Regelingen
en subsidies voor
ondernemers >>
december 2015

Terug naar inhoud >>

1

2

0676_15 Subsidievoorondernemers

Inhoud >>

Intro/Aanbeveling >> .................................................................................................. 6
Financiën & Faciliteiten >>.......................................................................................... 7
Geldboek voor Ondernemers........................................................................................... 7
Wijzer in geldzaken......................................................................................................... 7
Microfinanciering / Microkrediet....................................................................................... 8
Ondernemerskredietdesk................................................................................................. 8
Kredietunies..................................................................................................................... 8
Financiering..................................................................................................................... 9
Crowdfunding................................................................................................................. 9
VroegeFaseFinanciering (VFF)...........................................................................…………10
Financieringspoort Brabant............................................................................................ 10
Startersregelingen.......................................................................................................... 10
		Starterslift............................................................................................................. 10
		Starters International Business – SIB...................................................................... 11
Onderneem, bespaar en innoveer ................................................................................. 11
Innovatiesubsidies.......................................................................................................... 11
		Innovatiefonds Brabant......................................................................................... 11
		Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant........................................... 12
		Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland / OPZuid............................... 12
		Innovatiefonds MKB+........................................................................................... 13
		Dinalog subsidieregelingen................................................................................... 13
		Dinalog Incubator................................................................................................. 13
Programma Groeiversneller............................................................................................ 14
Exportbegeleiding.......................................................................................................... 14
WBSO (en RDA)............................................................................................................. 14
Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven................................................................................. 15
Veilig ondernemen scan................................................................................................. 15
Cameratoezicht............................................................................................................. 15
Kansen bij Verkassen...................................................................................................... 16
IdealenKompas.............................................................................................................. 16
Kenniscentrum Duurzaam MKB..................................................................................... 16
Milieubarometer............................................................................................................ 17
MVO-balans................................................................................................................... 17
BEI / Bredaas Energie Initiatief........................................................................................ 18
Benut je ZON West-Brabant........................................................................................... 18
Kleineondernemersregeling............................................................................................ 18
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)........................................................................ 19
Energie Investeringsaftrek (EIA)...................................................................................... 19
Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) ............. 19
TIPS............................................................................................................................... 20
Ondernemers & kennisinstellingen >>...................................................................... 21
AVANS Ondernemerscentrum / AOC: Het Loket............................................................. 21
AVANS Expertisecentra................................................................................................... 21

3

Kredietregelingen/Investeringssubsidies
>>
Inhoud
>>

AVANS EVC-centrum (Erkenning Verworven Competenties)........................................... 21
NHTV: kennis, advies en onderzoek................................................................................ 22
NHTV-Inventure............................................................................................................. 22
		Business Solutions................................................................................................. 22
		Studentbedrijven NHTV......................................................................................... 22
Kennisklik - Universiteit van Tilburg................................................................................ 23
KennisDistributieCentrum Logistiek - KennisDC Zeeland-Brabant................................... 23
World Class Maintenance.............................................................................................. 24
Arbeidsmarkt/Uitkeringen >>.................................................................................... 25
Regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen.............................................. 25
ESF 2014-2020 / Europees Sociaal Fonds........................................................................ 25
Participatiewet............................................................................................................... 25
Werkgeversbenadering ATEA-groep............................................................................... 26
WerkgeversServicepunt West-Brabant ........................................................................... 27
Incidentele loonkostensubsidie....................................................................................... 27
Premiekorting voor de jongere werknemer..................................................................... 28
Start Foundation............................................................................................................ 28
Inclusief ondernemen.................................................................................................... 28
Uitkeringen .................................................................................................................... 29
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen.................................................................. 29
		Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen ........
		zelfstandigen........................................................................................................ 29
		Bijzondere Bijstand................................................................................................ 29
Schuldhulpverlening....................................................................................................... 30
Subsidiescanner............................................................................................................. 30
Intermediairs/Organisaties >>................................................................................... 31
Omgevingsloket online.................................................................................................. 31
Digitaal ondernemersplein............................................................................................. 31
KlantContactCentrum (Breda)........................................................................................ 31
Holland Expat Center South........................................................................................... 32
China Business Association / Southwest Netherlands...................................................... 32
Ondersteuning activiteiten ondernemersorganisaties...................................................... 32
Bedrijveninvesteringszones voor verbetering bedrijfsomgeving....................................... 33
BZW / Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (West-Brabant/kring Breda).................. 33
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij / BOM............................................................... 33
Kamer van Koophandel (en Syntens Innovatiecentrum) - Zuid........................................ 33
Hallo! De zakelijke community voor ondernemers ......................................................... 34
Brabants expertisecentrum socialer ondernemen (BESO)................................................ 34
Stichting Starterslift........................................................................................................ 34
Stichting Ondernemersklankbord................................................................................... 34
Stichting ZZP Nederland................................................................................................. 35
Stichting Betrokken Ondernemers (Samen voor Breda)................................................... 35

4

Inhoud >>

NLdoet / Oranje Fonds................................................................................................... 35
Stichting GreenWish...................................................................................................... 35
Stichting Stimular........................................................................................................... 36
BOnDS........................................................................................................................... 36
NV REWIN West-Brabant ............................................................................................... 36
Stratos........................................................................................................................... 36
TKI Dinalog (Top consortium Kennis en Innovatie).......................................................... 37
World Class Maintenance......................................................................................................37
Kennis Distributiecentra (DC) Logistiek........................................................................... 37
Stichting Strategic Board Delta Region........................................................................... 38
Stimulus Programmamanagement...........................................................................................38
Stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant........................................................ 38
Motivity B.V................................................................................................................... 38
Stichting Start Foundation.............................................................................................. 39
Werkplein Breda............................................................................................................ 39
ATEA-groep .................................................................................................................. 39
WerkgeversServicepunt West-Brabant............................................................................ 40
Servicepunt Starters en Ondernemers en Microfinanciering-ondernemerspunt............... 40
Avans Ondernemerscentrum & EVC-centrum................................................................. 40
NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda - Service Point Business & Consultancy...... 40
Kennisklik - Universiteit van Tilburg................................................................................ 41
Belastingdienst / Zuidwest / kantoor Breda..................................................................... 41
Provincie Noord-Brabant................................................................................................ 41
Arbeidsmarkt Brabant p/a PSW...................................................................................... 41
Ministerie van Economische Zaken................................................................................. 41
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.......................................................... 41
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO.nl ....................................................... 42
Gemeente Breda ........................................................................................................... 42
NV BrIM Breda............................................................................................................... 42
Kredietbank................................................................................................................... 42
Tot slot
.................................................................................................................... 44
Disclaimer/Colofon >>................................................................................................ 46

5

Intro / Aanbevelingen >>
Ondernemers zijn en blijven de motor van de economie. Om die draaiende te
houden, staat de Gemeente Breda achter u. Bijvoorbeeld wanneer u met
onverwachte risico’s wordt geconfronteerd. Wanneer u wilt innoveren of
wanneer u juist extra personeel nodig heeft. In deze brochure treft u een
overzicht aan van diverse hulpmiddelen en regelingen die u helpen te
ondernemen. Het gaat om financiële regelingen en om regelingen op het
gebied van inzet van personeel. Heeft u vragen? De medewerkers van de
gemeente staan voor u klaar.

Ondernemersplein
De Gemeente Breda is aangesloten bij het landelijk Ondernemersplein.nl, waar
voor ondernemers de informatie van allerlei (semi-)overheidsinstanties gebundeld
wordt aangeboden. Die website leidt eenvoudig en snel naar tips, checklists,
video’s, webinars, formulieren en cijfers alsmede diverse regelingen.
Op termijn moet deze site een ‘one-stop-shop’ worden, waar ondernemers
terecht kunnen voor hun informatie èn -in beginsel- voor diensten en producten
van de overheid.
Op de website van de Gemeente Breda vindt u, onder het hoofdstuk Ondernemen,
dan ook een link naar dat Ondernemersplein.

