
Subsidiemanagement 

van A tot Z

De overheid stimuleert innovatie en 
duurzame initiatieven in de vorm van 
subsidies, fiscale voordelen en andere 
aantrekkelijke financiële prikkels. 
Zorgen dat uw organisatie optimaal 
profiteert van deze stimuli is echter nog 
niet zo gemakkelijk. 
Met ruim 20 jaar ervaring in het aanvragen en afhandelen van 
subsidies in zowel Nederland als daarbuiten is Balance uitstekend in 
staat om al uw subsidieprocessen te beheren; van aanvraag tot audit. 
Zodoende maakt Balance van subsidiemanagement een praktische 
en te doorgronden aangelegenheid. 

http://balance.nl


Subsidiemanagement 
van A tot Z

Wilt u meer weten of een  
vrijblijvende afspraak 

maken?
Neem contact op met John Schäffers, directeur 

Subsidies bij Balance

T: +31646752200 
E: johnschaffers@balance.nl

We analyseren uw visie 
en bedrijfsdoelstel-
lingen met betrekking 
tot duurzaamheid en 
innovatie

Ontwikkelen van een 
eerste overzicht van 
relevante financiële 
stimuli

Bepalen van de beste 
fiscale aanpak met 
ondersteuning van 
professionals

Samenstellen van een 
team dat opbrengsten 
uit financiële stimuli 
optimaliseert

Begeleiding en moni-
toring van het gehele 
aanvraag- en afwikkel- 
traject

Duurzaamheid 
wordt beloond!

REALISEREN DUURZAAMHEIDS- 
EN INNOVATIEAMBITIES

Samen brengen we inzicht in uw kansen 
op subsidies en andere financiële 
voordelen. We bepalen hoe dit zo 
rendabel mogelijk kan en welke stappen 
nodig zijn om de opbrengsten uit 
deze stimuli te optimaliseren. Balance 
verzorgt het complete aanvraagtraject 
en begeleidt de financieel-
administratieve afwikkeling.

BETROKKEN, ERVAREN EN EEN 
GROOT NETWERK 

Onze consultants hebben jarenlange 
ervaring bij zowel multinationals en 
mkb als met centrale en decentrale 
overheden. Daardoor zijn wij uitstekend 
in staat uw kansen te verzilveren. Wij 
bouwen aan een langetermijnrelatie met 
onze klanten, waarbij we echte business 
partners worden en een belangrijke 
bijdrage leveren in het realiseren van uw 
bedrijfsdoelstellingen. Zo assisteren we 
in de realisatie van de missie en visie 
van uw organisatie.

• Een MKB marketingbureau: Ruim 
€150.000 voor het ontwikkelen van nieuwe 
programmatuur op basis van de WBSO

• Een grote winkelketen: voor meer dan 
€4 miljoen aan belastingvoordeel voor 
investeringen op het gebied van energie & 
duurzaamheid op basis van de EIA en MIA

• Een FMCG multinational: €6 miljoen aan EU-
geld voor slimme software die vrachtverkeer 
vermindert op basis van het Marco Polo 
programma

• Een grote multinational: €7 miljoen subsidie 
voor de opwekking van groene energie voor 
bijna 3000 huishoudens op basis van de SDE+

Praktijkvoorbeelden

Analyseren Kansen 
herkennen

Kiezen Vormgeving Uitvoeren en 
onderhouden
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