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Efficiëntere bioreactoren dankzij Capilix
InnoWATOR: Subsidieregeling voor innovatieve watertechnologie

Bioreactoren
Anaerobe bioreactoren spelen wereldwijd een onmisbare rol in de 
verwerking van afvalwater. In deze reactoren worden de schade-
lijke stoffen afgebroken met behulp van biologische, voornamelijk 
microbiële, processen. Vooral voor de behandeling van (industri-
eel) afvalwater worden deze systemen meer en meer toegepast. 
En hoewel de anaerobe techniek zich steeds verder ontwikkelt, 
bijvoorbeeld op het gebied van het verkorten van de verwerkings-
tijd, wordt verdere verbetering gehinderd door het ontbreken van 
mogelijkheden om deze systemen nauwkeurig aan te sturen. De 
oorzaak hiervan is het ontbreken van geschikte sensoren. Im-
mers, wanneer er geen actuele en betrouwbare informatie over het 
verloop van de biologische processen in de reactor beschikbaar is, 
kan deze niet automatisch worden aangestuurd.

Inefficiënt
De informatie die benodigd is om een anaerobe bioreactor auto-
matisch te kunnen laten draaien, zijn met name de afzonderlijke 
concentraties van vier organische vetzuren en bicarbonaat in de 
reactor. Op dit moment is nog geen sensorsysteem op de markt 
dat deze concentraties kan bepalen. Dit heeft tot gevolg dat de 
anaerobe bioreactoren voor de zuivering van afvalwater om veilig-
heidsredenen worden ontworpen met een overcapaciteit die kan 
oplopen tot wel 25%. De daarmee samenhangende inefficiëntie 
kan worden vermeden door de anaerobe bioreactor automatisch 
te besturen. Bovendien betekent een automatische besturing aan-
zienlijk lagere operationele kosten en aanzienlijk minder risico’s. 

Vervolg op pagina 7

Hoewel het belang van anaerobe bioreactoren in de 

waterzuivering en vergisting van biomassa steeds 

meer toeneemt, is de besturing van deze systemen 

relatief ouderwets. Oorzaak hiervan is een gebrek 

aan goede en betaalbare sensoren. Om hier op in 

te spelen gaat Capilix met een aantal partners een 

sensorsysteem ontwikkelen om deze bioreactoren 

in de gaten te houden. Voor dit innovatieve project 

hebben de adviseurs Erik Teunissen en Bertus Postma 

van Berenschot met succes subsidie aangevraagd en 

verkregen binnen het InnoWATOR-programma.
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Weerbaarheid en Samenwerking: 

sleutelwoorden in tijden van economische crisis

Volgens minister Donner vraagt de economische situatie om een snelle en inventieve aanpak van 

de problematiek op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierin eind 2008 het voortouw genomen 

met de regeling voor de werktijdverkorting. Helaas biedt deze regeling door haar tijdelijke karakter 

geen adequaat antwoord op de economische neergang, nu de huidige ‘crisis’ een lange adem lijkt te 

hebben. Er zijn andere maatregelen nodig: toekomstbestendige maatregelen die aansluiten bij de 

vergrijzing en het te verwachten tekort op de arbeidsmarkt. 

De overheid heeft de afgelopen maanden 
talloze maatregelen gepubliceerd om de 
inzetbaarheid van werkenden te verhogen. 
Het kabinet stelt extra middelen beschik-
baar voor de financiering hiervan, maar 
doet ook een beroep op de verantwoor-
delijkheid van werkgevers. Dit artikel is 
bedoeld om een antwoord te geven op de 
vraag: wat wordt er van mij als werkgever 
verwacht en welke financiële onder-
steuning kan ik daarbij van de overheid 
verwachten? 

Om beter om te kunnen gaan met de 
gevolgen van de crisis, zijn de (finan- 
ciële) ondersteuningsmaatregelen onder 
te brengen in maatregelen die de weerbaar-
heid van werknemers verhogen en maatre-
gelen die samenwerking tussen werkgevers 
bevorderen. 

Weerbaarheid
Investeringen in menselijk kapitaal leveren 
een grote bijdrage aan de weerbaarheid van 
werknemers tegen de veranderende om-
standigheden. De overheid faciliteert u als 
werkgever bij de verhoging van weerbaar-
heid en wel op de volgende manieren:

Scholing faciliteren•	 : 
scholing wordt gezien als een belangrijk 
middel om de inzetbaarheid van men-
sen te vergroten en de overgang van de 
ene naar de andere baan te vereenvou-
digen. In eerste instantie zijn u en uw 
werknemers zelf verantwoordelijk voor 
scholing, maar de overheid stimuleert 
scholing van zowel werkenden als werk-
lozen op diverse manieren: 

U kunt een fiscale korting krijgen  -
wanneer u stageplaatsen aanbiedt of 
een voormalige werkloze opleidt tot 
startkwalificatieniveau. Sinds 1 janu-
ari 2009 kunt u (naast een korting) 
een EVC-traject zelfs belastingvrij 
verstrekken aan uw werknemers. 