Ondernemersspreekuur
De wethouder Economische Zaken houdt wekelijks –normaliter donderdagochtend
van 08.00 tot 09.00 uur- een ondernemersspreekuur in het Incubatorgebouw,
Oranjeboomstraat 198 te Breda.
Aanmelden daarvoor is noodzakelijk en kan tot 1 dag vooraf per mail, te richten
aan ondernemersspreekuur@breda.nl onder vermelding van bedrijfsnaam met
contactgegevens en het gespreksonderwerp.
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Geldboek voor Ondernemers
Het geldboek voor (startende)ondernemers is een publicatie (pdf) die sinds 2003 door het
ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Kamer van Koophandel
Nederland, Nibud en Zuidweg & Partners wordt geproduceerd en regelmatig wordt
bijgewerkt. De nieuwste (gratis) editie is via de hieronder vermelde site verkrijgbaar.
Het is een wegwijzer voor ondernemers over de aansluiting tussen hun privé en zakelijke
financiën. Het bevat praktische informatie en rekenvoorbeelden, die helpen bij het
verkrijgen van een overzicht over inkomsten & uitgaven, waarbij tevens aandacht wordt
besteed aan tegemoetkomingen die (ook) voor ondernemers ter beschikking staan.
Zie ook voor informatie:
I. www.nibud.nl

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is hét platform waarin partners hun krachten bundelen om verantwoord
financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Wat moet je regelen, waaraan moet je
denken en hoe weet je waar je terecht kunt voor betrouwbaar advies?
Het betreft een initiatief van diverse partijen uit de financiële sector, de overheid, voorlichtingsen consumentenorganisaties en de wetenschap, die gezamenlijk de consument c.q. ondernemer wijzer in geldzaken willen maken.
Zie ook voor informatie:
I. www.wijzeringeldzaken.nl

Terug naar inhoud >>
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Microfinanciering / Microkrediet
Voor een kleine of startende ondernemer is het niet altijd makkelijk een lening van de
bank te krijgen. Microfinanciering kan dan een manier zijn om toch aan geld te komen.
Microfinanciering bestaat uit een MKB-krediet vanaf € 50.000,- tot maximaal € 250.000,- en
een coach die u bijstaat in het ondernemen. Net als bij de contacten met een bank moet u
voor deze kredietregeling een gedegen ondernemingsplan hebben. Bovendien moet u
beschikken over aantoonbare ondernemersvaardigheden.
Als u gebruik wilt maken van microkrediet tot € 50.000,-, kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Starters en Ondernemers. Hier werken verschillende organisaties samen en
krijgt u de nodige begeleiding bij uw initiatieven.
Zie ook voor informatie:
I. www.breda.nl/ondernemen/ondernemers/starters

Ondernemerskredietdesk
De Ondernemerskredietdesk is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse
Vereniging van Banken en het Ministerie van Economische Zaken. Via dit platform worden
ondernemers gericht op weg geholpen bij het vinden van passende financiering voor hun
onderneming. Tegelijkertijd biedt de Ondernemerskredietdesk een meldpunt waar
ondernemers terecht kunnen met problemen die zij ondervinden bij het aanvragen en
verkrijgen van een financiering. MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken
beoordelen in gezamenlijkheid of een melding wordt opgevolgd. De gebundelde meldingen
worden gebruikt om de knelpunten rondom kredietverlening inzichtelijk te maken.
I. www.ondernemerskredietdesk.nl

Kredietunies
Een kredietunie is een coöperatie –zonder winstoogmerk-, die zich richt op kredietverlening door ondernemers voor ondernemers. Leden van zo’n unie bepalen samen het
beleid, kiezen het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar.
De kredietunie trekt middelen aan van leden van de coöperatie en/of professionele
marktpartijen. Deze middelen worden vervolgens, zonder tussenkomst van een bank,
uitgeleend aan andere leden van de coöperatie. Kredietnemers binnen die unie worden
ondersteund door een coach.
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Kredietunies richten zich voornamelijk op MKB-ondernemingen in Nederland, die geen
financiering krijgen in het reguliere circuit.
I. www.samenwerkendekredietunies.nl

Financiering
Op de site van RVO/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u achterhalen welke
financieringsmogelijkheden er worden geboden. Met de Subsidiewijzer krijgt u snel een
actueel en compleet overzicht van subsidies en regelingen, die voornoemde organisatie
uitvoert. Ook is er een Toolbox Financieringsconstructies met bijbehorend overzicht te
raadplegen.
I. www.rvo.nl

Crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij geld opgehaald wordt bij particulieren
-’de crowd’- die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in uw onderneming of project.
De belangrijkste vormen van crowdfunding zijn:
• Lening
• Converteerbare lening (uiteindelijk om te zetten in aandelen)
• Aandelen
• Niet-financiële tegenprestaties (product, dienst, recht op deelname, e.d.)
• Donatie.
Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk.
Omdat er rechtstreeks contact is tussen investeerder en ondernemer, vindt er geen
tussenkomst van een financiële intermediair plaats. Inzameling van gelden gaat vaak via
een crowdfundingplatform of een eigen website.
CrowdfundingHub is het Nederlandse Crowdfunding kennis- en opleidingscentrum. Door
het gehele land worden vrij toegankelijke evenementen georganiseerd via lokale Hubs om
ondernemers en investeerders kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit
instrument. Daarnaast zijn er inloopspreekuren voor ondernemers die een campagne
willen gaan starten. Ook is de CrowdfundingHub het aanspreekpunt voor (internationale)
onderzoeken naar crowdfunding en alternatieve financiering; voor fiscale vragen is een
speciale helpdesk ingericht.
I. www.rvo.nl

Terug naar inhoud >>

9

Financiën & Faciliteiten >>

VroegeFaseFinanciering (VFF)
Ondernemers met groeiambities kunnen bij RVO.nl een rentedragende lening aanvragen in
de vroege fase. De vroegefasefinanciering richt zich op ondernemers, die onderzoeken of
hun idee geschikt is voor de markt. Hieronder valt ook het ontwikkelen van een werkend
prototype. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van deze regeling,
waaraan overigens wel een indieningstermijn is verbonden.
I. www.rvo.nl

Financieringspoort Brabant
Bij Financieringspoort Brabant kunnen ondernemers terecht voor informatie over allerlei
financieringsvormen. Zoals bancaire leningen, investeringen van durfinvesteerders,
subsidies, financieringsfondsen en crowdfunding. De provincie Noord-Brabant heeft tot
begin 2017 € 750.000,- vrijgemaakt voor het project. Partners in het project zijn de Kamer
van Koophandel, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Brainport en REWIN.
I. www.rewin.nl

Startersregelingen
Starters geven een belangrijke impuls aan de lokale en regionale economie. De gemeente
werkt aan een goed ondernemingsklimaat in de stad. Dat wil zeggen: voldoende ruimte
voor bedrijvigheid, geen onnodige regels en het stimuleren van samenwerking. Vanuit de
gemeente zijn er geen algemene startersubsidies, wel is er inkomensondersteuning en
begeleiding vanuit de bijstand mogelijk voor starters. Daarnaast zijn er projecten voor
technostarters en bedrijven in de creatieve industrie.
U kunt informatie downloaden via www.breda.nl > ondernemen > starters.
Hierin staan veel meer regelingen en mogelijkheden voor starters.
Starterslift
U heeft een goed idee dat kan uitgroeien tot een innovatief product, een vernieuwende
vorm van dienstverlening of een bedrijf? Maar u kunt het in uw eentje niet realiseren?
Starterslift is een ondersteuningsprogramma met onder meer coaching, advies,
financiering, huisvesting en netwerkactivteiten.
I. www.starterslift.nl
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Starters International Business (SIB) – Go Abroad, Well Prepared?
Export biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Het kan leiden tot meer omzet en hét
antwoord zijn op de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt. Door export
kunt u uw risico’s beter spreiden.
Met Starters International Business – Go Abroad, Well Prepared komt u tot een duidelijk
stappenplan, waarmee u direct aan de slag kunt. Deze regeling biedt een coachingtraject
aan, dat in drie stappen naar internationale aanpak leidt. De Rijksdienst voor Onder
nemend Nederland/RVO werkt hierbij samen met verschillende organisaties. Met een
adviseur van een van deze organisaties onderzoekt u de mogelijkheden en risico’s in het
buitenland. Samen werkt u naar een actieplan toe.
De regeling is bedoeld voor MKB’ers die:
• geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten
• export vast willen inbedden in hun onderneming
• beschikken over een organisatie en voldoende geld en
• bereid zijn tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.
I. www.rvo.nl

Onderneem, bespaar en innoveer
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een brochure ‘Onderneem,
bespaar en innoveer – De overheid helpt’ uitgebracht. Daarin vindt u een overzicht van
financiële, fiscale, duurzame en internationale regelingen. Hij bevat de hoofdstukken:
Innovatie & kennis, Innovatief ondernemen, Internationaal ondernemen, Energie en
milieu, Agrarisch ondernemen, Innoveren met octrooien.
I. www.rvo.nl

Innovatiesubsidies
Innovatiefonds Brabant
Noord-Brabant wil tot de Europese Innovatietop behoren. Met het Innovatiefonds Brabant
wil de provincie samen met particuliere investeerders financiering creëren voor innovatieve
MKB-bedrijven en (kennis)instellingen.
Het fonds richt zich met name op investeringen in hightech, lifescience, biobased economy,
agrofood, logistiek en maintenance alsmede op maatschappelijk relevante innovaties.
I. www.brabant.nl
www.bom.nl/investeringsplein

Terug naar inhoud >>
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Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant
MKB-ondernemers, uit daarvoor expliciet aangewezen Brabantse topsectoren, kunnen
provinciale subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, die dient
als voorbereiding op een innovatieproject.
De indieningsperiode loopt vanaf 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 en er
geldt een subsidieplafond van totaal € 1.500.000,- naast toekenningsnormen, verdeel
criteria en verantwoordingsverplichtingen. De regeling wordt uitgevoerd door de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij.
I. www.brabant.nl
www.bom.nl

Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland / OPZuid
Al 20 jaar werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland samen aan
economische groei. Met financiële steun van Europa, het Rijk en de provincies NoordBrabant, Limburg en Zeeland. Onlangs is een nieuw gezamenlijk subsidieprogramma voor
de periode 2014-2020 van start gegaan: OPZuid - Europees Innovatieprogramma voor
Zuid-Nederland.
In dat kader is het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2014-2020 vastgesteld.
De basis daarvoor is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3),
waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke
uitdagingen en focus is aangebracht op een aantal sterke clusters met concurrentiekracht.
Het programma richt zich specifiek op verbetering van het regionale concurrentievermogen
en de werkgelegenheid door middel van de speerpunten innovatiebevordering en de
overgang naar een koolstofarme economie.
De subdoelstellingen van OPZuid zijn:
•	Bevordering van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven,
kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden;
•	Versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren
van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters (met name ook gericht op aanhaking van het MKB);
•	Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten;
•	
Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar - specifiek- technisch
geschoolde mensen;
•	
Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëncy;
• Slimme uitrol van nieuwe technieken in de gebouwde omgeving.
12
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Voor meer informatie / projectaanvragen:
Stimulus Programmamanagement
T. (040) 237 01 00
E. info@stimulus.nl
I. www.op-zuid.nl
Triple helix-organisatie West-Brabant en Zeeland
Stichting Strategic Board Delta Region
T. (06) 12 44 58 34
E. info@deltaregion.eu
I. www.deltaregion.eu

Innovatiefonds MKB+
Zie voor informatie:
I. www.ondernemersplein.nl/subsidies of:
I. www.rvo.nl/onderwerpen

Dinalog Subsidieregelingen
Dinalog helpt u graag op weg in het woud van subsidie- en financieringsregelingen voor
logistieke innovatie. Het betreft de regelingen:
• Onderzoek en ontwikkeling voor Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS)
• Ontwikkeling en innovatie producten, processen of diensten
• Internationale onderzoeken.
De meeste regelingen werken met een afgebakende periode waarbinnen aanvragen
moeten worden ingediend. Let daarom goed op aangegeven deadlines. Mocht u een
andere regeling tegenkomen, waarvan u niet zeker weet of u hiervoor in aanmerking
komt, neem dan contact met Dinalog op:
E. info@dinalog.nl

Dinalog Incubator
Het starten van een onderneming met een innovatief product gaat niet alleen over een
nieuw bedrijf. Het gaat ook over een nieuwe markt, een nieuwe doelgroep en een nieuwe
behoefte. Daarom ondersteunt Dinalog innovatieve ondernemers (logistieke sector) om zo
de kans op succesvol ondernemerschap te vergroten.
De ondersteuning bestaat uit:
• Beoordeling van de innovatie, het bedrijf en de ondernemer
• Beschermen van de kennis (bijvoorbeeld met patenten)
• Starterslening om te komen tot een vermarktbaar plan/product/dienst

Terug naar inhoud >>
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• Ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken en externe financieringsmogelijkheden
• Toegang tot de netwerken van Dinalog
• Eventuele huisvesting op de Dinalog Campus
T. (030) 531 53 00
E. delange@dinalog.nl
I. www.dinalog.nl

Programma Groeiversneller
Het -landelijk- Programma Groeiversneller biedt MKB-ondernemers met enkele miljoenen omzet
• een uniek netwerk van groeiondernemers
• focus en structuur
• een concreet stappenplan
• een stimulerende aanpak
• een substantiële omzetgroei.
Op basis van een doordacht groeipad -dat u zelf uitstippelt- gaat u samen met collegagroeiers in op cruciale groei-issues. Zoals strategie, financiering, marktbenadering,
innovatie en internationalisering. Ervaren professionals zorgen hierbij voor de juiste
begeleiding, zodat niets u in de weg staat om van uw onderneming een topbedrijf te maken.
T. (030) 686 63 84
E. info@programmagroeiversneller.nl
I. www.groeiversneller.nl

Exportbegeleiding
Zie voor informatie:
I. www.rvo.nl/onderwerpen

WBSO (en RDA)
Zie voor informatie:
www.ondernemersplein.nl/subsidies of:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen
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Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
Heeft u een onderneming en maximaal 50 fte’s in dienst? Dan kunt u ook dit jaar een
gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) laten uitvoeren. Met
deze scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke
uitgevoerd door een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en u gratis
adviseert over maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten.
T. (030) 751 67 99
E. vkb@hetccv.nl

Veilig Ondernemen Scan
Mocht u niet voldoen aan de criteria van de aanpak VKB, dan kunt u gebruikmaken van
de digitale Veilig Ondernemen Scan. Met deze scan maakt u in vijf minuten tijd inzichtelijk
welke veiligheidsrisico’s uw onderneming loopt. Vervolgens helpt de scan om passende
preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.
De Veilig Ondernemen Scan is vooral interessant voor ondernemers die te maken hebben
gehad met een incident, startende ondernemers en ondernemers die willen checken of ze
voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.
T. (030) 751 67 00
E. info@hetccv.nl
I. www.ccv-veiligondernemen.nl
www.hetccv.nl

Cameratoezicht
Als ondernemer mag u in en rond uw bedrijf camera’s ophangen. U moet uw klanten,
bezoekers en werknemers hiervan wel duidelijk op de hoogte stellen. Onaangekondigd
mensen filmen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is strafbaar. De
openbare ruimte omvat alle voor het publiek opengestelde ruimtes, zoals winkels, horeca,
bedrijfsparkeerplaatsen. U mag geen camera’s ophangen op plaatsen waar ze inbreuk
maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Camera’s in pashokjes zijn bijvoorbeeld
niet toegestaan. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te geven dat er cameratoezicht
is. Voordat u uw camera(’s) laat installeren is het belangrijk dat u zich bewust bent van de
privacywetgeving rondom camerabewaking. De Wet Bescherming Persoonsgegevens
(Wbp), ook wel de Privacywet genoemd, stelt voorwaarden aan het gebruik van beveiligings
camera’s. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op deze regels.

Terug naar inhoud >>
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Attentie: Naar verwachting is het vanaf 2016 toegestaan zelf camerabeelden van strafbare
feiten te verspreiden of op internet te plaatsen, mits aan daarbij geldende condities is/
wordt voldaan.
T. 14 088
I. www.cbpweb.nl

Kansen bij Verkassen
De Gemeente Breda helpt ondernemers met verhuis- of verbouwplannen om zowel kosten
als milieu te (be)sparen. Dit in de vorm van het gratis gebruik van de webtool Kansen bij
Verkassen, die u behulpzaam is bij nieuwbouwontwikkelingen, verbouwen, renoveren en
verhuizen. Dit online instrument geeft u snel inzicht in uw kansen voor duurzaamheid en
kostenbesparing, onder andere op energiegebied. De betreffende online milieuwijzer is
opgezet en ontworpen door de Stichting Stimular.
Dit gratis aanbod geldt alleen voor Bredase bedrijven.
I. www.kansenbijverkassen.nl

IdealenKompas
Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke marktplaats, waar vraag en aanbod
aan elkaar gekoppeld worden. Het is ontwikkeld door GreenWish in samenwerking met
Amped als middel om te matchen op behoefte aan financiering, advies (verschillende
expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.
In tegenstelling tot bestaande subsidiezoekmachines:
• maakt het nieuwe vormen van financiering toegankelijk
• leidt het ook naar advies, kennis en menskracht
• zorgt het voor een heel gerichte match.
E. info@idealenkompas.nl
I. www.idealenkompas.nl

Kenniscentrum Duurzaam MKB
Het Kenniscentrum Duurzaam MKB is dé website voor duurzaam opererende MKB-ers.
Op de site staan honderden praktische tips. Deze worden uitgebreid toegelicht waarbij
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wordt gefocust op toepasbaarheid, milieu- en financiële aspecten. U vindt er verder online
instrumenten, publicaties en andere interessante informatie.
I. www.duurzaammkb.nl

Milieubarometer
De Milieubarometer is een online meetinstrument, dat de milieuprestaties en bijbehorende
kosten van uw bedrijf, met name voor MKB, snel en eenvoudig zichtbaar maakt. Met de
ingebouwde CO2 meter kunt u makkelijk de CO2 footprint van uw organisatie bepalen.
Dit instrument biedt talloze tips om te besparen op energie, afval, water en mobiliteit.
De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular, de werkplaats voor Duurzaam
Ondernemen.
E. milieubarometer@stimular.nl
I. www.milieubarometer.nl

MVO-balans
Ook dit is een product van de Stichting Stimular.
De MVO-balans is het instrument waarmee u in een handomdraai uw eigen dashboard
voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) samenstelt. Het
bevat een etalage van meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in kernthema’s uit ISO 26000
(Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties).
Met enkele klikken plaatst u de voor uw organisatie meest relevante indicatoren op het
dashboard. Vervolgens legt u daar een ambitie voor vast en met stoplichtkleuren wordt
getoond of u uw ambitie haalt.
Stimular beveelt aan de MVO-balans te combineren met de Milieubarometer. De CO2berekeningen, milieu-indicatoren en ingevulde gegevens uit de barometer kunnen
eenvoudig worden overgenomen in die balans. Ieder bedrijf kan gratis aan zijn Milieubarometerabonnement een MVO-balans toevoegen.
T. (010) 238 28 28
E. mail@stimular.nl
I. www.stimular.nl

