
 
 

 

 

 

VOUCHERS  
CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

 

 
 

VOOR HET MKB IN DE REGIO 
 

HOLLAND RIJNLAND 



Waarom? 
 

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Ondernemers met visie zien hierin een kans. Maar 

het vormt ook zeker een uitdaging. Het betekent dat u uw producten en diensten zodanig moet 

ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen dat afval niet meer bestaat en dat grondstoffen zo 

vaak en zo lang mogelijk steeds worden hergebruikt. Dit vergt nieuwe kennis en vaardigheden en 

vooral een nieuwe manier van denken en doen. Wij willen u daar graag bij helpen. 

 

 

Ons aanbod 
 

Wij gaan u niet vertellen hoe u moet ondernemen. Dat weet u als geen ander. We willen u wel 

uitdagen om uw ondernemerschap meer toekomstgericht te maken. En u daarbij helpen door het 

aanbieden van een voucher. 

U mag deze voucher gebruiken om u of een personeelslid een cursus te laten volgen, een 

bedrijfsscan te laten uitvoeren, een advies op maat te krijgen of om u aan te sluiten bij een netwerk 

van collega-ondernemers. Hieronder hebben we enkele mogelijkheden voor u op een rij gezet, maar 

u mag ook met een eigen voorstel komen, hoe u de voucher wilt inzetten. Wij kopen vervolgens het 

door uw gekozen product of dienst in en u ontvangt een subsidie van 90% op de kosten tot een 

maximum van € 1.000. 

 

 

Keuzemenu 

1. Training/cursus 

U bent nog redelijk onbekend met het fenomeen circulaire economie en u wilt eerst u kennis 

bijspijkeren. Diverse partijen bieden trainingen en cursussen aan, variërend van een eendaagse 

introductie tot een uitgebreider traject. 

 

2. Scan 

U weet het een en ander van circulaire economie, maar voor u er in uw bedrijf mee aan de slag 

gaat, wilt u eerst weten hoe u er voor staat. Een bedrijfsscan kan hier uitkomst bieden. 

 

3. Coaching 

U wilt met circulaire economie aan de slag, maar u vindt het lastig om dit concreet te vertalen 

naar uw bedrijfspraktijk. Of u weet niet goed hoe u uw personeel of uw leveranciers hier in mee 

moet krijgen. Individuele coaching kan u op het juiste spoor brengen. 

 

4. Monitoring 

U bent aan de slag met het toepassen van de principes van de circulaire economie. Maar hoe 

weet u of wat u doet tot de juiste resultaten leidt? Hoe legt u binnen uw bedrijven de kennis, 

ervaringen en nieuwe werkwijzen vast?  

 

5. Netwerk 

MVO Nederland is de organisatie die namens overheden en bedrijfsleven ondernemers op weg 

helpt in de circulaire economie. MVO Nederland heft n de afgelopen jaren een schat een kennis 

en een groot netwerk opgebouwd. Maar toegang hiertoe kost geld en dit kan voor veel 

ondernemers een drempel zijn om zich bij dit netwerk aan te sluiten. 



Voorwaarden 
 

• Aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld; 

• De ondernemer koopt niet zelf de hulpmiddelen in, maar maakt zijn/haar wensen bij ons 

kenbaar. Wij verzorgen de inkoop van het product of dienst van uw keuze; 

• Per ondernemer/onderneming is maximaal 1 voucher beschikbaar 

• Alleen MKB ondernemers/ondernemingen inclusief agrarische ondernemingen die aantoonbaar 

middels een Uittreksel KvK en een MKB Verklaring in het werkgebied van LEADER Holland 

Rijnland zijn gevestigd kunnen aanspraak maken op een voucher 

• Bij de aanvraag geeft de ondernemer/onderneming een motivatie, waarom een beroep wordt 

gedaan op de voucher en gaat er tevens mee akkoord dat na afloop een evaluatieformulier 

wordt ingevuld om de ervaringen en resultaten in kaart te brengen. Tevens geeft men akkoord 

dat men zowel intern als extern kenbaar maakt dat men de voucher inzet met steun van de 

Europese Unie uit het LEADER programma.  

 

 

Aanmelden 
 

U dient een verzoek in voor een voucher bij het secretariaat van LEADER Holland Rijnland door het 

sturen van een e-mail naar info@leader-hollandrijnland.nl of te bellen met Bart Soldaat, 06 

21292979. Hij benadert u met de vraag hoe u de voucher wilt inzetten.  

LEADER Holland Rijnland koopt de aangegeven middelen in en factureert de kosten door aan de 

ondernemer onder aftrek van de voucher-bijdrage.  

 

 

Wat is LEADER? 
 

Leader is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking 

van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland 

Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma. 

Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-

hollandrijnland.nl. 
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