Indien u een bijdrage levert aan  -
het tot stand komen van nieuwe 
duale trajecten, gebruik maakt van 
leerwerkloketten óf van nieuwe EVC-
methodieken, kunt u in aanmerking 
komen voor een bijdrage uit de tij-
delijke stimuleringsregeling leren en 
werken. U dient hiervoor wel samen 
te werken met opleidingsinstellin-
gen, het UWV/WERKbedrijf en/of 
gemeenten.

U kunt een vermindering op de loon- -
belasting krijgen als u een werkloze 
zonder startkwalificatie via een leer-
baan opleidt om een startkwalificatie 
te behalen. 

U kunt extra ondersteuning krijgen  -
voor het omscholen van werknemers 
die met ontslag worden bedreigd. In 
totaal is hiervoor zowel in 2009 als in 
2010 35 miljoen euro beschikbaar. U 
wordt gestimuleerd om werknemers 
uit een andere sector aan te nemen, 
omdat de scholingskosten tot maxi-
maal 2.500 euro voor 50% gesubsidi-
eerd worden.

Als u genoodzaakt bent een werk- -
nemer zonder startkwalificatie te 
ontslaan, wordt u gestimuleerd deze 
werknemer een EVC-traject te laten 
volgen. De overstap naar ander werk 
kan namelijk worden vergemakkelijkt 
als de werknemer inzicht heeft in 
zijn eigen capaciteiten en dit ook kan 
tonen aan een nieuwe werkgever. De 
kosten van EVC-trajecten bij ontslag 
worden voor 50% vergoed.

Daarnaast bestaan er al jaren ad- -
ditionele gelden die het mogelijk 
maken om uw werknemers te scho-
len of bijvoorbeeld het praktijkleren 
te verbeteren. Denkt u hierbij aan 
middelen vanuit het Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds, het Europees 
Sociaal Fonds of uit regelingen zoals 
Beroepsonderwijs in Bedrijf.

Welke middelen stelt het kabinet 
beschikbaar voor de financiering  
van het pakket aan maatregelen? 

Voor de problematiek op de  •	
arbeidsmarkt:

€--  250 miljoen in 2009,
€--  350 miljoen in 2010 en 
€--  100 miljoen in 2011.

Voor het verbeteren van de positie •	
van jongeren op de arbeidsmarkt:

€--  100 miljoen in 2009, 
€--  120 miljoen in 2010.
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Vakkennis behouden: •	
als u nu vakmensen moet ontslaan door 
terugval in de omzet, kan dat op termijn 
nadelige gevolgen hebben doordat 
vakkennis uit uw organisatie stroomt. 
Daarom wordt voor álle bedrijven -niet 
alleen voor de bedrijven die aan de 
scherpe criteria voor werktijdverkorting 
voldoen- een additionele mogelijkheid 
voor gedeeltelijke WW geopend (zie 
kader). Een andere mogelijkheid waar 
u aan kunt denken om vakmanschap te 
behouden, is het maken van afspraken 
met CAO-partijen over criteria voor het 
bepalen van de ontslagkeuze op basis 
van bijvoorbeeld competenties en kwali-
teiten van werknemers. 

Beschikbaar houden van kwetsbare groe-•	
pen voor de arbeidsmarkt: 
omdat, volgens de overheid, werkgevers 
niet snel geneigd zijn om werkzoeken-
den met een ‘afstand tot de arbeids-
markt’ (zoals allochtonen, arbeidsge-
handicapten of langdurig werklozen) 
in dienst te nemen, stelt de overheid 
de komende periode extra middelen 
beschikbaar om u te stimuleren wél 
naar deze doelgroep te kijken. Naast 
bestaande instrumenten en budgetten 
zoals loonkostensubsidies en participa-
tieplaatsen, worden voor de jaren 2009 
tot en met 2011 extra middelen voor 
kwetsbare groepen beschikbaar gesteld.

