
Bedrijvenregeling

Vierkant voor Werk



Aanleiding

Vierkant voor Werk / Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein

 Breed economisch programma voor de regio;

 Gevoed door gesprekken met bedrijven, kennisinstellingen en

overheden.

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk

 Belangrijk onderdeel binnen het programma om ondernemers direct te

bereiken. 

 Bijdrage aan hoofddoelstelling: economische structuurversterking

 Focus op vestigingsprojecten, uitbreiding en innovatie



Vraagstelling regeling

Aantrekkelijk & 

laagdrempeligEffectief

Lage

beheerslast

€ 15 mln.

Revolverend ?

Gericht
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Beschikbaar instrumentarium

 Innovatie Duurzaamheid Ondernemingsgroei Overig 

Subsidie • MIT 

• VIA 

• Haalbaarheidsproject 

• Innovatie-adviesproject 

• MIT-Tender R&D 

Samenwerkingsprojecte

n 

• Tender Valorisatie (EFRO) 

• Call Proeftuinen (EFRO) 

• Call Kennisontwikkeling 

(EFRO) 

• Subsidieregeling 

Energie-

efficiëntieplan 

MJA3 

• Green deals 

 

 • Ruimte voor 

ontwikkeling 

• Call Human 

Capital Agenda 

(EFRO) 

Fiscaal voordeel • WBSO • MIA 

• EIA 

• VAMIL 

  

(Achtergestelde) 

lening en 

participaties  

• Innovatiekrediet  

MKB+-

Innovatiekrediet 

 • MKB-fonds Drenthe 

• Qredits- MKB-krediet 

• NOM-Finance 

• MKB-Impulsfonds 

 

Garantstelling   • Ondernemingsfinanciering 

• Groeifaciliteit  

 

 

 



Impact instrument op investeringsbereidheid

Hoog

Laag
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Behoefte

Potentiële investering / vernieuwing > 70 bedrijven

Verwacht investeringsvolume > € 325 miljoen

Nieuwe werkgelegenheid > 1.200 arbeidsplaatsen

Bron: opgave gemeente Emmen, Coevorden en Hoogeveen



Opzet regeling



Werkgelegenheid

Aantal gecreëerde / behouden arbeidsplaatsen

Economische structuur

Verankering van het bedrijf in de regio

Opleidingsfaciliteiten & (praktijk) stage

Daadwerkelijke concurrentie in locatiekeuzeproces

Maatschappelijke opgave
Prioritaire sectoren HTSM, Chemie, Logistiek en Energie

Duurzaamheid (CO2-reductie, biobased economy, circulaire economie)

Onderzoek & ontwikkeling en vermarkting van nieuwe producten

Gebruik leegstaand bedrijfsgebouw

Beoordeling & criteria



Arbeidsplaatsenregeling



Regionale Investeringssteun Drenthe



Rentekostenregeling



Algemene bepalingen

• 50% omzet buiten regio

• Geen verplaatsing tussen gemeenten binnen Drenthe

Budget 

• Totaal budget wordt in delen opengesteld

• Evaluatie na eerste jaar: deel van het totale budget onder voorbehoud 

Verdeling

• First come, first serve

• Veel potentiële projecten, maar:

– Projecten moeten voldoende uitgewerkt zijn: startklaar

– Aanvragen moeten compleet zijn alvorens ze in behandeling worden 
genomen

– Strikte toepassing van voorwaarden: onder meer Europese regelgeving

– Inhoudelijke beoordeling op bijdrage aan economische structuur

Algemeen



Proces aanvraag



Informatie?
Digitale indiening aanvragen via SNN (webportal bijna gereed)

Meer informatie?

• Spreekuren

• http://www.snn.eu/subsidies/subsidies-ondernemers-

kennisinstellingen/bedrijvenregeling-vierkant-voor-werk/

• Of bel SNN: (050) 522 4900 

http://www.snn.eu/subsidies/subsidies-ondernemers-kennisinstellingen/bedrijvenregeling-vierkant-voor-werk/

