
Personeel een probleem? 
Niet voor iedereen! 
 
Beste ondernemer, 

Bedankt voor jouw aanwezigheid afgelopen maandag! We hopen dat je een leuke én inspirerende 

bijeenkomst hebt gehad. Van alle workshops hebben we een korte samenvatting gemaakt, zodat je 

dit nog een keer rustig kan doorlezen. Ook de presentaties vind je in de bijlage. Maar we willen je 

ook graag verder ‘op weg’ helpen en hebben daarom voor jou een overzicht gemaakt van regelingen 

waar je mogelijk gebruik van kan maken! 

We wensen je heel veel succes om aan de slag te gaan met jouw bedrijf en het personeel! Ook zijn 

we  benieuwd of je graag een vervolg ziet op deze bijeenkomst en waar deze bijeenkomst dan over 

zou moeten gaan. Laat ons dit weten via Marjan Soepboer via marjansoepboer@ynbusiness.nl.  

Landelijk/algemeen 
 

• Voor jezelf óf jouw werknemers; het STAP budget. Een subsidie van 1.000 euro voor scholing 
en ontwikkeling. Op 1 juli is de volgende aanvraagdatum. Iedere twee maanden is er een 
mogelijkheid om aan te vragen. Meer informatie STAP-budget voor scholing en ontwikkeling 
| Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl 

• Voor het verzorgen van een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een 
werkende die werkloos dreigt te worden; de Subsidieregeling Praktijkleren Derde Leerweg. 
Maximaal 2.700 euro per praktijkleerplaats. Aanvragen kan tussen 1 en 30 juni 2022. Meer 
informatie: Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg (rvo.nl) 

• Ondersteuning nodig voor werknemers die ‘vastlopen’ of dat dreigen te doen? Het Noorden 

Werkt Door helpt om het juiste werk en personeel te vinden. Meer informatie: 

https://www.hetnoordenwerktdoor.nl/. 

Voor ondernemers in Friesland 

• Extern advies voor bedrijfsontwikkeling of strategisch HR? Vraag een voucher aan om door 
een externe deskundige een adviesplan op te laten stellen. Maximaal 2.500 – 5.000 euro 
subsidie. Meer informatie: Voucherregeling MKB Fryslân 2022 | SNN 

• Sluit je aan bij de samenwerking Gastvrij Fryslân en ga samen met collega ondernemers, het 
onderwijs en de overheid aan de slag met het imago van de sector, de ontwikkeling van een 
nieuwe opleiding én professionalisering van de sector. Meer informatie: neem contact op 
met programmamanager Yolanda Kuiper via ykuiper@fcroc.nl.  

• Vragen over bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, innoveren of groeien? De sectorspecialist 
Recreatie & Toerisme helpt je graag! Neem contact op met Marjan Soepboer via 06 21 62 56 
81 of per mail via marjansoepboer@ynbusiness.nl.  

• Leg contact met de KHN; dé brancheorganisatie voor de horeca. Meer informatie: KHN | 
Regio Fryslan. 

 

Voor ondernemers in Groningen 

• Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw 

ondernemersvaardigheden verbeteren? Maak dan gebruik van onze voucherregeling. 

Groninger bedrijven die deelnemen aan een door ons erkend programma krijgen de helft van 

de kosten van het advies vergoed, tot een maximumbedrag van € 5.000. Meer informatie: 

Groninger Ondernemersregeling (vouchers) - Provincie Groningen 
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Personeel een probleem? 
Niet voor iedereen! 
 

• Sluit je aan bij Generation Hospitality om samen met het onderwijs en collega ondernemers 
te werken aan de instroom van meer en beter opgeleid personeel in de sector. Meer 
informatie: Generation Hospitality 

• Leg contact met de KHN; dé brancheorganisatie voor de horeca. Meer informatie: KHN | 
Regio Groningen 

• Economic Board Groningen brengt ondernemers, onderwijs en overheid samen om te 
werken aan economische versterking van de provincie Groningen. Meer informatie: 
Economic Board Groningen 
 

Voor ondernemers in Drenthe 

• Wie personeel werft via Werkgeversservicepunt Drenthe (WSP) kan gebruik maken van 
subsidies en regelingen. Dit helpt jou als ondernemer om mensen in dienst te nemen en te 
houden. Meer informatie: Personeel met subsidie? | werkgeversanno.nu 

• Subsidie voor bedrijfsontwikkeling die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme 
en groene economie in Drenthe kan via de  MKB advies voucher. Meer informatie: Subsidie 
MKB Advies Voucher - Provincie Drenthe 

• Leg contact met de KHN; dé brancheorganisatie voor de horeca. Meer informatie: KHN | 
Regio Drenthe 
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