbouw
(EHG). Hiervoor komen in aanmerking
bĳvoorbeeld tweede energieschermen,
luchtbehandelingsinstallaties en aansluitingen op een lokaal warmte- of CO2-net.
De verwachting is dat binnenkort de regeling wordt uitgebreid met led-belichting,
hogedrukverneveling voor kaskoeling en
een energiescherm in combinatie met het
verdekken met diffuus glas met tweezĳdige
AR-coating.
Vanaf medio maart is een nieuwe regeling
open voor de aanschaf van nieuwe, volledig
emissieloze bedrĳfsauto’s in de voertuigklasse N1 of N2 tot een maximumgewicht
van 4.250 kg. De subsidie bedraagt 10%
van de nettocatalogusprĳs en moet worden
aangevraagd voordat de auto op naam van
het bedrĳf staat.
Voor de investering in zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen en kleine
windmolens is de Investeringssubsidie
duurzame energie en energiebesparing
(ISDE) beschikbaar. Deze subsidie is afhankelĳk van de omvang en het vermogen van
de installatie en moet worden aangevraagd
op basis van een offerte. De uitbetaling
vindt plaats na realisatie.

NIEUWE OPENSTELLINGEN
Eerder dit jaar is bekend geworden dat
het Plattelands Ontwikkelings Programma
(POP3) verlengd wordt. Zowel dit jaar als

volgend jaar worden nieuwe openstellingen verwacht. Voor innovatieve technieken of de aanschaf van moderne technieken zullen gelden beschikbaar worden
gesteld. Deze regeling gaat altĳd op basis
van een plan van aanpak. Welk doel wil
ik behalen en welke investeringen moet
ik gaan doen? Het is hiervoor van groot
belang op tĳd aan de slag te gaan om een
aanvraag in te dienen en het geld naar het
bedrĳf te halen.
De Baangerelateerde Investeringskorting
(BIK) is een nieuwe regeling. Deze tĳdelĳke regeling zorgt ervoor dat bedrĳven ook
in deze roerige tĳden blĳven investeren in
bĳvoorbeeld nieuwe machines. In aanmerking komen nieuwe investeringen van minimaal € 1.500. Een ondernemer krĳgt de
korting in de vorm van een vermindering
van de af te dragen loonheffing. De details
van deze regeling worden de komende
maanden bekend. Wat voor nu van belang
is dat van de investeringen een goede
opdrachtbevestiging, facturen en betaalbewĳzen beschikbaar zĳn. Dat maakt het
later makkelĳk om te beoordelen of voor
de investering een aanvraag kan worden
ingediend voor deze nieuwe BIK-regeling.

WAAR BEGINNEN?
Er zĳn dus tal van mogelĳkheden om geld
te genereren voor investeringen. Maar
waar te beginnen? Maak op de eerste
plaats een strategisch bedrĳfsplan voor
de komende vĳf jaar. Op het gebied van
innovatie, op het gebied van personeel
en op het gebied van de duurzaamheid.
Stel daarbĳ de volgende vragen: Wat zĳn
de sterke kanten van mĳn bedrĳf ? Waar
liggen de bedreigingen? Wat is mĳn financieringsbehoefte? Welke subsidiekansen
kan ik benutten? Welke vergunningen heb
ik nodig? Probeer inzicht te krĳgen in de
prioriteiten en ga hiermee aan de slag.
Door op tĳd te beginnen en de juiste
mensen om zich heen verzamelen kan
een ondernemer het bedrĳf strategisch
ontwikkelen. Een subsidie-adviseur kan
helpen met zo’n plan en wĳzen op specifieke subsidieregelingen en bĳbehorende
voorwaarden, zodat subsidies optimaal
worden benut voor de strategische be21 mei 2021
drĳfsvoering.
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