
Nood aan opleiding of advies?
Vraag uw steun aan!

Steun voor 
opleiding & advies



Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van 
een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten voor de aankoop 
van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een erkende dienst-
verlener van de kmo-portefeuille.

De ondernemerschapsbevorderende diensten zijn opleidingen, adviezen, 
coachingtrajecten of technologieverkenningen die bijdragen tot de ver-
sterking, groei of transformatie van uw onderneming in Vlaanderen.

Opleiding
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van opleidingen gevolgd door werkenden van 
uw onderneming. De opleiding dient aangekocht te worden bij een erkende opleidingsverstrek-
ker van de kmo-portefeuille. Elke opleiding is gericht op de kernprocessen van de onderneming 
en draagt bij tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.

SUBSIDIE 
 ¼ 50 % van de aanvaardbare opleidingskosten (excl. btw) 
 ¼ maximaal 2.500 euro op jaarbasis 
 ¼ maximaal 45 euro per uur 



Advies Ondernemen
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van extern advies inzake HRM, ICT, organisatie, 
marktonderzoek, … Een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille dient in te staan voor 
de adviesverlening. Hij moet schriftelijk advies geven, gepersonaliseerd en op uw maat. Het 
advies bestaat uit:

• de analyse van de probleemstelling;
• het advies met aanbevelingen;
• een stappenplan voor implementatie. 

Ook de begeleiding bij de implementatie van dat advies kan ondersteund worden.

SUBSIDIE
 ¼ 50 % van de aanvaardbare advieskosten (excl. btw)
 ¼ maximaal 2.500 euro op jaarbasis
 ¼ maximaal 45 euro per uur

Technologieverkenning
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van technologische adviezen rond een inno-
vatievraagstelling. Het gaat om een studieactiviteit van een erkende dienstverlener van de 
kmo-portefeuille die tot doel heeft inzichten aan uw onderneming te geven als antwoord op 
een specifieke technologische kennisvraag met betrekking tot een product, proces of dienst. 
Dit antwoord beoogt aldus een kennisoverdracht te realiseren vanuit de dienstverlener naar 
de onderneming.

SUBSIDIE
 ¼ 75 % van de aanvaardbare advieskosten (excl. btw) 
 ¼ maximaal 10.000 euro op jaarbasis
 ¼ maximaal 67,50 euro per uur



Advies Internationaal Ondernemen
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van extern advies voor kmo’s die bui-
tenlandse ambities hebben op het vlak van export of investeringen. Het advies gaat 
om schriftelijke, doelmatige raadgevingen en aanbevelingen m.b.t. opportuniteiten 
en oplossingen ten behoeve van bedrijven die willen internationaliseren. Een erken-
de dienstverlener van de kmo-portefeuille dient in te staan voor de adviesverlening.  
Hij moet schriftelijk advies geven, gepersonaliseerd en op uw maat. Het advies bestaat uit:

• de analyse van de probleemstelling;
• het advies met aanbevelingen;
• een stappenplan voor implementatie. 

Ook de begeleiding bij de implementatie van dat advies kan ondersteund worden.

SUBSIDIE
 ¼ 50 % van de aanvaardbare advieskosten (excl. btw)
 ¼ maximaal 5.000 euro op jaarbasis
 ¼ maximaal 45 euro per uur



Strategisch Advies
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van externe multidisciplinaire adviezen waarvan 
de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Het advies heeft steeds betrekking op een kantelmo-
ment binnen de onderneming en biedt een lange termijnoplossing die invloed heeft op de 
hele organisatie. Een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille dient in te staan voor de 
adviesverlening. Deze kan bestaan uit:

1. een financieel-economische haalbaarheidsstudie;
2. een transformatiestrategie waarbij een langetermijnstrategie wordt opgesteld;
3. een doorstartplan voor ondernemingen die dreigen in moeilijkheden te geraken in het 

kader van Preventief Bedrijfsbeleid;
4. een overdrachtsplan om u klaar te maken voor de overdracht van uw bedrijf;
5. een opportuniteitsanalyse in het kader van het groeibeleid;
6. een strategisch energieadvies waarbij naast de economische ook de technische haalbaar-

heid van een milieuproject wordt beoordeeld;
7. een strategisch milieuadvies waarbij naast de economische ook de technische haalbaar-

heid van een milieuproject wordt beoordeeld;
8. een designmanagementplan waarbij op basis van een multidisciplinaire audit een nieuwe 

designstrategie wordt ontwikkeld.

SUBSIDIE
 ¼ minimumprojectbedrag is 7.500 euro
 ¼ 50 % (75 % bij het doorstartplan en de opportuniteitsanalyse) van de aan-
vaardbare advieskosten (excl. btw)

 ¼ maximaal 25.000 euro op jaarbasis



Coaching
WAT? Financiële ondersteuning bij de aankoop van een begeleidingstraject om de persoon-
lijke effectiviteit van de gecoachte ondernemer in zijn ondernemingsprocessen te verbete-
ren. Een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille dient in te staan voor de coaching. 
Deze kan bestaan uit:

• Coaching bij bedrijfsoverdracht
• Coaching van internationale groeibedrijven

SUBSIDIE
 ¼ 50 % van de aanvaardbare advieskosten (excl. btw) 
 ¼ maximaal 10.000 euro op jaarbasis
 ¼ maximaal 45 euro per uur



HOE WERKT DE KMO-PORTEFEUILLE?

Subsidies kunnen enkel aangevraagd worden via www.kmo-portefeuille.be.

Vraagt u voor de eerste keer een kmo-portefeuille aan voor uw onderneming? Dan moet 
u éénmalig uw onderneming registreren via uw e-id of federaal token. Pas daarna kunt u 
online een subsidieaanvraag indienen.

Overeenkomst/inschrijving bij erkende dienstverlener

Onderneming doet subsidieaanvraag via de website 
www.kmo-portefeuille.be

Onderneming ontvangt mail met vraag om eigen 
aandeel te storten

Onderneming stort eigen bijdrage in de elektronische 
portefeuille door middel van storting aan Sodexo

Onderneming kan de erkende dienstverlener betalen 
met de elektronische portefeuille via 

www.kmo-portefeuille.be

Dienstverlener bevestigt de aanvraag

Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de 
prestaties

Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van het 
Agentschap Ondernemen

Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan



Het Agentschap Ondernemen ondersteunt bedrijven in hun professionalisering via verschillende in-
strumenten. Met de kmo-portefeuille richten we ons specifiek tot kmo’s met een vestiging in het 
Vlaams Gewest en met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Wil u meer weten? Aarzel niet en neem 
contact met ons op. We helpen u graag verder.

De kmo-portefeuille is een samenwerking van: 
Agentschap Ondernemen, Flanders Investment & Trade, IWT - Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie.
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VRAGEN?
Surf naar www.kmo-portefeuille.be
E-mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be
Bel gratis naar 1700

CONTACT
Agentschap Ondernemen
Dienst kmo-portefeuille
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel


