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Huidige provinciale inzet MKB 

Het huidige economisch beleid richt zich op groeiambities van ondernemers en het versterken van 
de ecosystemen waarbinnen ondernemers zich begeven. Via de programmalijnen Financiering & 
Support en Markt & Cultuur is de inzet als volgt uitgewerkt en georganiseerd: 

Financiering & Support 

Financiering 

Flevoland beschikt over een uitgebalanceerd financieringsinstrumentarium dat innovatieve 
bedrijven, snelle groeiers en scale-ups kan helpen om hun innovaties van ideefase tot marktfase te 
brengen. Een idee en bedrijf ontwikkelen gaat in fasen. Bij elke fase horen veranderingen en 
groeipijnen. Omdat iedere ontwikkelfase andere risico’s met zich mee brengt, zijn er 
ondersteunende instrumenten ontwikkeld die bij de financieringsbehoeften en risico’s van 
specifieke ontwikkelfasen passen. De genoemde instrumenten zijn bij Horizon Flevoland 
ondergebracht. Horizon is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van provincie Flevoland 
en heeft zich georganiseerd in drie aandachtsgebieden: Capital, Business development en 
Internationalisering. Het team Capital is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fondsen en 
regelingen die hieronder worden toegelicht. 
 
De opzet van het financieringslandschap is zodanig dat de fondsen elkaar niet beconcurreren, maar 
dat ze complementair zijn aan elkaar én aan het aanbod uit te markt. Ze voorzien namelijk in een 
financieringsbehoefte bij ondernemers die door de reguliere financieringsmarkt niet wordt 
opgepakt. Hierdoor is er sprake van marktfalen.  

Instrumentarium per organisatiefase van een bedrijf: 
 
Idee/planfase  

• MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT)  
Deze regeling, in samenwerking met ministerie van Economische Zaken en Klimaat , 
stimuleert Flevolandse ondernemers om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. Dit is een 
subsidie en de bijdrage kan variëren van € 2.500 tot € 20.000 voor het doen van een 
haalbaarheidsonderzoek. 
 

Prototype/pilot fase 

• MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT)  
Deze regeling, in samenwerking met ministerie van Economische Zaken en Klimaat , 
stimuleert Flevolandse ondernemers om experimentele ontwikkeling uit te voeren. Dit is een 
subsidie en de bijdrage kan oplopen tot € 350.000 voor R&D samenwerkingsprojecten (hier 
moeten minimaal 2 bedrijven samenwerken).  

• TMl Proof-of-Conceptfonds Flevoland (POC-Fonds)  
Met het TMI POC-Fonds heeft de provincie Flevoland een investeringsfonds voor de fase van 
de planvorming tot het ontwikkelen van het product door middel van het maken van 
prototypes. Het fonds verstrekt converteerbare achtergestelde leningen van € 50.000 tot  
€ 400.000 aan Flevolandse MKB. Omdat de uitzettingen via leningen gaan, komen de 
investeringen terug. Het POC Fonds is daarom revolverend opgezet. De provincie Flevoland, 
Kansen voor West en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dragen alle drie bij 
aan dit Fonds. 
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Eerste omzet en vroege groeifase 

• Technofonds Flevoland  
Voor innoverende techno-starters is er binnen de provincie Flevoland het Technofonds 
Flevoland. Het fonds is actief in de fase van eerste omzet naar groei. De tickets hebben een 
omvang van maximaal € 250.000. De totale ticketgrootte kan door middel van een 
vervolginvestering verhoogd worden tot maximaal € 500.000. Het Technofonds Flevoland 
investeert door middel van participaties en/of door middel van het verstrekken van 
leningen. 

• MKB-fonds Flevoland  
Het investeringsfonds MKB-fonds Flevoland heeft een bredere MKB-doelstelling dan het 
Technofonds Flevoland. Het MKB-Fonds Flevoland is actief bij bedrijven die innoveren en 
investeert in de groei van het bedrijf. De ticketgrootte is vergelijkbaar met die van het 
Technofonds Flevoland en is primair gelimiteerd op maximaal € 250.000. Op basis van een 
vervolginvestering mag er maximaal € 500.000 per onderneming worden gefinancierd. Er 
wordt veelal in de financieringsvraag van de ondernemer voorzien middels een combinatie 
van participaties en leningen. 

• Groeifonds Flevoland 
Het Groeifonds richt zich op het versterken van de regionale economische structuur, de 
werkgelegenheid en het aanjagen van innovatie en kennis binnen het MKB. En dan met name 
het financieren van groei in het MKB (de latere ontwikkeling van een onderneming). Het 
fonds kan tickets verstrekken van € 500.000 tot € 1,5 miljoen. Met de uitbreiding van het 
extra luikje aan het Groeifonds kan een grotere/bredere groep MKB-ondernemers in 
Flevoland worden bediend (uitbreiding naar COL doelgroep). Dit betekent concreet dat het 
fonds uitgebreid wordt met tickets van € 50.000 tot € 400.000 en naar een ontwikkelfase 
waarvoor momenteel weinig middelen beschikbaar zijn in Flevoland.  
 