Terug naar inhoud >>
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BEI / Bredaas Energie Initiatief
Het Bredaas Energie Initiatief (BEI) is het eerste energieconvenant voor Bredase organisaties.
De Gemeente Breda heeft samen met BOnDS (een groep Bredase duurzaamheids
adviseurs) hiertoe het initiatief genomen, met als doel bedrijven en instellingen te
stimuleren in de komende 3 jaar 10% CO2 te besparen. Het convenant is onderdeel van
het project ‘Bredase energie uitdaging voor bedrijven’ uit het lokaal Uitvoeringsprogramma
Klimaat 2013-2016.
E. bei@bonds.co.nl
I. www.bonds.co.nl/bei

Benut je ZON West-Brabant
Sun & Wind Energy Solutions is, op basis van een Europees aanbestedingstraject, door de
West-Brabantse gemeenten gekozen als dé partij voor het project: Benut je ZON. Zij
leveren of installeren zonnepanelen, die thans voordelig zijn aan te schaffen. Er wordt ook
samengewerkt met één of meer lokale installatiebedrijven, die gedurende de tijdelijke
periode van dit project de PV-systemen moeten gaan aanleggen.
T. (0486) 46 48 77
E. info@sun-windenergy.nl
I. www.benutjezon.nl

Kleineondernemersregeling
Moet u in een jaar minder dan € 1.883,- btw (2013) betalen, dan kunt u in aanmerking
komen voor belastingvermindering. Of u hoeft in bepaalde gevallen helemaal geen btw te
betalen. U kunt daarbij ook ontheffing van administratieve verplichtingen krijgen.
Er wordt dan gebruik gemaakt van ‘De kleineondernemersregeling’ van de Belastingdienst.
I. www.belastingdienst.nl
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Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor deze belastingregeling. Die bedrijfsmiddelen moeten dan wel passen binnen de investeringsaftrek. Het bedrag
van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het
boekjaar; voor 2015 ligt dat tussen € 2.301,- en € 309.693,-.
I. www.belastingdienst.nl

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Zie voor meer informatie:
I. www.rvo.nl/eia

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Vrije afschrijving
milieu-investeringen (Vamil)
Zie voor meer informatie:
I. www.rvo.nl/mia

Terug naar inhoud >>
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TIPS:
• R
 aadpleeg de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / RVO voor
informatie over:
1. De subsidieregeling Innovatie Prestatie Contract (IPC)
2. De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
I. www.rvo/nl/subsidies-regelingen
•	De Gemeente Breda heeft in het kader van duurzaamheidsbeleid, samen met haar
stakeholders, een Klimaatuitvoeringsprogramma opgesteld. Projectmatig wordt door de
gemeente met partners (waaronder het bedrijfsleven) samengewerkt en, waar
mogelijk, ondersteuning geboden. Nadere informatie is elders op de gemeentelijke
website te vinden.
I. www.breda.nl
• Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Breda.
Dit gemeentelijk beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van 		
leveringen, diensten en werken. Het helpt in het streven naar een rechtmatige en 		
doelmatige inkooppraktijk en zorgt voor een juiste inbedding van actuele politieke 		
thema’s binnen juridische kaders. Het is een handvat voor professionele samenwerking
bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Het beleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 die geënt is op de geldende 		
Europese aanbestedingsrichtlijnen.
I. www.breda.nl
•	Als u trendwatching.com volgt, dan kent u de vier manieren om consumententrends
toe te passen. Met een bepaalde trend kun je:
- de visie van je bedrijf beïnvloeden of vormen;
- tot een nieuw businessconcept, een compleet nieuwe onderneming of een nieuw
merk komen
- een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuwe experience bedenken
- nieuwe impulsen geven aan marketingcampagnes en aansluiting vinden bij klanten
die zelf allang onderdeel van die trend zijn.
I. www.trendwatching.com/trends
www.trendwatcher.com
•	De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor ondernemers een A tot Z-lijst
samengesteld met wetten, regels, vergunningen, ontheffingen en belastingen.
Zowel nationaal als internationaal (o.a. EU-regelgeving).
I. www.rvo.nl/z-lijst-wet-en-regelgeving
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AVANS Ondernemerscentrum / AOC: Het Loket
Heeft uw organisatie een vraag waar u professioneel, snel en voordelig een antwoord op
wilt? Maak dan een afspraak met het Avans Ondernemerscentrum.
Het AOC is de intermediair tussen het onderwijs en alle Brabantse organisaties: profit èn
non-profit, ondernemingen en overheid, MKB en zelfstandige ondernemers c.q. (voor
genomen) starters. Voorbeelden van disciplines: Economisch & financieel, ICT, Gezondheid
& milieu, Marketing & media, Onderwijs, Sociaal & maatschappelijk, International
Business, Technologie & industrie, Bouw & infra, Kunst & vormgeving.
Het AOC is uw toegangspoort tot de kennis van studenten, docenten en lectoren uit het
hoger onderwijs. Het brengt ondernemers en het onderwijs samen. Voorbeelden van
mogelijke opdrachten: Haalbaarheidsstudie, ondernemingsplan, onderzoeksvragen (bijv.
exploratief onderzoek), marktverkenning, impactanalyse, duurzaamheidsstudie, bio-based
onderzoek, strategisch management, cure & care in de gezondheidszorg.
E. ondernemerscentrum@avans.nl
I. www.avansondernemerscentrum.nl

AVANS Expertisecentra
Avans Hogeschool heeft een aantal expertisecentra: Veiligheid, Duurzame Innovatie,
Biobased Economy, Kunst & Vormgeving, Caring Society 3.0 en Sustainable Business. Een
expertisecentrum bestaat uit meerdere lectoraten die onderzoek doen binnen hun eigen
vakgebied. Daarnaast heeft Avans ook lectoraten die nog niet onder een overkoepelend
expertisecentrum vallen.
Samen met u bekijkt Avans welk onderzoeksgebied bij uw vraag past.
I. www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/onderzoek

AVANS EVC-centrum (Erkenning Verworven Competenties)
U wilt het niveau van uw medewerkers naar een hoger plan tillen. Een EVC-traject kan
uitkomst bieden. AVANS inventariseert uw wensen. En de competenties die u van uw
medewerkers vraagt. Vervolgens wordt bekeken of er een bestaand EVC-traject bij uw
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medewerkers past. Of er wordt in overleg een maatwerktraject samengesteld.
E. evc@avans.nl
I. www.avans.nl

NHTV: kennis, advies en onderzoek
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is een kennisinstituut, dat zich profileert met
kennis over interventies ten behoeve van verschillende aspecten van ‘quality-of-life’:
leefomgeving, vrije tijd, toerisme en entertainment.
In het kader van de bijdrage aan kennisontwikkeling op haar kennisdomeinen en de
inhoudelijke thema’s Imagineering, Cross-Cultural Understanding en Social Responsibility
neemt de NHTV deel aan meerdere kennisnetwerken (Voorbeelden: Innovatiestuurgroep
West-Brabant; Werkgroep Structurering Kennisoverdracht).Meer en meer wordt die kennis
ook ingezet en verspreid via consultancy, onderzoek en presentaties.
Lectoren, onderzoekers en promovendi zijn in kaart gebracht. Wilt u graag weten wie dit
zijn, of bent u op zoek naar een expert op een bepaald gebied? Bezoek dan de hieronder
vermelde site of neem contact op.
T. (076) 533 22 07
E. kennisloket@nhtv.nl
I. www.nhtv.nl

NHTV-Inventure
Business Solutions
Inventure – Home of Entrepreneurship van de NHTV biedt een interactief platform aan
studenten en bedrijven die hun ondernemersambities in de praktijk willen brengen. Van de
ontwikkeling van persoonlijke ondernemerscompetenties of het opzetten van een eigen
bedrijf, tot het bieden van oplossingen bij innovatievraagstukken staat het platform garant
voor interactieve professionalisering. Er wordt een keuzemogelijkheid aangeboden in de
richtingen: personal development, business solutions of education.
I. www.inventure.biz
Studentbedrijven NHTV
NHTV Breda integreert al een aantal jaren specifiek ondernemerschap in het onderwijs.
Studenten kunnen bijvoorbeeld de Minor ondernemerschap of het Jaartraject student
bedrijven volgen. Studentbedrijven worden steeds gerund door twee studenten in het
vierde jaar van hun opleiding. Ze bestaan onder de paraplu van NHTV en staan onder
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controle van een coach. Deze bedrijven zijn ondergebracht in het bedrijvenverzamel
gebouw Inventure op de locatie Archimedesstraat 17 in Breda. Heeft u interesse in of
wellicht een opdracht voor één van deze bedrijven, kijk dan eens op de site:
I. www.inventure.biz