Bestrijden jeugdwerkloosheid:•	
in de komende periode betreedt een 
groep jongeren voor het eerst de ar-
beidsmarkt na het afronden van hun 

opleiding. De sterk oplopende jeugd-
werkloosheid vraagt om maatregelen 
om deze te bestrijden. Het kabinet stelt 
hiervoor in 2009 en 2010 dan ook extra 
middelen beschikbaar. Hierdoor wordt 
het voor u als werkgever aantrekkelijker 
deze groep werknemers, die u in de toe-
komst hard nodig zult hebben, een plek 
te geven binnen uw organisatie.

Samenwerking
Samenwerking is essentieel, zeker in tijden 
van tegenslag, zowel binnen de sector als 
sectoroverstijgend, maar ook regionaal. Het 
is nu de tijd om samenwerking gestalte te 
geven, aangezien de overheid deze momen-
teel extra faciliteert.

Arbeidsmobiliteit ondersteunen:•	
U kunt ontslag voor een deel van de 
werknemers niet altijd voorkomen, 

maar u kunt wél een rol spelen in het 
vinden van ander werk om daadwerke-
lijke werkloosheid te voorkomen. Door 
samen te werken met andere werkgevers 
in de sector of regio en het UWV, kunt 
u een belangrijke rol spelen bij bemid-
deling van werk naar werk. De kern van 
deze publiek-private samenwerking, 
is dat u het UWV er al bij betrekt vóór 
het definitieve ontslag en dat u zelf ook 
betrokken blijft in de periode ná het 
ontslag.

Arbeidsmarktinformatie ontsluiten en •	
benutten:
Om zoveel mogelijk mensen naar nieuw 
werk te begeleiden, is een goed zicht op 
de regionale arbeidsmarkt essentieel. 
Informatie van werkgevers over vaca-
tures is hierbij van groot belang. Het 
UWV/WERKbedrijf maakt - mede op 

Deeltijd WW 

De Werkloosheidswet kent nu al de mogelijkheid om een werknemer minder 
uren te laten werken in plaats van volledig ontslag aan te zeggen. Deze moge-
lijkheid is echter niet toegespitst op het behouden van vakmensen. 

Per 1 april 2009 wordt een regeling voor deeltijd WW geïntroduceerd om vak-
krachten te behouden voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de 
crisis heen te komen. Re-integratieverplichtingen uit de WW gelden niet, en ook 
geen opzegtermijn. De werknemer blijft bij u in dienst en u maakt afspraken 
over scholing van de werknemer gedurende de periode van deeltijd WW. 
U krijgt de mogelijkheid het aantal gewerkte uren van een werknemer met ten 
hoogste 50% te verminderen, de werknemer ontvangt voor de niet gewerkte 
uren een WW-uitkering. Voor de regeling is een budget beschikbaar van in totaal 
€ 375 miljoen.

Lerarenbeurs voor scholing naar een hoger kwalifica-•	
tieniveau (vanaf juli 2009 ook van toepassing op (onbe-
voegde) zij-instromers, zodat mensen uit andere sectoren 
makkelijker in het onderwijs aan de slag kunnen).
Mobiliteitscentrum voor de Thuiszorg voor het behoud •	
van met werkloosheid bedreigde werknemers in de 
thuiszorg voor andere branches van de zorg. 
Combinatiefuncties: door een combinatie van werk en •	
opleiding voor werknemers in de thuiszorg en kinderop-
vang, kunnen werknemers straks hun werk in de thuis-
zorg combineren met een baan in de kinderopvang. 
BlijfMobiel.nu, de nieuwe servicedesk van BOVAG, FNV, •	
CNV en de Unie om vakmensen te behouden voor de 
mobiliteitsbranche door middel van intakegesprekken, 
bemiddeling bij plaatsing en bijscholing.

Poortwachterscentra: netwerken voor en door werkge-•	
vers met als doel om werknemers die arbeidsongeschikt 
of werkloos dreigen te raken, te begeleiden naar werk bij 
een andere werkgever in de regio. De overheid onder-
steunt deze initiatieven met een beperkte startsubsidie.
Bouw door, leer verder: om de instroom van jongeren in •	
de bouw op peil te houden en volwassenen op te leiden. 
De sociale partners werken hierbij samen met het UWV/
Werkbedrijf en met Randstad om werknemers die ont-
slagen worden op te vangen. Financiering hiervan vindt 
plaats door een extra beroep op de reserves van onder 
meer het scholingsfonds. 

Voorbeelden van sectorale en regionale samenwerkingsinitiatieven



basis van uw input - regionale en secto-
rale arbeidsmarktgegevens inzichtelijk. 
Hierdoor krijgt u als werkgever ook een 
beter beeld van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, zodat vacatures optimaal 
in te vullen zijn. 