Alle fasen 

• Voucherregeling  
Een instrument dat voor alle fasen van de ontwikkeling ingezet kan worden zijn de vouchers. 
De vouchers zijn gericht op het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, het verbeteren van de 
bedrijfsvoering, voor persoonlijke ontwikkeling, het uitvoeren van een bedrijfsscholingsscan, 
voor internationalisering, of voor het inhuren van gerenommeerde kennis, kunde en/of 
inhuur van faciliteiten met betrekking tot slimmer en schoner varen. De maximale subsidie 
die ondernemers hier voor kunnen krijgen is € 15.000. 

• Financieringstafel 
Een pilot die tot doel heeft om vraag naar en aanbod van risicokapitaal voor bedrijven beter 
bij elkaar te brengen. 

 
Europese structuur en investeringsfondsen 

De Europese Commissie stelt elke 7 jaar geld beschikbaar voor de economie van de EU-lidstaten via 
fondsen zoals het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en de subsidieregeling 
Interreg. Met deze beschikbaar gestelde middelen wil de Europese Commissie: 
 

• kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te 
verbeteren; 

• een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water en 
olie; 

• het aantal mensen met een betaalde baan vergroten. 
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Ondernemingen kunnen op eigen initiatief financiering krijgen uit deze middelen; Horizon heeft 
hierin een toeleidende functie, bijvoorbeeld naar marktpartijen die zij in dit proces kunnen 
ondersteunen. 

Daarnaast verwerft de provincie ook zelf middelen uit de fondsen om via haar gebiedsprogramma’s 
regionale economie te stimuleren. 

Met het oog op de eerste openstelling van Kansen Voor West III (EFRO) in juni 2022 zullen de 
Flevolandse openstellingen breed gericht zijn op het verstrekken van subsidies aan innovatieve 
samenwerkingsprojecten die het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processen en 
diensten vergroten. 

In IPO-verband wordt het samenhangend investeren vormgegeven dat uitgaat van de specifieke 
kracht en kenmerken van de regio’s. Het geeft een inkijk in de kansen en uitdagingen van zowel 
grote als kleinere investeringen. Deze aanpak maakt inzichtelijk waar de bovenregionale 
samenwerking wordt gezocht en aan welke proposities de provincies (in soms gevarieerde 
samenstelling) willen werken. 

Deze aanpak kan behulpzaam zijn bij het in aanmerking komen voor bestaande en nieuwe EU-
fondsen. 
 
Support 

• Groeimakelaarschap  
In 2019 is het programma Groeimakelaarschap en Groeibuzz gestart. Dit programma komt 
voort uit de pijlers Markt en Cultuur van het Economisch Programma (2016) van de provincie 
Flevoland en geeft invulling aan de ambitie om meer zichtbaarheid voor Flevolands 
ondernemerschap te creëren, te investeren in netwerkversterking en kennisdeling en om 
ondernemers gericht bij elkaar te brengen rondom voor hen relevante groeivraagstukken. 
Daarnaast wil het een makel- en schakelfunctie vervullen naar het regionaal economisch 
instrumentarium. 

• Internationalisering Bedrijfsleven Flevoland (IBF) 
Om het internationaal verdienvermogen van Flevolandse ondernemers te stimuleren is het 
programma IBF uitgerold dat loopt tot medio 2022. Het biedt ondersteuning aan 
ondernemers met exportambities en de vraagstukken die daarbij komen kijken. 

• Acquisitie 
Provinciale inzet om het Flevolandse profiel onder de aandacht te brengen bij bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in vestiging in Flevoland. 

Markt & Cultuur 
 
Deze programmalijn is gebaseerd op een zogenaamde ecosysteembenadering waarbij het 
uitgangspunt is dat impulsen in de netwerklaag van ondernemers zorgen voor betere condities 
voor succesvol ondernemerschap. Ondernemingen zijn namelijk afhankelijk van verschillende 
partners in het ecosysteem, waaronder onderwijs, arbeidsmarktpartijen en overheid. De provincie 
zet met haar beleid in op (door)ontwikkeling van clusters waarbij partijen zich beter weten te 
organiseren rondom verschillende gedeelde uitdagingen. Voorbeelden zijn het Agro-food cluster, 
Innovatiecluster Noordoostpolder, Maritiem cluster Urk, Smart Industry Hub en via Win4All ook het 
Logistiek cluster Flevoland. 
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Verder draagt de provincie bij aan losse en terugkomende activiteiten die bedoeld zijn om het 
ondernemersnetwerk te versterken en ondernemerschap te stimuleren. Hierbij valt te denken aan 
de jaarlijkse uitreiking van de Flevopenningen, Flevolandse zakenvrouwen en de 
zomerondernemer. 

De provincie is ook initiatiefnemer van Win4All economic board van Flevoland, waarin 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid is verenigd. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en 
economische groei in de provincie. Om de groei in de regio te versterken hebben heeft Win4All vijf 
opgaven geformuleerd waarvoor ze initiatieven bedenkt en opwerkt, te weten Toegang tot kapitaal, 
Behoud van talent, Versterken van Imago, Ondernemersnetwerken en Versterken van 
groeisectoren. 
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Matrix huidige provinciale inzet MKB op instrumentniveau 

   Huidige provinciale inzet MKB 
  
* Innovatiecluster Noordoostpolder 

 Logistiek Cluster Flevoland 
 Agro food cluster 
 Smart Innovation Hub 
 Maritiem cluster Urk 
 EDIH 
 Smart Industry Hub 
  
** Dit doet de provincie niet zelf 
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