Kennisklik – Universiteit van Tilburg
De deur van de universiteit wijd open zetten: dat is wat het team van Kennisklik graag
doet. Om daarmee de afstand tussen universiteit en maatschappij te minimaliseren en
kennis en ervaringen optimaal te delen en door te geven. Via het interne en extern
netwerk wordt gezocht naar degene met de juiste kennis en ervaring om met een
opdracht aan de slag te gaan. Dit gebeurt via een aantal beproefde samenwerkings
vormen zoals: stages, onderzoeksopdrachten en advies aan startende ondernemers.
Naast bestaande methodes worden er ook innovatieve samenwerkingsvormen ontwikkeld.
De uiteenlopende expertises van organisatieonderdelen (Loket MKB, Wetenschapswinkel,
Starterslift, Ondernemerscentrum en Loket Ondernemer & Recht) zijn samengevoegd in
één afdeling: Kennisklik.
Betreft het een onderzoeksopdracht dan concentreert zich dat op (één van) de terreinen:
Economie en bedrijf, Rechten, Sociale wetenschappen, Communicatie, Cultuur, Filosofie,
Religie en Theologie.
Kennisklik biedt ondernemers en organisaties ook juridische ondersteuning. Door het
inzetten van studenten is de dienst voor u laagdrempelig en betaalbaar. Juridische
professionals checken het werk van de studenten, zodat de kwaliteit van de advisering
gewaarborgd is.
E. kennisklik@tilburguniversity.edu
I. www.tilburguniversity.edu.nl

KennisDistributieCentrum Logistiek – KennisDC Zeeland-Brabant
Deze portal maakt logistieke kennis en logistieke professionals voor het MKB in Nederland
vindbaar. U vindt hier op eenvoudige wijze personen, die werkzaam zijn bij de organisaties
die aan een regionaal KennisDC verbonden zijn. U ziet waarin zij gespecialiseerd zijn en de
portal bevat praktische informatie, die u door middel van trefwoorden kunt selecteren.
De toegankelijkheid van kennis en instrumentarium helpt ondernemers om op diverse
terreinen bij de bedrijfsvoering sterker te staan en te kunnen innoveren.
Het betreft een landelijk platform voor het genereren en delen van kennis op het gebied
van logistiek, waaraan zes regionale distributiecentra zijn verbonden.
I. www.kennisdclogistiek.nl

Terug naar inhoud >>
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World Class Maintenance
Slimme sensoren, 3D-technologie, virtual reality, serious gaming en robotica zijn voorbeelden van hoe nieuwe technologie en kennis wordt ingezet voor effectief onderhoud van
kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, fabrieken, windturbines en ons wegennetwerk. En dat
heeft grote impact in de onderhoudssector, die 300.000 werknemers telt en een omzet
van ruim 30 miljard per jaar kent.
Om deze vernieuwingen daadwerkelijk te laten werken, werkt WCM aan innovatieprojecten waarin open en gelijkwaardig wordt samengewerkt en over verschillende sectoren
heen wordt gekeken. Aan de projecten nemen zowel bedrijven als onderwijs- en kennisinstellingen deel. De resultaten zorgen er voor, dat het productieproces betrouwbaarder,
veiliger, efficiënter en duurzamer wordt waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven
–maar ook van Nederland als geheel- wordt versterkt.
E. info@worldclassmaintenance.com
I. www.worldclassmaintenance.com
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Regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen
I. www.uwv.nl/werkgevers

ESF 2014-2020 / Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. De
Europese Unie verdeelt de subsidies en Nederland heeft in dat kader van 2014 tot en met
2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden. Dit verloopt via het Agentschap SZW,
een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Nederland besteedt het geld aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:
1. Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
2. Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van 		
		 werkenden.
Breda opereert hierin als een van de centrumgemeenten.
T. (076) 529 4664
E. ac.van.der.hoeven@breda.nl
I. www.agentschapszw.nl/subsidies/esf-2020

Participatiewet
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen: dat wil iedereen!
De grote zorg is of er voldoende werkplekken zijn voor deze groep mensen. Voor
werkgevers is daarbij van belang, dat zij alleen hoeven te betalen voor het werk dat
iemand kan verzetten.
In het Sociaal Akkoord is afgesproken, dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven (5 %) extra banen –de zogenaamde baanafspraken- creëert voor mensen met een
arbeidsbeperking.
Het gaat (landelijk) om 125.000 extra banen voor die werkzoekenden; voor Breda
betekent dit een vertaling naar 170 baanafspraken in de marktsector en 69 in de
overheidssector (gemeente, openbaar bestuur en onderwijs).
Dat moet, met een jaarlijkse staffel, gerealiseerd zijn vóór 2026 anders treedt de Quotum25
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wet in werking. Die wet houdt in, dat werkgevers met 25 medewerkers of meer -die niet
aan de Participatiewet voldoen- een heffing voor in dit kader niet vervulde arbeidsplekken
opgelegd krijgen.
Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u
voor die persoon een Ziektewetuitkering krijgen. Deze garantie vanuit het UWV heet
‘no-riskpolis’. Meer info hierover vindt u op: www.uwv.nl
Om werkgevers en hun personeel inzicht te geven in de vraag waarmee rekening is te
houden als iemand met een arbeidsbeperking wordt geplaatst heeft CNV Jongeren, samen
met Instituut GAK Vilans en het UWV, zogenaamde “bijsluiters” voor begeleiding
vervaardigd. In elke bijsluiter staat wat de kenmerken van een beperking zijn en wat de
positieve kanten zijn.
I. www.ikbenharrie.nl/bijsluiters
Voor nadere informatie: zie navolgende items.

Werkgeversbenadering ATEA-groep
ATEA-groep is de naam voor het nieuwe leerwerkbedrijf van Breda. ATEA staat voor:
Activering, Training En Arbeidsbemiddeling.
De expertise om mensen zonder werk weer een plek te geven op de arbeidsmarkt is
gebundeld. Het Leerwerkbedrijf screent cliënten, bemiddelt naar regulier werk en
leerwerkplekken, voorziet in beschutte en participatieve werkplekken, maar is tevens een
organisatie die zelfstandige werkplekken realiseert. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering hoort hier ook bij.
Het uitgangspunt, dat werkzoekende uitkeringsgerechtigden zélf verantwoordelijkheid
moeten nemen om langs de kortste weg werk te vinden, blijft overeind. Maar daar waar
nodig ondersteunt het leerwerkbedrijf die mensen bij het vinden van een plek op de
arbeidsmarkt. Deeltijd of full-time, op basis van detachering, begeleid werken of op
contractbasis.
Naast het leveren van personeel kunt u bij de ATEA-groep ook terecht voor het in- en
ompakken en customizing van producten, assemblage en montage. In de Foodhal worden
food en pharma onder gecontroleerde omstandigheden in- en omgepakt. Ook groenbeheer,
schoonmaakwerk, schilderwerk en cateringdiensten worden uitgevoerd. Elke ondernemer
kan daarom een beroep doen op de ATEA-groep voor het regelen van bedrijfswerkzaamheden in combinatie met het invullen van de strategische personeelsbehoefte.
E. atea@ateagroep.nl
I. www.ateagroep.nl
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WerkgeversServicepunt West-Brabant
Het WSP West-Brabant is hét aanspreekpunt voor werkgevers met vragen op het gebied
van personeelszaken, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. In één loket zijn diensten en
regelingen van alle betrokken partners bij de lokale/regionale arbeidsmarkt gebundeld
(UWV, gemeenten, sociale werkbedrijven en kenniscentra).
Zij bieden u:
• Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers over de arbeidsmarkt.
• Geschikte kandidaten voor uw vacatures.
• Informatie en advies over hoe u werk.nl effectief kunt gebruiken.
• Informatie en advies over subsidies, regelingen en financiële voordelen.
•	Informatie en advies over de landelijke, regionale, lokale én sectorale arbeidsmarkt
zodat u weet waar u geschikt personeel kunt vinden voor uw vacatures.
•	Advies over hoe uw organisatie duurzaam werkgelegenheid kan bieden aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Informatie en advies over scholing en EVC.
•	Activiteiten zoals banenmarkten, brancheweken en speeddates, waarbij u uw vacatures
kunt presenteren en direct in contact komt met kandidaten.
• Bemiddeling van en informatie en advies over het werven van personeel binnen Europa.
• Behandeling van aanvragen voor (collectief) ontslag.
•	Arbeidsjuridische informatie over bijvoorbeeld contractvormen, proeftijd, opzegtermijnen.
•	Ondersteuning in crisissituaties, bijvoorbeeld bij dreigend (massa-)ontslag, een
faillissement of reorganisatie.
T. 0800 0616
E. wspwestbrabant.nl/contact
I. www.wspwestbrabant.nl

Incidentele loonkostensubsidie
De incidentele loonkostensubsidie is een regeling die kan worden aangevraagd door
werkgevers uit de Gemeente Breda.
Indien u als werkgever een vacature heeft, kan de Gemeente Breda zorgen voor potentiele
kandidaten om deze vacature in te vullen. De kandidaten worden geselecteerd uit het
werkzoekendenbestand van de gemeente. U als werkgever beslist uiteraard zelf wie u
geschikt vindt voor de vacature. Als u één van de kandidaten aanneemt heeft u in
sommige gevallen recht op een loonkostensubsidie, die kan oplopen tot € 5.000,-. Om in
aanmerking te komen voor deze subsidie gelden een aantal specifieke voorwaarden:
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E. atea@ateagroep.nl
I. www.ateagroep.nl
I. www.rpa.west-brabant.eu

