
SAMEN VERSNELLEN!

Toolbox circulair Zuid-Holland voor MKB

Zuid-Holland is sinds jaar en dag een van de grootste motoren van de  

Nederlandse economie, bijna een kwart van het bruto nationaal product 

wordt in onze provincie verdiend. Dat geeft Zuid-Holland een belangrijke rol 

in de grote transities waar we als samenleving voor staan. Eén van die  

transities is de overgang naar een circulaire economie.

MKB-Nederland speelt hierin een belangrijke rol. In deze toolbox vind je een 

overzicht van voorbeelden over kennis tools, programma’s, financierings- 

mogelijkheden en bestaande netwerken die je als ondernemer kan gebruiken.

 

Team Circulair Zuid-Holland helpt je graag verder op weg met vragen die  

je hebt over de circulaire economie. In de toolbox vindt je de transitiethema’s 

met bijbehorende netwerken. Elk van de vijf transitiethema’s heeft  

een eigen transitiemanager. Als je in gesprek wil met een van hen, of een  

andere specifieke vraag hebt neem dan contact op via circulair@pzh.nl

mailto:circulair%40pzh.nl?subject=


Wat? Hoe?    Voorbeeld (zie link) 

Kennis en 
Tools

Product, dienst en Businessmodel-combinatie
Driedaagse  
workshop

CIRCO

Ondersteuning op maat voor circulaire ambities
Advies en  
netwerk

NEDERLAND CIRCULAIR Versnellingshuis

Onderzoeksvraag
Verbinding  
met kennis- 
instellingen

ACCEZ, Onderwijsinstellingen

Grondstofstromen verkenning Inzicht en advies O.a. Metabolic, Circle Economy, Circulytics

Uitwisselen grondstoffen Handelsplatform O.a. EME, Floow2, Saltrex, Madaster, Oogstkaart

Uittesten 
idee In huis bij provincie

4 maanden  
programma

Startup in Residence (SiR)

In eigen bedrijf
3 maanden  
programma

YES! Delft

Transitie-
thema’s Bouw

Netwerk, kennis, 
podium geven, 
inhoudelijke 
hulp*

Cirkelstad, Groene Huisvesters, Dutch Green Building 
Council, de Bouwcampus, circulairebouweconomie.nl

Maakindustrie
SMITZH, Grondstoffenscanner, Maritieme Delta,  
Kennisplein, circulairemaakindustrie.nl

Groene Grondstoffen en Voedsel
Voedselfamilies, Biobased Delta, BioBoost,  
Greenport West-Holland

Kunststoffen
P>ACT, Polymer Science Park, Kennisinstituut,  
Duurzaam Verpakken (KIDV)

Inkoop en Aanbesteding PIANOo, KplusV, ebook Copper8, training NEV

Algemeen
Groene Hart Werkt!, Vlaams-Nederlandse Delta,  
Groene Groeiers

*  Zuid-Holland zet met haar strategie in op vijf actielijnen: aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, kennis en innovatie  
 ontwikkelen en delen, actualiseren van beleid en regelgeving, inrichting fysieke leefomgeving en inkoop en aanbesteding.  
 Deze actielijnen komen terug in al haar transitiethema’s.
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https://www.circonl.nl/
https://versnellingshuisce.nl/
https://accez.nl/
https://www.metabolic.nl/
https://www.circle-economy.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circulytics-measuring-circularity
https://excessmaterialsexchange.com/
https://www.floow2.com/
https://saltrex.com/#
https://www.madaster.com/nl/over-ons
https://www.oogstkaart.nl/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/startup-residence/
https://www.yesdelft.com/yes-programs/accelerator-program/
https://www.cirkelstad.nl/
https://groenehuisvesters.nl/
https://www.dgbc.nl/
https://www.dgbc.nl/
https://www.debouwcampus.nl/
https://circulairebouweconomie.nl/
https://www.smitzh.nl/
https://www.grondstoffenscanner.nl/#/
https://www.maritimedelta.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/kennisplein-grondstoffen
https://circulairemaakindustrie.nl/
https://www.voedselfamilies.nl/
https://biobaseddelta.nl/
https://www.bioboosteurope.com/nl
https://greenportwestholland.nl/
https://www.innovationquarter.nl/item/pact/
https://www.polymersciencepark.nl/
https://kidv.nl/
https://kidv.nl/
https://www.pianoo.nl/nl
https://www.kplusv.nl/rapid-circular-contracting/
https://www.copper8.com/circulair-inkopen-ebook/
https://nevi.nl/training/circulair-inkopen
https://groenehartwerkt.nl/
https://www.vndelta.eu/
https://www.groenegroeiers.nl/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie/


Wat? Hoe?    Voorbeeld (zie link) 

Financierings-
vraag*

Zuid-Holland

Verbeteren innovatiekracht, omzet en  
werkgelegenheid in topsectoren

Subsidie MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Netwerken mogelijk maken Subsidie Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ)

Haalbaarheidsonderzoek, product ontwikkeling en 
launching customership

Subsidie Small Business Innovation Research (SBIR)

Fondsen, financiering en business development Subsidie Innovation Quarter (IQ)

Financiering Subsidie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kwaliteit bedrijventerreinen stimuleren Subsidie Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Innoveren en verduurzamen agrarische sector Subsidie Plattelandontwikkelingsprogramma (POP3)

Financiering, pilot, onderzoek e.d.
Subsidie,  
opdracht

Incidentele subsidies, opdrachten

Europa

Verbeteren innovatiekracht van Europa Subsidie Interreg

Verbeteren concurrentievermogen van Europa Subsidie Horizon2020

Marktgerichte technologische ontwikkelingen Subsidie Eurostars

Stimulatie duurzame infrastructuur, onderzoek, MKB Investering InvestEU

Nationaal

Samen met drie tot zes andere ondernemers  
circulair product of proces inrichten

Subsidie Circulaire Ketenprojecten 

Pilot en demonstratieprojecten circulaire economie Subsidie DEI+

Overbrugging om concept werkend te krijgen en 
omzet maken

Krediet BMKB & GO

Fiscaal voordeel voor milieuvriendelijke technieken Investeringsaftrek MIA / Vamil

Impactinvesteerders, fondsen en crowdfunding  
partners 

Fondsen O.a. Invest NL

Stimulatie technische innovaties, R&D Subsidie WBSO & RDA

* Kijk voor meer informatie op de website van Nederland Circulair.
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https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/innovatief-mkb/mit-subsidie-innovatiestimulering/
https://www.zuid-holland.nl/@22266/regionale-netwerken-0/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir
https://www.innovationquarter.nl/
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/
https://www.zuid-holland.nl/@8181/bedrijventerreinen/
https://www.zuid-holland.nl/@12830/pop3/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interreg-2014-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars
https://europa.eu/investeu/home_en
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/circulaire-economie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil
https://www.invest-nl.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/publicaties-wbso
https://www.circulairondernemen.nl/cirkels/overheidsregelingen

