
Aanbod workshops en cursussen 
voor overheden, onderwijs en 

ondernemers

WERKEN MET 
EU-SUBSIDIES

PRAKTISCHE WORKSHOPS 
EN CURSUSSEN

Ervaren Trainers 

De workshop- of cursusleiders zijn Wim van Hooff en 

Wiljan van Laarhoven. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring 

in het ontwikkelen en managen van EU-aanvragen en 

-projecten en kennen alle kansen en valkuilen bij het 

maken van subsidiekeuzes en het opstellen van een 

aanvraag. Wij zullen onze ervaring en kennis delen 

met de deelnemers in de workshops of cursussen. De 

afgelopen jaren hebben wij ook ervaring opgedaan in 

het geven van Masterclasses EU-projecten. 

De workshops en cursussen zijn met name bedoeld voor 

(ervaren) medewerkers die EU-subsidie mogelijkheden 

willen vinden en benutten. Deelnemers zijn meestal 

actief op het gebied van bv. innovatie, klimaat, 

energie, circulaire economie, stedelijke ontwikkeling, 

zorgvernieuwing, onderwijs, duurzaamheid, natuur/

biodiversiteit of waterbeheer en werkzaam bij:

• (MKB-)bedrijven, branche-organisaties;

• gemeenten, regio’s, provincies;

• kennis- en onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO);

• semi-overheden, ngo’s: waterschappen, 

natuurorganisaties, havens, bedrijventerreinen, 

regionale ontwikkeldiensten

Gastdocenten

Om de workshops praktijkgericht en levendig te 

houden, zullen regelmatig ervaringsdeskundigen en 

contactpersonen van EU-programma’s uitgenodigd 

worden om een bijdrage te leveren en om praktische 

tips te geven. 

Online support 

Tijdens de cursus wordt er ook via online omgeving 

contact onderhouden met de cursisten. Alle 

deelnemers en trainers zijn via de leeromgeving snel 

te bereiken en er zullen tussentijds individuele- en 

groepssessies georganiseerd worden.

Voor wie

Data en locaties 
Data en locaties worden periodiek vastgesteld en zijn via de trainers op te vragen (info@promint.nl of  

contact@wimvanhooff.nl) of kijk op onze websites promint.nl/cursusaanbod of wimvanhooff.nl/cursusaanbod. 

Voor alle workshops en cursussen geldt een minimum aantal deelnemers van 5 en een maximum van 10 deelnemers.  

Bij minder dan 5 deelnemers wordt de workshop of cursus geannuleerd.
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Een goed idee voor een innovatieve duurzame 

aandrijving van schepen? Een slim plan om 

groenafval uit natuurgebieden te verwerken tot 

nieuwe producten? Een nieuwe aanpak om biobased 

onderwijs te verbeteren of een plan om hittestress in 

de binnenstad aan te pakken? 

Het zijn zo maar een paar plannen die ondernemers, 

gemeenten, natuurorganisaties en onderwijs-

instellingen wilden realiseren. De uitvoering van al 

deze ideeën en plannen werd mogelijk dankzij een 

EU-subsidie. 

In 2021 start de nieuwe Europese programma- en 

subsidieperiode die loopt tot eind 2027. Er is dan 

weer volop geld beschikbaar voor de co-financiering 

van goede projecten. De inhoud van en budgetten 

voor de verschillende subsidie-programma’s liggen 

(nagenoeg) vast. Het is dus goed om je nu al voor  

te bereiden en te verdiepen in die nieuwe  

EU-subsidie mogelijkheden. Een praktijkgerichte 

workshop of cursus kan daar enorm bij helpen. 

Nieuwe Plannen
           Nieuwe Kansen

Het veld van Europese subsidies is gecompliceerd. 

Daarom moet een training op dit gebied volgens ons 

voldoen aan 2 belangrijke criteria: praktijkgericht 

en verhelderend. Ons aanbod is afgestemd op 

medewerkers met meer en minder ervaring met  

EU-subsidie-aanvragen en bestaat uit 3 typen 

workshops of cursussen. De workshops kunnen ook  

in de vorm van een webinar aangeboden worden.

Deze workshop is er voor 2 doelgroepen: starters op 

het gebied van EU-subsidies en ervaren medewerkers. 

In de workshop voor starters gaan we in op: welke 

EU-subsidies er zijn, welke thema’s centraal staan, 

hoe een aanvraag eruit ziet, welke kosten declarabel 

zijn en hoe je een aanvraag aanpakt. In de dag voor 

ervaren medewerkers geven we ook een hernieuwd 

overzicht van subsidies en thema’s, maar focussen we 

meer op de veranderingen, uitwerking van thema’s in 

verschillende programma’s, nieuwe ontwikkelingen in 

de aanvraag, procedures en declarabele kosten.

Duur: 1 dag

Kosten per persoon: € 495,- (Excl. BTW), inclusief 

lunch en cursusmateriaal.

Bij deze workshop focussen we ons helemaal op 1 

specifiek thema. Het betreffen thema’s die in veel EU-

subsidieprogramma terugkomen, zoals: klimaatadaptatie, 

energietransitie/CO2-reductie, circulaire economie, 

innovatie & digitalisering, werk(gelegenheid) & onderwijs. 

Voor elk thema is de opzet van de workshop min of meer 

gelijk: introductie over EU-subsidieprogramma’s voor het 

gekozen thema, verschillende uitwerking van het thema 

in de programma’s, voorbeeldprojecten uit de afgelopen 

periode, nieuwe ontwikkelingen binnen het thema, 

brainstorm over projectideeën, bespreking mogelijkheden 

projectideeën. Bij deze workshops wordt er gebruik 

gemaakt van externe deskundigen.

Duur: 1 dag

Kosten per persoon: € 495,- (Excl. BTW), inclusief lunch 

en cursusmateriaal.

Een incompany en op maat gemaakte workshop of 

cursus kan ook. De omvang van de groep wordt in 

overleg bepaald. De inhoud van de workshop of cursus 

wordt dan toegespitst op de projecten en plannen die 

spelen binnen de eigen organisatie. Wij denken graag 

met je mee, zodat de gezamenlijke doelen van jou en 

jouw collega’s gerealiseerd worden. In overleg bepalen 

we de focus, datum/data, dagindeling en locatie.

Dit is een complete cursus die start met een algemene 

introductie en kennismakingsdag over EU-subsidies 

en procedures. De tweede dag gaan we in op 

specifieke aspecten, zoals thema’s, interventie-logica, 

partnerschappen, financiële aspecten en planning. In 

de derde dag gaan deelnemers concrete projectideeën 

opstellen, verder uitwerken en presenteren aan 

externe deskundigen. Bij de deze cursus zijn dag 1 en 2 

aansluitend en de derde dag is ca 3 weken later.

Duur: 3 dagen

Kosten per persoon: € 1850,- (Excl. BTW), inclusief 

lunches, cursusmateriaal en online support.

Praktijkgericht aanbod Incompany workshop of cursus

Voor uitgebreide info: www.promint.nl/cursusaanbod of www.wimvanhooff.nl/cursusaanbod

Algemene workshop 
Voor starters of ervaren EU-subsidie aanvragers

Thematische workshop 
Wisselende EU-Thema’s

Cursus EU-subsidies 
Van EU-mogelijkheden tot EU-aanvraag


