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Subsidieregeling Flevoland voor stimulering ondernemerschap 
 

Speciaal voor Flevolandse ondernemingen heeft de provincie Flevoland de 
komende jaren een 3-tal aantrekkelijke subsidieregelingen beschikbaar. Al deze 
regelingen bieden de mogelijkheid tot max. 50% financiële bijdrage op 

advieskosten. Deze advisering is gericht op het ontwikkelen van een goede 
strategie om de onderneming te versterken resp. het ondernemerschap verder te 

ontwikkelen. De subsidieregeling heet “Voucherregeling Ondernemerschap 
Flevoland 2017-2020” en wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (OMFL Lelystad). 

 
Drie typen vouchers 

1. Voucher kennis & expertise. Hierbij gaat het om de inhuur van kennis, 
kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, 
investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. 

2. Voucher persoonlijke ontwikkeling. Dit betreft coaching en scholing 
gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. 

3. Voucher bedrijfsscholingsscan. Deze scan is gericht op behoud van de 
arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de 
onderneming. 

 
Inschakelen externe deskundigheid en subsidie 

Met een voucher is het alleen mogelijk om kosten bij derde partijen vergoed te 
krijgen. Eigen uren en materialen zijn niet subsidiabel. Er geldt een eigen 
bijdrage voor de aanvrager. De hoogte van de voucher is namelijk maximaal 

50% van de subsidiabele kosten exclusief btw. De bijdrage (voucher) bedraagt 
maximaal € 5.000 (Vouchers persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsscholingsscan) 

of € 15.000,- (Voucher kennis & expertise). Het overige deel betaalt de 
aanvrager zelf. Dit betekent dus dat wanneer u bijvoorbeeld gebruikt maakt van 

de voucher kennis & expertise, u over maximaal € 30.000 aan advieskosten 50% 
gesubsidieerd kunt krijgen! De Voucherregeling vindt u op 
https://voucherregelingflevoland.nl/ 

 
Management Partners kan u de deskundige ondersteuning bieden waarvoor de 

Voucherregeling o.a. is bedoeld, bijvoorbeeld: 
• Onderzoek naar financieringsmogelijkheden 
• Onderzoek naar interne procesverbetering 

• Organisatiedoorlichting, SWOT-analyse 
• Strategie- en beleidsontwikkeling  

• Opstellen Businessplan incl. financiële onderbouwing 
• Ondernemers coaching op maat 
• Etc. 

 
Spelen er bij u of uw onderneming zaken op dit vlak waarbij externe 

deskundigheid gewenst is….. ja? Wij komen graag eens oriënterend met u praten 
over de ondersteuning die wij u kunnen bieden. Mocht blijken dat de 
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voucherregelingen een goede steun in de rug zouden kunnen zijn, dan verzorgen 
wij de aanvraag graag voor u. 

Op het moment van de aanvraag mogen de activiteiten waarvoor subsidie 
aangevraagd wordt, nog niet zijn gestart. Nadat de aanvraag heeft 
plaatsgevonden en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland heeft bevestigd dat u 

aan de formele criteria voor de subsidie voldoet, mogen de werkzaamheden voor 
eigen risico worden aangevangen. Het streven is dat de subsidieaanvraag binnen 

8 weken afgehandeld is. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen: 036-5234900 of 

info@management-partners.nl. 
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