Premiekorting voor de jongere werknemer
Betreft een tijdelijke stimuleringsregeling in de belastingtechnische sfeer voor werkgevers,
die een doelgroep-werknemer (jongere uitkeringsgerechtigde) aanneemt. De premiekorting
bedraagt € 3.500,- per jaar per betreffende werknemer met een maximum van 2 jaren.
I. www.uwv.nl/werkgevers
I. www.belastingdienst.nl

Start Foundation
Start Foundation investeert in oplossingen en innovaties, die mensen met een kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt aan werk helpen en houden. Altijd zoekende naar nieuwe wegen om de
arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met minder kansen. Het streven is daarbij
gericht op innovatie, co-creatie en toegevoegde waarde, in het bijzonder op de fronten:
•	Behouden en bevorderen van duurzame arbeid voor werkzoekenden en werkenden,
die in een kwetsbare arbeidsmarktpositie verkeren
•	Versterken van de arbeidsmarktpositie en –toegang van werkzoekenden en werknemers
met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
•	(Helpen) ontwikkelen van alternatieve vormen van duurzaam werkgeverschap.
I. www.startfoundation.nl

Inclusief Ondernemen
Een ‘inclusief ondernemer’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de
meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf.
Inclusief ondernemen of sociaal ondernemen?
Een inclusieve onderneming heeft primair een financiële doelstelling. De werknemers met
een arbeidsbeperking leveren een bijdrage aan dat doel. Een inclusieve ondernemer zal
dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ laten presteren.
Een sociale onderneming heeft primair een maatschappelijk doel. In dit geval is dat
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betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De sociale ondernemer realiseert
voldoende winst en is niet afhankelijk van subsidies voor het voortbestaan.
Als inclusief ondernemer kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de
specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze werkzoekenden. U
organiseert specifieke begeleiding of arbeidscondities als dat nodig is. U heeft ook
aandacht voor wat die werknemer u en uw bedrijf brengt. Om het dienstverband
financieel haalbaar te maken voor de onderneming kan het nodig zijn, onder voorafgaande toestemming, af te wijken van het wettelijk minimum of CAO-loon.
U betaalt dan de loonwaarde die past bij de prestatie; de werknemer krijgt een aanvulling
op zijn inkomen vanuit de overheid.
T. (070) 349 02 13
E. info@denormaalstezaak.nl
I. www.denormaalstezaak.nl
I. www.derealisten.nu

Uitkeringen
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Bent u zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen? Of bent u ouder dan
55 jaar en is uw eigen bedrijf niet (langer) levensvatbaar? Wilt u vanuit de bijstand een
eigen bedrijf beginnen? Onder voorwaarden kunt u dan een beroep doen op het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor een rentedragende lening, krediet,
vergoeding begeleidingskosten of een periodieke uitkering.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
I. www.breda.nl/product/bbz
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
Wie ouder is dan 55 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd, en als zelfstandige met zijn
bedrijf wil stoppen, heeft mogelijk recht op de inkomensvoorziening voor ex-zelfstandigen
via de IOAZ.
I. www.ondernemersplein.nl/subsidie/ioaz
Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor de vergoeding van noodzakelijke extra kosten die u
niet of niet geheel uit uw inkomsten, andere financieringsvormen of regelingen kunt
betalen. Bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de tegemoetkoming van bijzondere en
noodzakelijke (onvermijdbare) kosten. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke,
sociale en financiële omstandigheden en houdt daarmee rekening in de beoordeling van
uw aanvraag. De bijzondere bijstand kan om niet (zonder terugbetaalverplichting) of als
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lening worden betaald. U vraagt bijzondere bijstand aan via:
I. www.breda.nl/product/bijstand-bijzondere-bijstand
Voor meer informatie over bovenvermelde regelingen kunt u terecht bij Servicepunt
starters en ondernemers (SSO):
T. (06) 22 66 23 39
E. sso@ateagroep.nl

Schuldhulpverlening
Heeft u als ondernemer schulden en lukt het niet bij uw schuldeisers uitstel te krijgen of
een betalingsregeling te treffen? Wellicht kunt u geholpen worden door middel van een
krediet op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voorwaarde voor een
oplossing van uw schulden is, dat uw bedrijf nog levensvatbaar is. U kunt een Bbz-krediet
aanvragen in uw eigen gemeente. Uw gemeente onderzoekt (of laat onderzoeken) of uw
bedrijf aan de vereisten voldoet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Servicepunt Starters en Ondernemers.
T. (06) 22 66 23 39 of 14076
I. www.breda.nl/product/bbz
Indien blijkt, dat uw onderneming niet meer levensvatbaar is en u heeft uw bedrijf
beëindigd, dan kunt u voor schuldhulpverlening contact opnemen met de Kredietbank
West-Brabant. Voorwaarde voor schuldhulpverlening is dan, dat u een inkomen heeft uit
arbeid of een uitkering.
T. 14076
E. kredietbank@breda.nl
I. www.kredietbankwestbrabant.nl