Arbeidsbemiddeling intensiveren:•	
Als u te maken krijgt met ontslagen, 
wordt van u verwacht dat u zich inzet 
om werknemers zo goed mogelijk te 
begeleiden en zo snel mogelijk weer naar 
de arbeidsmarkt te leiden. Het kabi-
net draagt haar steentje bij door extra 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
uitvoeringskosten en de reïntegratie van 
werkzoekenden én voor extra capaciteit 
voor de reguliere werkpleinen. Zo is er 
bijvoorbeeld een Landelijk netwerk van 
mobiliteitscentra gerealiseerd (zie ka-
der). Binnen dit netwerk is ook ruimte 
voor private initiatieven. 

Regionale ontwikkeling: •	
Aangezien werk zich doorgaans niet 
tot de gemeentegrenzen beperkt, is 
het van belang dat de samenwerking 
ook regionaal gebeurt. Denkt u bij 
regionale samenwerkingsinitiatieven 
ook eens aan het Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het 
type projecten waarvoor u binnen het 
EFRO-programma mogelijk subsidie 
kunt krijgen, is door de aard en om-
vang van het programma zeer divers. 
Subsidie is bijvoorbeeld mogelijk voor 
projecten met als doel het ondernemer-
schap en de innovatiekracht in de regio 
te versterken, kennisclusters te vormen, 
samenwerking tussen overheid, bedrij-
ven en onderwijs te verbeteren óf de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.

Verantwoordelijkheid versus financi-
ele ondersteuningsmaatregelen
Uit het bovenstaande blijkt dat de overheid 
hoge verwachtingen heeft van de verant-
woordelijkheid die u als werkgever neemt 
om inspanningen te verrichten op het 
gebied van weerbaarheid en samenwerking. 
Diezelfde overheid neemt echter ook een 
groot aantal maatregelen, om de noodza-
kelijke aanpak voor het verhogen van de 
arbeidsmobiliteit financieel mogelijk te 
maken. 

Onderstaand zetten wij kort nog even de financierings- 
mogelijkheden voor u op een rijtje: 

Fiscale tegemoetkomingen in de studiekosten en vrijstelling van belastingen •	
van EVC-trajecten;
Subsidies voor leerwerktrajecten en EVC-procedures.•	
Afdrachtverminderingen op de loonbelasting;•	
Omscholingsregeling;•	
Subsidies voor het verbeteren van het praktijkleren;•	
Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor scholing en reïntegratie;•	
O&O-gelden voor scholing en werkgelegenheidsinitiatieven;•	
Deeltijd WW;•	
In dienst nemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt of •	
jongeren;
Subsidie voor samenwerking met andere werkgevers, het UWV en onderwijs-•	
instellingen;
Subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling;•	
Regionale en lokale subsidies voor HRM en werkgelegenheidsinitiatieven.•	

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen en/of opmerkingen of bent u geïnteresseerd in de 
mogelijkheden om uw organisatie weerbaarder te maken voor de gevolgen van de crisis? 

Of wilt u deze periode aangrijpen om samenwerking met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of 
de gemeente vorm te geven of te intensiveren? Neem dan contact met ons op.

Martijn Röfekamp, kantoor Groningen, telefoon (050) 524 83 97.
Kim Vereijken, kantoor ‘s-Hertogenbosch, telefoon (073) 521 95 62.

Mobiliteitscentra

Mensen die door de financiële crisis hun baan (dreigen te) verliezen, worden in 
mobiliteitscentra zo snel mogelijk aan een nieuwe baan geholpen. Dat kan bij 
werkgevers in hun eigen sector, maar ook in andere sectoren. Hiervoor worden 
zij eventueel omgeschoold. Bedrijven die gebruikmaken van werktijdverkorting, 
krijgen in de centra hulp bij het scholen en het detacheren van personeel. In de 
mobiliteitscentra werken organisaties zoals het UWV/WERKbedrijf, gemeenten, 
werkgevers en scholen samen. 
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Onlangs opende Minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking

de eerste tender van de schenkingsfaciliteit ORIO (Ontwikkelingsrelevante 

Infrastructuur Ontwikkeling). Hij sprak zijn hoop uit dat Nederland 

dankzij deze faciliteit bijdraagt aan de realisatie van publieke infrastructuur 

in ontwikkelingslanden die vraaggestuurd, ontwikkelingsrelevant 

en duurzaam is. Ondanks het krimpende budget van de algemene 

middelen voor ontwikkelingssamenwerking, is besloten om het voor 

ORIO beschikbare budget te verhogen. In plaats van 140 miljoen zal dit 

jaar voor 180 miljoen euro aan schenkingen worden gecommitteerd. 

