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Inhoud Workshop

• Wie zijn wij? 

• Subsidie: E+M’s visie 

• Uitdagingen bij subsidieverlening in de watersector

• Innovatieve samenwerking 



Wie zijn wij?
• Gespecialiseerd in subsidieadvies sinds 1993
• 20 hoogopgeleide medewerkers
• Gespecialiseerd in 5 sectoren (focus in de watersector) 
• ISO-certificatie 
• Compleet dienstenpakket: van consortiumvorming tot 

aanvraag en compliance 
• Lid van NWP 
• Onderdeel van de Hezelburcht groep
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De watersector:
Uitdagingen in subsidieland

• Wat wil je precies gaan doen? Een subsidie betreft vaak een stukje 
van je ontwikkelingstraject. 

• Wat wil je erin investeren? Wees je bewust van cofinanciering. 

• Wanneer wil je beginnen? De eerst mogelijke startdatum. 

• Waar te beginnen? Van onderwerp naar maatschappelijke 
uitdaging.



Product/proces ontwikkeling: 
Technology Readiness Levels

Subsidies voor:
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Rollen:
Welke mogelijkheden zijn er om mee te
doen aan een aanvraag? 

Stakeholder group

Expert groupConsortium partner

Co-financer 

Consortium leader

Third party 



Motivatie: Waarom zou je 
subsidie willen aanvragen? 

• Geld

• Strategie

• Publiciteit

• Samenwerking

• Project realiseren

• Kennisverwerving en deling



Subsidie als aandrijver van innovatieve
samenwerking:
• Wees proactief, niet reactief
Bv. NWO OTP Programma  

• Onderzoek meets marktsector
Bv. LIFE programma  

• Kennisdeling (bv binnen de drinkwaterbedrijven)
Bv. NWO Kennisprogramma 

• Uitzoeken van beleidshindernissen (bv waterschap wil commercieel)
Bv. INTERREG 



Project voorbeeld:
LIFE | Freshman

• Aanvrager: Dunea

• Consortium: KWR, De 
Watergroep, Allied Waters, 
Aquaduin

• Subsidie: €3.078.123



Project voorbeeld:
INTERREG | Polder2C’s

• Aanvrager: STOWA

• Consortium: Waterbouwkundig 
Laboratorium, Katholieke 
Universiteit Leuven, Environment 
Agency UK, South West Water, 
Cerema, ISL Ingenerie, Universiteit 
van Lille,  TU Delft, Rijkswaterstaat, 
Provincie Zeeland, Hogeschool 
Zeeland, Ministerie van Defensie

• Subsidie: €3.900.000

Een Living Lab waarin 13 partners uit Nederland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk 
samenwerken en waarbij 34 observers meekijken naar het testen van waterkeringen en 
crisisplannen, onder realistische omstandigheden. Met dit Living Lab kunnen 
waarheidsgetrouwe scenario’s nagebootst worden met als resultaat een meer realistische 
basis voor te nemen beslissingen inzake dijkveiligheid en hoogwater crisismanagement.



Wat doen wij voor NWP? 

• Workshops

• WBSO (fiscale regeling)

• Innovatiesubsidies

• Consortiumvorming en klustering rondom thema’s 

• Hezelburcht: lobby in Brussel 
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Conclusies

• Ambities zijn leidend in het kiezen van het type regeling.

• Impact/maatschappelijk effect is leidend bij het kiezen van de regeling. 

• Omvang is leidend voor de regeling, maar ook het type samenwerking en 
de voor jouw gewenste rol in het voorstel. 

• TRL level: Verschillende onderdelen van een project of ontwikkeling 
kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidies. 



Subsidie: Een instrument voor innovatieve
samenwerking?
• Koppeling tussen (wetenschappelijke) kennis en de markt. 

• Stakeholders: Hoe kun je de slagkracht / impact van je project vergroten? 

• Internationale samenwerking: replicatiepartners en kennisdeling. 

• Kennisdeling: samen IP ontwikkelen.

• Naamsbekendheid: vergroot je (internationale) zichtbaarheid. 

• Budget vergroten: neem je klanten mee in een aanvraag! 

• Katalysator: “Dwingt” tot ontwikkeling en samenwerking.
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Checklist

• Sluit dit project idee aan bij mijn (lange termijn) ambities? 

•Welke subsidieprogramma’s delen deze ambitie?

•Komt mijn projectidee overeen met de eisen van het subsidieprogramma? 

•Heb ik voor- en/of cofinanciering (nodig)? 

•Heb ik partners nodig en zo ja, welke en onder welke voorwaarden?

•Heb ik ondersteuning nodig (bij de aanvraag, maar ook daarna)?  