Subsidiescanner
Voor arbeidsmarktzaken kunt u ook de PSW-subsidiescanner raadplegen.
Subsidiescanner.nu brengt subsidies en regelingen in beeld, die het voor werkgevers
aantrekkelijk (kunnen) maken personeel in dienst te nemen c.q. voor het bedrijf te behouden. Het betreft zaken van de landelijke overheid, sectorale en gemeentelijke instanties.
Naast intermediairs kunnen werkgevers ook zelf zich via deze scanner oriënteren op
mogelijkheden ter stimulering van de arbeidsmarkt.
I. www.subsidiescanner.nu
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Omgevingsloket online
Snel en digitaal een vergunning aanvragen of een melding doen?
Op Omgevingsloket online kunt u:
• De vergunning- of meldingplicht checken
• Alles in één keer online regelen
• De status van aanvragen volgen.
Voor het zakelijke verkeer –bedrijf/onderneming- werkt de site, bij het inloggen, met
eHerkenning. Maar zonder inloggen kunt u anoniem checken of een vergunning of
melding voor bepaalde activiteiten voorgeschreven is.
I. www.omgevingsloket.nl
Digitaal ondernemersplein
Wat moet u regelen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig? Bijvoorbeeld
voor een uitbreiding van uw pand. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot
branche-informatie: voortaan vindt u de antwoorden op al uw ondernemersvragen op één
plek: Ondernemersplein.nl.
Dienstverlening kunt u geheel digitaal regelen via de Berichtenbox voor bedrijven. Een
volledig gebruik van de Berichtenbox werkt uitsluitend op eHerkenning. Heeft u daarover
vragen, kijk dan op: www.eherkenning.nl of zoek op ‘eHerkenning’ binnen de hieronder
vermelde website.
T. (088) 67 44 000
I. www.ondernemersplein.nl
KlantContactCentrum (Breda)
Voor al uw vragen aan de gemeente (Breda) belt u onderstaand nummer of maakt u gebruik
van de vermelde site.
Als u belt, wordt er eerst gevraagd met welke gemeente u verbonden wilt worden want het
nummer heeft een regionale werking. U spreekt in: “Breda” waarna u een medewerker van
de Gemeente Breda aan de lijn krijgt.
T. 14 076
I. www.breda.nl
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Holland Expat Center South
• Vestiging Eindhoven
Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven
T. (040) 238 67 77
E. eindhoven@hollandexpatcenter.com
I. www.hollandexpatcenter.com
Het Holland Expat Center South is een gezamenlijk initiatief van de deelnemende
gemeenten - waaronder Breda-, de Immigratie- en Naturalisatiedienst Services (IND),
Brainport Development en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel van deze
organisatie is een vlotte en snelle instroom (one stop shop) in Nederland van kennis
migranten en hun gezinnen te realiseren. Het betreft vooral het snel regelen van formaliteiten.
Daarnaast kunnen expats en internationals bij het expat center terecht met vragen over
huisvesting, belastingen, financiën & verzekeringen, opleiding & carrière, persoonlijke &
sociale behoeften, cultuur & recreatiemogelijkheden.
Expats en internationals die in Breda leven en werken kunnen van deze snelle en eenvoudiger
immigratieprocedure gebruik maken.
China Business Association / Southwest Netherlands
Postbus 2522, 4800 CM Breda
E. info@cba-zw.nl
I. www.cba-zw.nl
Heeft u iets met China of zou u er iets mee willen hebben? Dan heeft de CBA toegevoegde
waarde, waarover u bij een donateurschap volledig kunt beschikken.
Ondersteuning activiteiten ondernemersorganisaties
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat het Bredase bedrijfsleven goed is georganiseerd.
Zij overlegt met deze organisaties over haar beleid en projecten. Neem voor een lijst met
contactadressen van bedrijven- en winkeliersverenigingen en andere ondernemersorganisaties
contact op met de afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs of kijk op:
I. www.breda.nl/ondernemen/netwerken
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Bedrijveninvesteringszones voor verbetering bedrijfsomgeving
Op basis van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) kunt u samen met andere
ondernemers een BIZ-organisatie oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een
bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met toepassing van deze regeling –en de daaraan
verbonden condities- kan de kwaliteit en functionaliteit van het bedrijventerrein of
winkelgebied in allerlei opzichten worden verbeterd. Voor de bekostiging van gemeenschappelijke voorzieningen betaalt u jaarlijks een bestemmingsheffing aan de gemeente.
De gemeente stelt vervolgens de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting
die de activiteiten behartigt.
I. www.ondernemersplein.nl
BZW / Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (West-Brabant/kring Breda)
De BZW is een krachtig ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en als zodanig het
regionale netwerk van VNO-NCW.
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
T. (013) 205 00 00
E. info@bzw.nl
I. www.bzw.nl
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij / BOM
Goirlese Weg 15, 5026 PB Tilburg
Postbus 3240, 5003 DE Tilburg
T. (088) 831 11 20
E. info@bom.nl
I. www.bom.nl
De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische
ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken. De kerntaken van de BOM zijn het smeden van
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen, het aantrekken van buitenlandse bedrijven, het risicodragend investeren in startende en groeiende innovatieve
ondernemingen en het ontwikkelen van bedrijfslocaties.
Kamer van Koophandel (en Syntens Innovatiecentrum) - Zuid
Vestiging Breda: Mozartlaan 7
Postadres Handelsregister: postbus 735, 5600 AS Eindhoven
T. (088) 585 15 85
E. zie kvk.nl/contact
I. www.kvk.nl
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Hallo! De zakelijke community voor ondernemers
Op initiatief van de Kamer van Koophandel is samen met ondernemers deze online
community ontwikkeld. Het betreft een digitaal platform waar (toekomstige) ondernemers
elkaar treffen, hun zakelijke vragen en problemen voorleggen, ervaringen uitwisselen en
netwerken. In samenspraak met ondernemers zijn de specifieke functionaliteiten van dit
medium bepaald.
Om een reactie of vraag op Hallo! te plaatsen is inloggen verplicht.
E. hallo@kvk.nl
Brabants expertisecentrum socialer ondernemen (BESO)
Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
T. (013) 594 41 08
E. info@beso-brabant.nl
I. www.beso-brabant.nl
Expertisecentrum BESO ondersteunt, adviseert en faciliteert Brabantse werkgevers over de
wijze waarop zij inclusief werkgeverschap zakelijk interessant kunnen maken. Dit doet BESO
vanuit de overtuiging, dat dat inclusief werkgeverschap leidt tot een win-winsituatie voor uw
bedrijf, de maatschappij en het individu.
Stichting Starterslift
Incubator Breda
Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda
T. (076) 888 30 40
E. info@starterslift.nl
I. www.starterslift.nl
Stichting Ondernemersklankbord
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AC Den Haag
T. (070) 349 06 00; contactpersoon regioteam West-Brabant (070) 349 06 01
E. info@ondernemersklankbord.nl
I. www.ondernemersklankbord.nl
Onder het motto ‘Ondernemers voor Ondernemers’ stellen oud-ondernemers tegen een
beperkte vergoeding hun brede kennis en ervaring ter beschikking.
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Stichting ZZP Nederland
Regattaweg 482, 9731 NE Groningen
T. (050) 314 43 44
E. administratie@zzp-nederland.nl
I. www.zzp-nederland.nl
ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen
Zonder Personeel in Nederland. Adviseert en ondersteunt op het gebied van juridische
zaken, administratie, belastingen, verzekeringen, incassohulp, marketing en andere ondernemersaangelegenheden.
Stichting Betrokken Ondernemers (Samen voor Breda)
p/a NAC Stadionstraat 11 / 4
postbus 3356, 4800 DJ Breda
T. (06) 46 32 84 11 of (06) 81 80 73 33
E. info@betrokkenondernemersbreda.nl
I. www.betrokkenondernemersbreda.nl
‘Betrokken Ondernemers Samen voor Breda’ staat u graag met raad en daad terzijde
wanneer u ‘iets’ wilt doen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is een
ervaren partner met een groot netwerk, die uw ideeën kan omzetten in concrete en
praktische resultaten, projecten of duurzame partnerships.
NLdoet / Oranje Fonds
Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht
T. 0900 448 84 48
E. nldoet/oranjefonds.nl
I. www.oranjefonds.nl of www.nldoet.nl
Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks, samen met duizenden organisaties, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Deze actie zet vrijwillige inzet, al dan niet in
bedrijfsverband, in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken voor het realiseren van een aangemelde klus.
Stichting GreenWish
Grebbeberglaan 15
Postbus 2036, 3500 GA Utrecht
T. (030) 820 11 50
E. info@greenwish.nl
I. www.greenwish.nl of www.idealenkompas.nl
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Vernieuwende ideeën vanuit de samenleving geven een innovatieve injectie aan het
bedrijfsleven.
Greenwish selecteert duurzame of maatschappelijke initiatieven, die aansluiten bij het
werkterrein van uw bedrijf en begeleidt het proces van kennisuitwisseling en cocreatie.
Stichting Stimular
Scheepmakershaven 27c
3011 VA Rotterdam
T. (010) 238 28 28
E. mail@stimular.nl
I. www.stimular.nl
Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische
instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar
zijn. Dit gebeurt zonder winstoogmerk. Kenmerken van de werkwijze zijn: maatwerk,
heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.
BOnDS
@BOnDS_Breda
Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking / BOnDS is een coöperatie van
onafhankelijke adviseurs, die hun krachten bundelen op het terrein van duurzame
ontwikkeling. De adviseurs hebben allen hun eigen specialiteit.
Contactgegevens:
Druivenstraat 5, 4816 KB Breda
T. (076) 302 00 22
E. info@bonds.co.nl
I. www.bonds.co.nl
NV REWIN West-Brabant
Cosunpark 22, 4814 ND Breda
T. (076) 564 67 80
E. info@rewin.nl
I. www.rewin.nl
REWIN is de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Ondernemers kunnen hier terecht voor
ondersteuning bij groei en financiering. Regionale projecten worden ontwikkeld en men
heeft een (digitaal) databestand met beschikbare bedrijfshuisvesting.
Stratos
Veel ondernemers hebben vragen over hun bedrijf. Vragen, die een collega ondernemer
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begrijpt en waarop, vanuit eenzelfde beleving en omgeving, een vrij en onafhankelijk
antwoord kan komen.
Onderwerpen, die bij Stratos veel besproken worden gaan onder meer over de continuïteit
van een bedrijf, arbeidsmarktvraagstukken (conflictbeheersing, generatieverschillen),
acquisitie- en marketingvraagstukken, financieringsvragen, samenwerkingsvormen,
ondernemersvormen en imagoverandering van een organisatie. Deelname aan Stratos
maakt ondernemers meer bewust van de eigen bedrijfssituatie en de rol, die zijzelf in het
bedrijf innemen.
Stratos is een onderdeel van NV REWIN West-Brabant en dient kostendekkend maar
zonder winstoogmerk te werken.