Daarmee biedt ORIO interessante investeringsmogelijkheden voor 

het Nederlandse bedrijfsleven. Onlangs sloot de meest recente tender 

om financieringsaanvragen in te dienen. De komende tijd zullen naar 

verwachting twee tenderrondes per jaar worden opengesteld.

van 35 of 50% van de totale projectom-
vang. Dit percentage hangt af van het land 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 
Het resterende deel moet de lokale over-
heid op een andere wijze financieren. Dit 
kan bijvoorbeeld via eigen middelen, een 
commerciële lening of met behulp van een 
bijdrage van een ontwikkelingsbank. 

De aanvrager - oftewel de buitenlandse 
overheidsinstantie - kan besluiten om 
aan de private initiatiefnemer opdracht te 
geven het projectvoorstel te ontwikkelen 
tot een projectplan. Ook kan deze overheid 
de opdracht om een projectplan te ontwik-
kelen, verstrekken aan een consultant. 

ORIO maakt een onderscheid tussen lan-
den waarvoor ‘gebonden’ en ‘ongebonden’ 
hulp wordt verleend. De eerste categorie 
betreft landen die over het algemeen al 
redelijk ontwikkeld zijn en zodoende 
niet meer tot de armste landen behoren. 
Hiervoor kan het initiatief voor de ORIO-
aanvraag komen vanuit de private sector. 
Indien de overheid van het betreffende 
land besluit om een ORIO-aanvraag in 
te dienen in samenspraak met de private 
initiatiefnemer, dan kan de opdracht 
(zonder internationale aanbesteding) 
voor de implementatie- en exploitatiefase 
rechtstreeks worden gegund aan de private 

ORIO biedt Nederlandse ondernemers interessante mogelijkheden

initiatiefnemer. Dit is niet mogelijk voor 
landen waarvoor alleen ‘ongebonden’ 
hulp kan worden gegeven. Veelal zijn dit de 
minst ontwikkelde landen.

Nadat het projectplan is uitgewerkt, 
wordt dit opnieuw beoordeeld. Indien 
het plan aan alle drempelcriteria voldoet, 
voldoende scoort op de wegingcriteria én 
niet substantieel lager dan bij de eerste 
beoordeling, komt het in aanmerking voor 
een schenking voor de implementatie- en 
exploitatiefase. 

Enkele voorbeelden 
Er zijn 49 landen waarvoor u een ORIO-
aanvraag kunt indienen. Per land zijn twee 
of drie sectoren aangewezen waarvoor u 
kunt indienen. Denk hierbij aan sectoren 
als ‘water’ en ‘transport’. Zo kan voor 
Thailand bijvoorbeeld voor de sector water 
een ORIO-aanvraag worden ingediend, die 
betrekking heeft op watermanagement, ge-
tijdencontrole, het aanleggen van dijken en 
waarschuwingssystemen voor water, drink-
watervoorzieningen en afvalwatermanage-
ment. Een ORIO-aanvraag voor Benin 
voor de sector transport kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op investeringen in de 
ontwikkeling van de ‘Port of Cotonou’ of 
het investeren in nieuwe wegenbouwpro-
jecten, bijvoorbeeld voor de ‘Cotonou ring 
road’.

ORIO:  
opvolger van het vroegere ORET
Het ORIO-programma is de opvolger van 
het ORET-programma, dat in 2006 door 
Berenschot werd geëvalueerd op verzoek 
van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. De meeste aanbevelingen uit dit 
rapport zijn overgenomen en toegepast 
binnen het nieuwe ORIO-programma. 
ORIO wordt uitgevoerd door de EVD. 

Berenschot adviseert het internationale 
bedrijfsleven en buitenlandse overheden bij het 
vormgeven van ORIO-aanvragen, de proce-
dure voor de aanvraag en het formuleren van 
de aanvraag. Wilt u weten wat ORIO voor 
uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact 
op met onze adviseurs.

Fons de Zeeuw, kantoor Utrecht,  
telefoon (030) 291 68 88.

Ontwikkeling van de infrastructuur 
in ontwikkelingslanden stimuleren 
door inmenging van het (Nederland-
se) bedrijfsleven
ORIO is door het Ministerie van Ontwik-
kelingssamenwerking in het leven geroe-
pen om infrastructuurontwikkeling te 
stimuleren in ontwikkelingslanden. Het 
programma draagt bij aan de ontwikkeling, 
de implementatie (bouw en/of renova-
tie en/of uitbreiding) en exploitatie van 
publieke infrastructuur in ontwikkelings-
landen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan 
ziekenhuizen, (drink)watervoorziening en 
energievoorzieningen. De onderliggende 
gedachte is dat de aanwezigheid van een 
goede infrastructuur een positief effect 
heeft op de groei van de economie van 
ontwikkelingslanden.

