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SURFACE FINISHING 4.0THÈmE

Steunmaatregelen en subsidies  
helpen bedrijven op weg naar  
duurzaam ondernemen en  
digitalisering
Op 22 oktober organiseerde VOM de 
infomiddag ‘subsidies en ondersteunende 
maatregelen’. De deelnemers verzamel-
den er heel wat informatie en ideeën die 
van toepassing zijn in hun bedrijf.

VOM moedigt hen, maar ook alle lezers 
van VOMinfo, aan om werk te maken van 
een subsidiedossier. Bovendien kan VOM 
uw gids zijn om deel te nemen aan de 
verschillende initiatieven met mogelijkheid 
tot het vormen van bedrijfsclusters om 
gemeenschappelijke thema’s en innovaties 
verder te onderzoeken.

DE StEMMING IS GEZEt

Om te weten hoe de aanwezigen ver-
trouwd zijn met bestaande steunmaatre-
gelen en hoe zij hiermee omgaan in hun 
bedrijf, is een live poll uitgevoerd. Hier de 
opinie van 40 aanwezigen. Dit toont aan 
dat het subsidielandschap nog een onont-
gonnen terrein. Zich verdiepen in steun-
maatregelen biedt zeker kansen.

SAMENVAttING VAN DE 
MoGElIJKE StEUNMAAt-
REGElEN

Flanders make nodigt u uit om deel te 
nemen aan een 3tal initiatieven:
1. open call icon-projecten. de 

meest recente call voor deze pro-
jecten is afgesloten op 15 november
• Adavi_ICON: Visuele inspectie met 

slimme camerasystemen
• Qdash: Quality Dashboarding for IoT-

enabled production systems
• Assembly balancing: Robust and dy-

namic balancing for flexible produc-
tion systems

2. inteRReg-projecten waar u bij 
kan aansluiten:
• Fokus: Fabriek van de toekomst

VOM
Veerle Finckeni
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• Cotemaco: Efficiente man-machine 
coördinatie

3. Innovation Boosting: Verlagen ener-
gieverbruik door energieverlies van je 
oven te beperken.

Interesse in deelname? Op www.flan-
dersmake.be vindt u en overzicht van de 
projecten en kan u zich aanmelden als ge-
interesseerden. Ook kan u contact nemen 
met Sonia Vanderlinden.

 

DUURZAAM oNDERNE-
MEN 

Wil u weten hoe SUSTATOOL u kan on-
dersteunen in uw duurzaamheidsbeleid, 
dan kan u steeds terecht bij Bie De Keu-
lenaer van MVO Vlaanderen. Ook aan Tina 
Ermgodts van bedrijf WILMS mag u steeds 
een vraag stellen.  
 

EFFICIëNt  
WAtERGEBRUIK

Via het project KO-water van WA-
TERCIRCLE.BE wenst VOM een co-
creatieworkshop te organiseren rond 
efficiënter water(her)gebruik in de opper-
vlaktebehandeling door innovatieve kans-
rijke waterzuiverende technieken in te zet-
ten. Heeft u hiervoor interesse, dan kan u 
steeds contact nemen met Valerie Verjans.

CooCK-PRoJECtEN

VOM is erkend om COOCK-projecten 
(Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en 
Collectieve Kennisverspreiding/-transfer) 
in te dienen. Focus ligt op groepen van on-
dernemingen, met als doel het valoriseren 
van (basis)onderzoeksresultaten door het 
versnellen van de introductie van techno-
logie en/of kennis. Mogelijke thema’s die 
onze leden aanbelangen:
• Kostprijsberekening van de coating op 

basis van stukherkenning
• Energieverbruik optimaliseren in het 

coatingproces door monitoring via 
slimme sensoren

• Grondstofbesparing in lakprocessen 
door betere monitoring van luchtstro-
men en bezetting van de cabine via IoT-
devices

Heeft u interesse in 1 van bovengenoem-
de topics of heeft u andere voorstellen, 
laat dit snel weten aan Ives De Saeger of 
Veerle Fincken.

VAlSE Noot?

Spijtig genoeg liet de nieuwe Vlaamse re-
gering ondertussen weten dat ze in 2020 
zal snoeien in de steunmaatregelen voor 
bedrijven. Het budget voor de populaire 
kmo-portefeuille vermindert bijvoorbeeld 
met een derde. Dat is zo’n 23 miljoen 
euro minder. Via de kmo-portefeuille vra-
gen ondernemingen steun voor opleiding, 
advies en coaching.
Een kleine onderneming die investeert in 
opleiding en adviezen kreeg tot nu toe 40 
procent steun van de Vlaamse overheid 
met een maximum van 10.000 euro per 
jaar. In de toekomst wordt dat 30 procent, 
met een maximumplafond van 7.500 euro. 
Een middelgrote onderneming kreeg tot 
nu toe 30 procent met een maximumpla-
fond van 15.000 euro per jaar. Dat wordt 
20 procent met een maximumplafond van 
7.500 euro. Volgens de bevoegde minister 
Hilde Crevits zullen in de praktijk maar een 
beperkt aantal bedrijven een lager steun-
bedrag krijgen. In totaal snoeit Crevits 73 
miljoen euro weg uit de bedrijfssubsidies. 
Ze wijst erop dat de steun voor innovatie 
en ontwikkeling maximaal wordt gevrij-
waard. En er is 20 miljoen extra om de 
besparingen op fundamenteel onderzoek 
terug te draaien. Artificiële intelligentie 
kan met jaarlijks 30 miljoen euro rekenen 
op een sterke boost in de beleidsplannen 
Economie en Innovatie van Crevits.

De adviseurs Hans Versmissen en Rik Candries van VLAIO u graag te woord om uw specifieke vragen 
te beantwoorden.

Valérie Verjans, Watercircle.be

Sonia Verlinden van Flanders Make maakt u 
wegwijs in alle ICON- en Interreg-projecten


