
Twee adviseurs met 20 jaar ervaring: 
één sterk team als het gaat om het 

ontwikkelen en managen van 
EU-aanvragen en projecten.

ERVAREN ADVISEURS  

EU-SUBSIDIES
Contact
In deze folder hebben we op hoofdlijnen onze 

ervaring, diensten en werkwijze  beschreven. 

Daarom nodigen we u graag uit om meer over ons en 

onze projecten te lezen op één van onze websites. 

Nog liever informeren wij u in een persoonlijk 

kennismakingsgesprek. Pas dan kunnen we alles echt 

goed uitleggen en illustreren. Stuur ons hiertoe een 

e-mail of bel met een van de onderstaande nummers.

Project GrasGoed 
In dit Interreg Grensregioproject (looptijd 2017-2020) 

werken natuurorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen 

samen aan de verwaarding van natuurgras. Daartoe is 

de potentiele opbrengst van natuurgras in de grensregio 

berekend, worden maai- en transportmachines aangepast 

en verwerkingsmachines doorontwikkeld. Het resultaat is: 

4 concrete business cases voor producten zoals graspapier, 

isolatiemateriaal, voeding voor de vee-industrie en  

bemestingsstoffen voor sportaccommodaties. Het project-

idee is door ons ontwikkeld, wij hebben partners gezocht en 

de subsidieaanvraag geschreven. Na goedkeuring hebben 

wij het partnerschap ondersteund bij de uitvoering. Er zijn 

11 partners betrokken, Natuurpunt uit BE is Lead Partner, 

begroting is ruim € 5,4 miljoen; subsidie is € 2,7 miljoen 

Zie ook www.grasgoed.eu

Enkele andere projecten zijn:

Interreg Grensregioproject: Grenzeloos Biobased Onderwijs; zie www.biobasedonderwijs.eu 

Interreg NWE-project: Carbon Reduction in Peatlands; zie www.nweurope.eu/care-peat

Interreg 2 Zeeën-project: Implementation of Ship Hybridisation; zie www.ishy.eu

Project PECS 
In dit Interreg 2 Zeeënproject (looptijd 2017-2020) werken 

havens, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het 

verminderen van de CO2-uitstoot in havens. Daartoe worden 

methodieken ontwikkeld die havens kunnen gebruiken om 

hun energieverbruik te analyseren, te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en om hun energieverbruik te verminderen. 

Ook worden er nieuwe technieken getest, zoals kleine 

windturbines, drijvende zonnepanelen, energie-pontoons 

en een lokaal energieplatform. Het projectidee is door ons 

ontwikkeld, waarna er partners gezocht zijn en een subsidie-

aanvraag is geschreven. Na goedkeuring van aanvraag 

ondersteunen wij het partnerschap met de uitvoering. Er 

zijn 10 partners betrokken, de Haven van Oostende is Lead 

Partner, de totale begroting is € 8 miljoen; de subsidie ca  

€ 4 miljoen. 

Zie ook www.pecs2seas.eu
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Wiljan van Laarhoven en Wim van Hooff,  
twee bedrijven (Promint Projectmanagement 
en Adviesbureau Wim van Hooff) werken al 20 
jaar samen op het gebied van EU-subsidies. 
Wij vormen een sterk team als het gaat om 
het ontwikkelen en managen van  
EU-aanvragen en projecten. 

Doordat wij al zo lang actief zijn op dit gebied 

hebben we een goed gevoel ontwikkeld voor het 

benoemen en formuleren van potentiële projecten 

en het inschatten van de haalbaarheid daarvan. 

Tevens kunnen wij ons op basis van deze ervaring 

goed verplaatsen in de omstandigheden van 

opdrachtgevers en hen daardoor op de juiste manier 

verder helpen.

TeamEU
De komende jaren willen wij onder de naam  

TeamEU onze dienstverlening verder uitbreiden.  

Dit internationale team gaat bestaan uit thematische 

experts en financiële en communicatie deskundigen 

die allemaal veel ervaring hebben met EU-subsidies. 

Enkele TeamEU deelnemers worden Anthony 

Gallagher (uit Engeland) en Simona Margarino  

(uit Duitsland).

Zie www.TeamEU.eu

Een sterk team Diensten
We bieden de volgende producten / diensten aan:

Subsidie advies:
Het optreden als ‘huisadviseur’ op het gebied van 

subsidies. Hierbij geven wij organisaties periodiek 

advies over actuele subsidiemogelijkheden.

Subsidie scans:
Het analyseren van projecten en het adviseren over 

de (EU-)subsidiemogelijkheden voor een organisatie 

en/of project.

Schrijven aanvraag:
Het uitwerken van projectideeën en het voorbereiden, 

opstellen en/of begeleiden van complete 

subsidieaanvragen. 

Projectmanagement:
Het uitvoeringsproces (inhoudelijk, financieel, 

samenwerking) bewaken na toekenning van de 

subsidie, inclusief voorbereiden en opstellen van 

(periodieke) claims en rapportages.

Masterclasses en cursussen:
In 2020 gaan wij van start met cursussen en 

masterclasses voor Europese subsidiewerving in de 

nieuwe programmaperiode 2021-2027. U kunt zich 

individueel inschrijven, maar wij kunnen ook ‘in-huis’ 

cursussen en workshops verzorgen.

Methode
Voor het opstellen en begeleiden van een 

subsidieaanvraag hebben wij een methode 

ontwikkeld die eenvoudig en transparant is voor 

alle betrokken organisaties. Afhankelijk van de 

subsidie aanvraag kunnen één of meerdere fases 

doorlopen worden, zoals: idee- en ontwikkelfase, 

partnersearchfase, (voor-)aanvraagfase en 

managementfase. 

Werkwijze
Kenmerkend voor onze werkwijze is een betrokken 

instelling, verdieping in de materie en creativiteit. 

Om een sterke projectfocus te formuleren verrichten 

wij altijd eerst de nodige research en betrekken 

externe experts. Op basis van onze ervaring kunnen 

wij creatief en analytisch projecten structureren 

zodat deze passen binnen het EU-programma en de 

richtlijnen van de aanvraagprocedure. 

Essentieel voor een succesvolle aanvraag zijn niet alleen kennis en creativiteit,  

maar ook betrokkenheid en vasthoudendheid vanaf het prille begin van een project 

tot aan de afronding. Hier ligt zeker onze grote kracht en dat wordt door tal van 

opdrachtgevers steeds weer bevestigd.