Mogelijkheden voor initiatief vanuit 
private sector
Buitenlandse overheden kunnen een 
schenkingsaanvraag indienen bij de ORIO-
faciliteit. Deze aanvraag kan tot stand 
komen op uw initiatief (dus vanuit een 
Nederlands bedrijf). Aanvragen die aan de 
criteria voldoen, worden in twee aanvraag-
rondes (tenders) in onderlinge competi-
tie beoordeeld. De winnende aanvragen 
komen in aanmerking voor een schenking 
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Berenschot verzorgt subsidieaanvraag 
voor een groene toekomst
Berenschot heeft in opdracht van de firma 

Mastervolt uit Amsterdam een subsidieaanvraag 

opgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe 

hoogvermogen zonne-energiesystemen. Deze 

aanvraag is tot ieders vreugde gehonoreerd 

binnen het stimuleringsprogramma 

Energie Onderzoek Subsidie - Korte 

Termijn Energieonderzoek (EOS-KTO). De 

projectadviseur Frank Witte van SenterNovem: 

“Er zat een goed onderzoeksplan achter, dat 

helder in de aanvraag is verwoord”.

Zonne-energie
In de overgang naar een duurzame energievoorziening is op 
langere termijn een grote rol weggelegd voor fotovoltaïsche (PV) 
zonne-energie, ook wel zonnestroom uit zonnecellen genoemd. 
Theoretisch kan alle benodigde elektriciteit op de wereld ruim-
schoots met zonnecellen worden opgewekt gezien de enorme 
hoeveelheid beschikbaar zonlicht. De vraag is echter met welke 
technieken dat enorme potentieel aan beschikbare zonne-energie 
op een economische wijze kan worden benut. Eén oplossing is 
gericht op het benutten van grotere vermogens zonne-energie in 
de ordegrootte van 100kW, die aan het elektriciteitsnetwerk kun-

nen worden gekoppeld. 
Mastervolt draagt hieraan 
bij door in samenwerking 
met de Technische Univer-
siteit Delft een belangrijk 
onderdeel voor dergelijke 
systemen te ontwikkelen.

HiPe - A High Power Solar Inverter
De huidige PV-systemen zijn nog niet geschikt voor grootschalige 
integratie in het elektriciteitsnetwerk. Om in de nabije toekomst 
te kunnen concurreren met conventionele opwekkingsmetho-
den van elektriciteit, zijn verdere rendementsverbeteringen en 
kostprijsverlagingen noodzakelijk. Het betreft hierbij niet alleen de 
zonnecellen die zonlicht in stroom omzetten, maar ook belang-
rijke apparaten (inverters) die zonnestroom geschikt maken om 
in het elektriciteitsnet in te voeren. Daarnaast is goede regelappa-
ratuur nodig om de zonnestroom zo optimaal mogelijk te gebrui-
ken. Het probleem is echter dat op dit moment enkele belangrijke 
basistechnologieën ontbreken om deze apparatuur te bouwen.

Binnen het PV-HiPe-project ontwikkelt Mastervolt in samenwer-
king met enkele partners diverse nieuwe technologieën voor een 
zeer energie-efficiënte hoogvermogen PV-inverter. Dit systeem is 
geschikt voor grootschalige inpassing in het elektriciteitsnetwerk 
door actief bij te dragen aan de netwerkstabiliteit en de netspan-
ningkwaliteit. De zogeheten Transmission System Operator (het 
bedrijf dat zorgt dat wij dagelijks van stroom worden voorzien) kan 
de hoeveelheid en kwaliteit van de in het net ingevoerde stroom ac-
tief aansturen, wat belangrijk is voor een betrouwbare energievoor-
ziening. De ontwikkeling van de benodigde regeltechniek vormt 
binnen het project een belangrijke technische uitdaging.

Berenschot adviseerde EOS KTO
De subsidieregeling EOS KTO stimuleert energieonderzoek en 
ontwikkeling, waarvan de resultaten op de middellange en korte 
termijn bijdragen aan de duurzame energiehuishouding in Neder-
land. De regeling is gericht op bedrijven die in samenwerking met 
andere bedrijven en/of kennisinstellingen nieuwe energietechno-
logie willen onderzoeken en ontwikkelen. De ontwikkeling van de 
PV-HiPe - een hoogvermogen inverter - sluit volgens de adviseurs 
van Berenschot uitstekend aan bij één van de vijf onderzoeksge-
bieden binnen het onderzoeksprogramma, te weten “opwekking 
en netten”. Het team van Berenschot heeft een zeer belangrijke 
rol gespeeld in het vertalen van de projectideeën naar een overtui-
gend onderzoeksplan. Bouke Siebenga: “Berenschot kon, door de 
technische achtergrond van hun adviseurs, ons efficiënt helpen 
onze ideeën om te zetten in een goed doortimmerd projectplan. 
Dit projectplan is een belangrijke bijlage bij de subsidieaanvraag.”

PV-systemen staan aan de vooravond van grootschalige 
invoering in Nederland, in Europa en de rest van de we-
reld. Zonnecellen kunnen worden geplaatst waar er ruimte 
is, bijvoorbeeld op daken van gebouwen. Grootschalig-
heid zal echter niet alleen kunnen worden ingevuld met de 
bestaande PV-systemen van 1 – 5 kiloWatt systeemomvang 
zoals die gebruikelijk zijn voor woningen. Daarom raken 
grotere PV-systemen -met een vermogen in de orde van 
100 kiloWatt- in zwang. Een grotere systeemomvang levert 
belangrijke besparingen op voor wat betreft montage en 
beheer van de systemen. Inpassing van deze zonnecen-
trales in het elektriciteitsnet levert forse besparingen op 
aan transport- en distributiekosten van de elektriciteit en 
daarmee aan de netwerkinvesteringen.



Brede samenwerking
De unieke samenwerking binnen dit pro-
jectconsortium bestaat uit een verzameling 
van hoogwaardige, deels internationale, on-
derzoeksinstellingen die ieder op hun ken-
nisgebied leidend zijn in de wereld. Master-
volt coördineert dit project, ontwikkelt de 
vermogenselektronica én verzorgt de bouw 
van de prototypes. In samenwerking met de 
Technische Universiteit Delft en de Univer-
siteit van Barcelona wordt technologisch in-
novatief onderzoek uitgevoerd op het gebied 
van thermische technologie, topologie, 
systeemarchitectuur en zogeheten power 
quality- en active loadflow algoritmen voor 
het nieuwe systeem. Arsenal Research uit 
Wenen zal onderzoek doen naar de intrin-
sieke veiligheid van het systeem. Voor het 
testen en certificeren wordt samengewerkt 
met de KEMA en het Flex Power Grid Lab 
van de Technische Universiteit Eindhoven.

 
Wilt u weten wat Berenschot mogelijk voor 
u kan betekenen om uw technologieproject 
gesubsidieerd te krijgen? Neem dan contact  
op met één van onze adviseurs.

Erik Teunissen, kantoor ‘s-Hertogenbosch, 
telefoon (073) 521 95 62.
Mathijs Verheijen, kantoor Deventer,  
telefoon (0570) 500 950.

Mastervolt (hoofdvestiging in Am-
sterdam) is een wereldwijde speler 
op het gebied van elektrische ener-
gievoorziening. Mastervolt ontwikkelt 
en verkoopt mobiele, maritieme en 
industriële energievoorzieningen, 
zoals converters, accu’s, regelaars 
en generatoren. Naast losse com-
ponenten worden ook complete 
systemen ontwikkeld, geleverd en 
geïmplementeerd. Mastervolt is 
direct betrokken bij de ontwikkeling 
van hoogwaardige componenten en 
systemen op het gebied van duur-
zame energie.

Vervolg van pagina 1

Capilix
Capilix is een jonge en innovatieve spin-off van het Ensche-
dees bedrijf LioniX. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling 
en vermarkting van glazen lab-on-a-chip technologie, met name voor watergerelateer-
de toepassingen. Capilix heeft reeds een laboratorium platform (Capella) ontwikkeld, 
gebaseerd op microchip capillaire elektroforese, dat de afzonderlijke concentraties van 
verschillende ionen in waterige oplossingen kan bepalen binnen een tijdsbestek van 
drie minuten. Dat maakt deze techniek in potentie geschikt voor het bewaken (en 
uiteindelijk automatisch regelen) van anaerobe bioreactoren. Echter, hiertoe zal de 
techniek geschikt gemaakt moeten worden voor deze specifieke toepassing.

Om dit te onderzoeken en ontwikkelen, is Capilix dit project gestart samen met vier 
partners uit Nederland en een Duitse partner. De kracht van dit partnerschap zit hem 
in het feit dat de gehele keten voor sensortechnologie voor bioreactoren hierin is verte-
genwoordigd – van technologieontwikkelaar tot eindgebruiker.

