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RUBRIEK

NIEUWE NOVAK PARTNER  
SUBSIDYCLOUD STELT ZICH VOOR

Wie online zoekt naar subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld van het Rijk, de Europese Unie of 
een provincie, krijgt al snel meer dan 150 opties voorgeschoteld. Op zich een positief resultaat, 
maar hoe vindt u de subsidie die past bij uw klant? “Via een toegankelijk en transparant 
platform dat zorgt voor de juiste match”, is het antwoord van Willem Maas, co-founder van 
SubsidyCloud. En dat is wat SubsidyCloud dan ook belooft.

ONTDEKKEN EN AANVRAGEN VAN SUBSIDIES 
OP ÉÉN PLEK
SubsidyCloud is een nieuw initiatief dat gebruik 
maakt van slimme dataontsluiting en algoritmes 
zodat de optimale match gemaakt kan worden tus-

sen vraag en aanbod. “En niet alleen wat betreft 
de juiste subsidie”, vertelt Willem. “Je vindt op 
ons platform ook de aangewezen adviseur die de 
subsidieaanvraag vervolgens kan opstellen en in-
dienen. Onze ervaren consultants helpen accoun-

“SUBSIDYCLOUD:

Guus Ham, Olaf van der Elst  
en Willem Maas

HELPT DE ADVIESROL VAN MKB- 
ACCOUNTANTS TE VERSTERKEN”
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tantskantoren, of in samenwerking met hun eigen 
subsidieadviseur, met het ontdekken en het suc-
cesvol aanvragen van subsidiemogelijkheden. Dit 
met een succespercentage van maar liefst 81%”.

IN DUIDELIJKE TAAL VERDER GEHOLPEN
Willem en zijn partner Bastiaan Kleiberg hebben 
zelf al meer dan 11 jaar een succesvol subsidiead-
viesbureau. Ze kennen de markt en ontwikkelingen 
als geen ander. Ze zagen de behoefte aan een di-
gitaal platform waar je in duidelijke taal verder 
geholpen wordt. “Je vult een korte vragenlijst in 
waarmee je direct een inschatting krijgt van het 
subsidiepotentieel”, vertelt Willem. “Als accoun-
tant kun je deze vragenlijst goed inzetten richting 
je klant. Je kunt deze namens de klant invullen op 
basis van de financiële en bedrijfskundige infor-
matie waarover je beschikt. Zo ontzorg je de klant 
en reik je mogelijkheden aan voor financiële groei. 
Dit past bij de bredere service die accountants wil-
len en kunnen leveren, als eerste financiële aan-
spreekpunt voor ondernemers”.

HELPT DE ADVIESROL VERSTERKEN
Onlangs tekenden Novak en SubsidyCloud een sa-
menwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking is 
tot stand gekomen op initiatief van Zesters Smart 
Business Consultants. Voor Novak een versterking 
in de dienstverlening naar haar leden toe en voor 
SubsidyCloud een platform om de zichtbaarheid te 

vergroten. Uniek voor Novak-leden is dat zij de 
beschikking hebben tot een eigen omgeving, 
waarin alle aanvragen zijn terug te vinden. In de 
aankomende periode zullen beide partijen nieuwe 
activiteiten in gaan zetten zoals webinars om zo 
de mkb-accountant wegwijs te maken in het po-
tentieel van subsidieadvies. Volgens Guus Ham, 
directeur van Novak, is deze samenwerking “weer 
een mooi voorbeeld van hoe Novak de adviesrol 
van mkb- accountants helpt te versterken”.

“JE VULT EEN KORTE  
VRAGENLIJST IN  

WAARMEE JE DIRECT  
EEN INSCHATTING  

KRIJGT VAN HET  
SUBSIDIEPOTENTIEEL”

INTERVIEW

Meer weten over SubsidyCloud?  
Kijk op  
www.novak.nl/kantoorondersteuning