T. (076) 564 67 87
E. info@stratosnetwerk.nl
I. www.stratosnetwerk.nl
TKI Dinalog (Top consortium Kennis en Innovatie)
Princenhagelaan 13, 4813 DA Breda
T. (076) 531 53 00
E. info@dinalog.nl
I. www.dinalog.nl
Het TKI is de samenwerking waarin Dinalog, TNO en NOW gezamenlijk optrekken in het
aanjagen van innovatie in de logistiek. Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics)
werd omgevormd tot TKI Dinalog om één helder loket te vormen richting bedrijfsleven
voor deze samenwerking. De missie is: in 2020 Nederland als beste logistieke sector van
de wereld wegzetten, en daartoe een aantal roadmaps volgen. Hiernaast zet TKI Dinalog
zich ook in voor internationalisering van de Nederlandse innovatie in de logistieke sector.
World Class Maintenance (zie onder: Ondernemers & kennisinstellingen)
Boschstraat 35, 4811 GB Breda
T. (076) 763 15 53
E. info@worldclassmaintenance.com
I. www.worldclassmaintenance.com
Kennis Distributiecentra (DC) Logistiek
Kennis DC Logistiek helpen topkennis te laten landen in het werkveld. Samen ontwikkelen
bedrijven, instellingen en kennisinstituten nieuwe kennis en passen deze toe in de
logistiek. Resultaten van projecten en initiatieven worden gedeeld en beschikbaar gesteld.
De portal draagt bij aan structureel inzicht op landelijke en regionale initiatieven, koepelgroepen en overlegtafels.
I. www.kennisdclogistiek.nl/zeeland-brabant
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Stichting Strategic Board Delta Region
Delta Region Office
Boschstraat 35-37, 4811 GB Breda
T. (076) 520 02 47
E. info@deltaregion.eu
I. www.deltaregion.eu
Stimulus Programmamanagement (zie onder: Europees Innovatieprogramma voor ZuidNederland / OPZuid)
Emmasingel 26 (Lichtplein) Eindhoven
Postbus 585, 5600 AN Eindhoven
T. (040) 237 01 00
E. info@stimulus.nl
I. www.stimulus.nl
Stimulus Programmamanagement beheert een aantal subsidieprogramma’s en faciliteert
bij het aanvragen van subsidies.
Stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant
(ACE Integraal Netwerk Midden- en West-Brabant)
Markt 17, 4875 CB Etten-Leur
T. (076) 503 36 95
E. info@ACEnetwerk.nl
I. www.acenetwerk.nl/regios
ACE is het grootste onafhankelijke en intersectorale HRplatform in de regio. Meer dan
1000 werkgevers wisselen binnen het ACE-netwerk kennis, vacatures, werknemers, ideeën
en ervaringen uit om duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio
te versterken. ACE kent een koppeling met de Stichting Transfercentrum West-Brabant
(van werk-naar-werktrajecten).
Motivity B.V.
Julianastraat 9A, 5251 EC Vlijmen
T. (073) 511 14 19
E. info@motivity.nl
I. www.motivity.nl
Motivity begeleidt startende ondenemers, al dan niet komend vanuit een uitkeringssituatie. Daarnaast worden gevestigde ondernemers begeleid bij hulpvragen. Motivity is
een onafhankelijke gecertificeerde adviesorganisatie, die trajecten uitvoert in opdracht
van het UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen.
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Stichting Start Foundation
Postbus 889, 5600 AW Eindhoven
T. (040) 246 18 50
E. info@startfoundation.nl
I. www.startfoundation.nl
Stichting Start Foundation ondersteunt en initieert ondernemingen in Nederland, die
ervoor zorgen dat mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt ook aan het werk
komen c.q. blijven. Jaarlijks investeert die organisatie ongeveer vier miljoen euro. Er wordt
nauw samengewerkt met het Brabants Expertisecentrum Sociaal Ondernemen (BESO), een
initiatief van de provincie Noord-Brabant.
Werkplein Breda
Claudius Prinsenlaan 14, 4811 DK Breda
T. 0900-9294
I. www.werk.nl
I. www.uwv.nl/werkgevers
Het Werkplein Breda huisvest vanaf 2012 de regiovestiging Breda van het UWV. Het UWV
en de ATEA-groep (zie hieronder) werken samen in hun dienstverlening binnen de regio,
ook met andere gemeenten. Ook is er nauwe samenwerking op het gebied van de regionale
werkgeversbenadering.
ATEA-groep
Riethil 11, 4825 AP Breda
Postbus 3318, 4800 DH Breda
T. (076) 578 51 00
E. atea@ateagroep.nl
I. www.ateagroep.nl
I. www.bswbedrijven.nl
De ATEA-groep is een samensmelting van de directie Sociale Zaken en de BSW Bedrijven.
De twee onderdelen van de Gemeente Breda bundelen hun dienstverlening richting de
klanten met een bijstandsuitkering en klanten met een SW-indicatie. Er zijn hele nauwe
relaties met het onderwijs, met enkele re-integratiebedrijven, met zorginstellingen. Maar
bovenal zijn er veel relaties met werkgevers en opdrachtgevers in de regio voor wie de
ATEA-groep werkzaamheden kan verrichten. Er wordt voor de regionale werkgeversbenadering veel samengewerkt met het Werkgeversservicepunt West-Brabant van het UWV.
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WerkgeversServicepunt West-Brabant
Claudius Prinsenlaan 14, 4811 DK Breda (Werkplein)
T. (076) 700 12 02
E. WerkgeversServicepunt-West-Brabant@uwv.nl
I. www.werk.nl
Het WerkgeversServicepunt West-Brabant helpt u bij het werven van geschikt personeel.
Bij de adviseur werkgeversdiensten kunt u terecht voor advies en ondersteuning!
Servicepunt Starters en Ondernemers en Microfinanciering-ondernemerspunt
Riethil 12, 4825 AP Breda
T. (06) 22 66 23 39
E. sso@ateagroep.nl
I.	
www.breda.nl/ondernemen/starters/servicepunt-starters-ondernemers-microfinancieringondernemingspunt
Het Servicepunt Starters en Ondernemers richt zich op het vergroten van het aantal
startende ondernemers. Het Servicepunt zet zich met een actieve en persoonlijke aanpak
in voor het optimaal benutten van bestaande faciliteiten binnen Breda. Verder richt het
zich op het verbeteren van het succespercentage van startende ondernemers en tenslotte
op ondersteuning van gevestigde ondernemers. Tegelijkertijd kan het Microfinancieringspunt de startende ondernemer adviseren over financieringsmogelijkheden en coaching na
de start.
Om het ondernemerschap in Breda te stimuleren zijn vanuit het servicepunt ondernemerscoaches werkzaam die mensen begeleiden die hun eigen onderneming willen starten.
Avans Ondernemerscentrum, Expertisecentrum & EVC-centrum
Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda
T. (088) 525 86 51
E. ondernemerscentrum@avans.nl of evc@avans.nl
I. www.avans.nl
NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda - Service Point Business & Consultancy
Mgr. Hopmanstraat 1, 4817 JT Breda
T. (076) 533 22 07
E. kennisloket@nhtv.nl
I. www.nhtv.nl
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Kennisklik - Universiteit van Tilburg
Academiegebouw kamer A 105
Prof. Cobbenhagenlaan 205, 5037 DB Tilburg
T. (013) 466 36 36
E. kennisklik@tilburguniversity.edu
I. www.tilburguniversity.edu/nl
Belastingdienst / Zuidwest / kantoor Breda
Postbus 90121, 4800 RA Breda
Gasthuisvelden 11, 4811 VX Breda
(balies geopend: elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur)
Bezoekafspraak via de Belastingtelefoon 0800 – 0543
(maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-17.00 uur)
I. www.belastingdienst.nl
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch
T. (073) 681 28 12
E. info@brabant.nl
I. www.brabant.nl/loket/ondernemersplein
Bedrijven of instellingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister kunnen veel zaken
met de provincie digitaal afhandelen, via de Berichtenbox.
I. www.brabant.nl/loket/berichtenbox
Arbeidsmarkt Brabant p/a PSW
Postbus 1228, 5200 BG ’s-Hertogenbosch
E. info@arbeidsmarktbrabant.nl
I. www.arbeidsmarktbrabant.nl
Ministerie van Economische Zaken
I. www.rijksoverheid.nl/ministeries
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
I. www.rijksoverheid.nl/ministeries
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO.nl
Door een fusie is de nieuwe organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
ontstaan als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Deze rijksdienst
stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en/of internationaal ondernemen en werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. Het stimuleren gebeurt
met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast met informatie over hoe u uw nieuwe product of proces kunt beschermen.
T. (088) 042 42 42
I. www.rvo.nl
Gemeente Breda
Directie Ontwikkeling
Afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 90156, 4800 RH Breda
T. 14 076 of (076) 529 48 89
I. www.breda.nl
NV BrIM Breda
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 2522, 4800 CM Breda
T. 06 52 75 48 54 / (076) 529 4109
E. brim@breda.nl
I. www.brimbreda.nl
Als zelfstandig opererende uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Breda is de NV BrIM
Breda verantwoordelijk voor de uitgifte van gemeentelijke kavels op bedrijventerreinen en
het verhuren van kleinschalige/alternatieve startershuisvesting in daarvoor in aanmerking
komende gebouwen in Breda. Daarnaast zijn bedrijfsgerichte acquisitie, promotie en
relatiebeheer de belangrijkste taken van deze organisatie.
Kredietbank
Stadskantoor Breda
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 1149, 4801 BC Breda
T. 14 076
E. kredietbank@breda.nl
I. www.kredietbankwestbrabant.nl
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U kunt bij de Kredietbank West-Brabant terecht voor diensten en producten die gericht
zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken
van een lening en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten
op preventie, want deze bank is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan.
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Tot slot
De Gemeente Breda wil een duurzame, betrouwbare, innovatieve en inspirerende
samenwerkingspartner zijn.
Voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, (kennis)instellingen èn voor
mede-overheden.
Breda wil daarin verbindend zijn, juist ook over de gemeentegrenzen heen.
Breda: een sterke schakel- en centrumstad in een sterke regio!
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Disclaimer
Bij de samenstelling van deze digitale brochure is gebruik gemaakt
van diverse bronnen en de informatie, die door een aantal
organisaties is verstrekt.
Bij de verwerking van deze informatie is de uiterste zorgvuldigheid
betracht.
De Gemeente Breda kan de juistheid of nauwkeurigheid van de in
deze brochure voorkomende gegevens, informatie of meningen
met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige
situatie of enige toepassing echter niet garanderen. De gemeente
acht zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen
of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het
gebruik van de hierin voorkomende gegevens.
Mocht u toch informatie aantreffen die niet correct is of heeft u
suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dat graag. Op onze
gemeentelijke website ziet u onder het kopje ‘contact’ hoe en op
welke manieren (digitaal, telefonisch, schriftelijk, persoonlijk) u ons
kunt bereiken.

Colofon
Opdrachtgever:

Gemeente Breda

					

Directie Ontwikkeling

					

Afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs

Samensteller:

P. van Brummelen, accountmanager bedrijven

Vormgeving:

Servicebedrijf / Vormgeving
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