InnoWATOR
Watertechnologie is één van de speerpunten van het Nederlandse innovatiebeleid. 
Om deze traditioneel sterke sector een extra steuntje in de rug te geven, heeft de 
Nederlandse overheid in 2006 het Innovatieprogramma Watertechnologie opgericht. 
Doel van dit innovatieprogramma is het verkleinen van de ‘time to market’ van 
nieuwe, innovatieve technologie. Om deze versnelde marktintroductie financieel te 
ondersteunen, is de InnoWATOR subsidieregeling ontwikkeld. Nederlandse bedrijven 
kunnen een subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van ideeën tot markt-
rijpe prototypes binnen zowel nationale als internationale samenwerkingsverbanden. 
Thema’s zijn drink- en industriewatervoorziening, afvalwatertechnologie, sensoring 
en monitoring en interactie met natuurlijke systemen. 

In de derde innoWATOR-tender sinds de start van het Innovatieprogramma Water-
technologie, werden onlangs negentien projecten gehonoreerd. Hierbij zit, dankzij de 
inzet van de adviseurs van Berenschot, ook het project van Capilix. Capilix kan nu 
met behulp van deze subsidie hun project tot een succesvol einde brengen en hun in-
novatieve sensorsysteem voor bioreactoren gaan vermarkten.

Nieuwe tender
De tender InnoWATOR voor dit jaar is op 6 april weer geopend. Nieuw is dat het 
opslagpercentage voor kleine ondernemingen is verhoogd naar 20%, waardoor zij tot 
maximaal 70% van de projectkosten gesubsidieerd kunnen krijgen. Aanvragen voor 
dit programma kunnen tot en met 3 juli van dit jaar worden ingediend.

Wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen bij het structureren van uw technologi-
sche innovatieprojecten tot een gefinancierd projectplan? Neem dan contact op met één van 
onze adviseurs.

Erik Teunissen, kantoor ‘s-Hertogenbosch, telefoon (073) 521 95 62.
Bertus Postma, kantoor ‘s-Hertogenbosch, telefoon (073) 521 95 62.
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Deze uitgave van Berenschot B.V. ver-
schijnt tweemaal per jaar en is kosteloos 
voor relaties. Bent u geïnteresseerd in een 
abonnement, neem dan contact op met 
Berenschot B.V., ‘s-Hertogenbosch  
(073) 521 95 62.

Wij zijn gevestigd in: 
Deventer, de heer ing. Roy van Enkhuyzen,
telefoon (0570) 500 950
Groningen, de heer drs. Martijn Röfekamp,
telefoon (050) 524 83 97
Utrecht, de heer ir. Fons de Zeeuw,
telefoon (030) 291 64 60
‘s-Hertogenbosch, de heer ir. John Eisses,
telefoon (073) 521 95 62
Diepenbeek, mevrouw Astrid Claes,
telefoon +32 (0) 11 26 89 89

Eindredactie:
Berenschot ‘s-Hertogenbosch,  
Suzanne Aslander,
telefoon (073) 521 95 62,  
fax (073) 521 91 42
e-mail s.aslander@berenschot.com
Internetadres: http://www.berenschot.
com 

Hoewel dit document met de grootste 
zorgvuldigheid wordt samengesteld, bestaat 
de mogelijkheid dat informatie na verloop 
van tijd verouderd of onjuist/onvolledig is. 
Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van activiteiten die worden on-
dernomen of nagelaten op basis van deze 
uitgave. Gehele of gedeeltelijke overname 
uit deze uitgave is toegestaan, mits daarbij 
de bron wordt vermeld.

HB Berenschot B.V. is een 100% dochter-
onderneming van Berenschot Groep B.V. 
en is gespecialiseerd in subsidieadvies, in-
novatieadvies en projectmanagement. Wij 
opereren onder de merknaam Berenschot.

Deadlines 
InnoWATOR
Innovatieprogramma Watertechnologie
3 juli 2009
EOS-KTO
Energie Onderzoek Subsidies -  
Korte Termijn Onderzoek
3 september 2009
LIFE+
LIFE+ 2007-2013: 
14 september 2009
Point One MKB-projecten
Subsidieregeling Sterktes in Innovatie
16 oktober 2009
SDE
Besluit Stimulering Duurzame  
Energieproductie
30 oktober 2009
Pieken in de Delta
Subsidieregeling sterktes in de regio
31 december 2009

Voor meer interessante en actuele  
informatie kunt u terecht op onze website: 
http://www.berenschot.nl/ 
onze_expertise/portfolio_abc/portfolio_
abc/subsidie-_en/subsidieadvies/


