
Klaas Zijlstra denkt en doet in subsidies, althans, 
in het zo goed mogelijk de voorwaarden scheppen 
om innovatiesubsidies voor zijn opdrachtgevers 
binnen te halen. Een vak apart, want het aantal 
subsidieregelingen is groot, de mogelijkheden on-
overzichtelijk, de toegankelijkheid van regelingen 
(vaak) niet eenvoudig te begrijpen en een deel zo 
gecompliceerd dat ervaring en inzicht vereist is. 

„Dit geldt zeker voor Europese subsidies. Aan het 
begin van mijn carrière moest ik veel meer tijd 
uittrekken om te kunnen komen tot een succes-
volle aanvraag. Met name het scherp onder 
woorden brengen van het projectvoorstel en 
het uitwerken van de businesscase vergt tijd. 
Het vereist verder het opzetten van een samen-
werkingsverband en het in korte tijd schrijven van 
een omvangrijk en gedegen projectplan dat vol-
doet aan de voorwaarden”, zegt Klaas Zijlstra over 
de toegekende EFRO-valorisatie subsidie voor 
KNN Bioplastic. 

In dit uitdagende project werken KNN Bioplastic 
(Groningen), Rijksuniversiteit Groningen, 
Oerlemans Packaging en Ecostyle (beide in 
Ooster wolde) samen aan de ontwikkeling van 
innovatieve bioplastic producten met een snelle 
en gedefi nieerde biologische afbreekbaarheid. 
Een concreet voorbeeld is een landbouwfolie 
dat gebruikt wordt in de lelieteelt. „De folie 
beschermt kwetsbare spruiten bij late nachtvorst 
en hoeft voor dat doel maar enkele weken te 
functioneren. De klimaatfolie die we ontwikkelen 
en gaan proef produceren bij Oerlemans, breekt 
in korte tijd volledig af waardoor de groei van 
de planten niet wordt gehinderd. Voor de lelie-
telers een uitkomst; het scheelt hen de tijd van het 
verwijderen van folie (wat dan niet meer nodig is) 

en kosten van het afvoeren van de huidige land-
bouwfolies. De folie doet zijn werk en kan doordat 
hij volledig biologisch afbreekbaar is, achter-
blijven tijdens het groeiproces”, zegt Martin 
Tietema, directeur van KNN Bioplastic en pen-
voerder van het project.

Revolutionair
„Het doel is nieuwe bioplastic producten zoals 
deze klimaatfolie op de markt te brengen. 
We werken samen met folieproducent Oerlemans 
Packaging en Ecostyle omdat zij potentie zien 
voor innovatieve duurzame producten binnen hun 
bedrijfsfi losofi e. De doorbraakinnovatie van dit 
subsidieproject, is dat we in staat zijn om hoog-
waardige en functionele bioplastic producten te 
realiseren die tevens geen nadelige effecten heb-
ben op het milieu, omdat we uitsluitend werken 
met biopolymeren die afbreekbaar zijn op land, 
binnenwateren en op zee. Het realiseren van juist 
die combinatie is revolutionair.”

Inhoudelijke kennis noodzaak
„Je wilt de stap zetten van het lab naar de markt, 
één van de meest uitdagende onderdelen in deze 
subsidieaanvraag is het aantoonbaar maken van 
het verdienmodel. Bij een subsidieaanvraag moet 
je zo volledig mogelijk aan alle doelstellingen 
van de subsidieregeling voldoen, wij behaalden 
95 van de 100 mogelijke punten. Een hele hoge 
score”, blikt Klaas Zijlstra terug. „Het vergt inzet 
en openheid van de projectpartners. Het betekent 
heldere afspraken maken en opening van zaken 
geven over de businesscase, er moeten cijfers op 
tafel komen, je moet elkaar vertrouwen.”
Martin Tietema van KNN Bioplastic heeft veel 
waardering voor Klaas Zijlstra en zijn ASQA-
collega’s. „Wat ons vaak opvalt, is dat inhoudelijke 

kennis bij andere subsidieadviesbureaus ont-
breekt. ASQA Subsidies maakt zich de technisch 
inhoudelijke kennis snel eigen en ze hebben 
gevoel voor innovatie. ASQA Subsidies behoudt 
de regie over complexe projecten, ze zijn regisseur 
tussen de projectpartners en goede procesmana-
gers.”

Vertel je verhaal!
Martin Tietema: „Het is voor ons niet meer te 
doen of er ergens een subsidieregeling is die van 
toepassing kan zijn. Het scheelt bovendien dat 
je een relatie met elkaar opbouwt, je weet van 
elkaar waar je mee bezig bent.” Klaas Zijlstra: 
„Het gaat er bovenal om in goed overleg de juiste 
keuzes te maken, dat levert namelijk niet alleen 
de subsidietoekenning op, maar bovenal een goed 
uitvoerbaar en realistisch project, je sluit verras-
singen uit.”

Tip voor nieuwsgierige ondernemers? „Onder-
nemers hebben een idee of plan voor een inno-
vatie, maar weten vaak niet welke mogelijke 
subsidieregeling(en) daarbij passen. Ondernemers 
willen stappen zetten; ik herken dat en adviseer 
binnen welke kaders het past. Wij kunnen de 
vertaalslag maken tussen ondernemer en 
subsidie regelingen en willen ondernemers daar 
graag bij helpen, dus vertel ons jouw verhaal!”

Bijeenkomst ‘Innoveren en 
groeien met subsidies’

ASQA Subsidies nodigt u op donderdag 
2 februari 2017 uit voor een informatieve en 
leerzame bijeenkomst over nieuwe subsidie-
mogelijkheden voor het innovatief MKB 
in 2017.

Locatie 
De Bovenkamer van Groningen 
Noorderbinnensingel 14, 9712 XB Groningen

Aanvangstijd 
13:00 uur 

Start programma 
13:30 uur

Einde programma 
17:00 uur 
met aansluitend een borrel + informatiemarkt 

Aanmelden is gratis en kan door een email te 
sturen met uw naam + contactgegevens naar:
info@asqasubsidies.nl

Een project met wereldwijde potentie, revolutionaire doorbraak in bioplastics: 

het ontwikkelen en produceren van innovatieve, volledig biologisch afbreekbare 

plastic producten. Regionale samenwerking is vereist om dat doel te bereiken, 

subsidie maakt het mede mogelijk de plannen te realiseren. Klaas Zijlstra van 

ASQA Subsidies en Martin Tietema van KNN Bioplastic over de toekenning van hun 

EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) door het Samen-

werkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

www.asqasubsidies.nl / 0598 - 853 903

Subsidie toegekend voor 
EFRO valorisatieproject 
met wereldwijde potentie
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