
 

 
KMO portefeuille 

 
Kmo-portefeuille ondersteunt ondernemers in hun processen van ondernemen, innoveren 
en internationaliseren, door subsidies te verlenen voor opleiding, advies, strategisch 
advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Een 
belangrijke voorwaarde voor deze financiële steun, is dat de diensten ingekocht moeten 
worden bij erkende dienstverleners. De kmo-portefeuille wil beschikbaar zijn voor een zo 
groot mogelijk aantal ondernemingen. 
 
GrOw for it is erkend dienstverlender van de KMO-portefeuille voor opleidngen. Alle 
trainingen en opleidingen, zowel open als maatwerk, zijn erkend voor de KMO-portefeuille. 
Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of u een kleine of middelgrote 
onderneming bent, 30%, respectievelijk 20% subsidie krijgen op de inschrijvingsprijs. Ook 
coaching trajecten, interne opleidingen, maatwerk, e-learning, permanente vorming, etc. 
komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille. Bij inschrijving op één 
van onze opleidingen, bezorgen wij u meer info over de precieze modaliteiten en juiste 
bedragen en helpen we u graag verder met uw aanvraag. Elke opleiding die bijdraagt 
tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen en 
gegeven wordt door een erkend dienstverlener komt in aanmerking voor 
ondersteuning. 
 

Het erkenningsnummer van GrOw for it voor opleidingen is DV.0229234. 
 
 
Bij GrOw for it werken we zoveel mogelijk om maat van uw onderneming, zodat de 
opleiding helemaal tegemoet komt aan de vraag die je onderneming heeft.  Wanneer 
vraag & aanbod op elkaar is afgestemd, dan sturen we een offerte. Hierin nemen we ook 
de op maat gemaakte afspraken op.  Er wordt een overeenkomst bij akkoord opgemaakt 
en dan kan je de subsidieaanvraag online indienen. Uiteraard helpen we je graag hierbij 
als iets niet duidelijk is. 
 
Wij voorzien opleiding en coaching in volgende domeinen: 

- Teamcoaching – hoe creeer, behoud en versterk ik een winning team? 
- Design Thinking – klantergericht denken en creativiteit  
- Leiderschap  
- Lerende organisatie en continuous improvement cultuur 
- Coaching en feedback 
- Creativiteit & innovatie 

 
 



Kom ik als vrij beroep of kmo in aanmerking voor deze 
subsidie? 
Bekijk of u in aanmerking komt op de website van de KMO-portefeuille 
 

Hoeveel subsidies kan ik krijgen? 
Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. 
Een kleine onderneming of zelfstandige die investeert in opleidingen en advies kan 30% 
steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7500  steun per jaar. 
Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, 
kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal €7500 per jaar. 
 
Met welke voorwaarden moet ik rekening houden om 
subsidie te krijgen voor opleiding?  
 
De opleiding kost minimaal €100 – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de 
docent en de cateringkosten beperkt tot €25 per persoon per dag. 

• U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener. 
• Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch). 

• De opleiding is beëindigd voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag. 
• Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de 

docent. 
• U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de 

lessen. 
• Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest. 

 

Hoe kan ik subsidies aanvragen en ontvangen?  
 
Consulteer hier de procedure voor het aanvragen van subsidies. 
 
Je hoeft niet te wachten op de factuur om je aanvraag in te dienen. Je brengt de aanvraag 
best zo snel mogelijk in orde om de subsidie niet te mislopen. Wees er op tijd bij!    
 
We raden sterk aan deze info goed te lezen alvorens een aanvraag in te dienen. Het is 
belangrijk te weten dat je je dient aan te melden met een elektronische identiteitskaart (je 
hebt dus een lezer nodig) of een federaal token (kan tot 1 week duren alvorens je deze 
ontvangt). 
 
Let wel op! 
 
Je aanvraag kan maar tot 14 dagen na de start van je inschrijving, zo niet kan je aanvraag 
geweigerd worden. 
Indien je je nooit eerder aanmeldde, zal je na je registratie via de post een brief ontvangen 
waarin de verdere richtlijnen uitgelegd zullen staan. 



 
 
Tip 
Toevoeging van het mailadres aan je registratie bij de KBO, versnelt de 
registratieprocedure voor de kmo-portefeuille. De activatielink wordt dan heel snel naar 
het mailadres verstuurd i.p.v. de brief per post. Controleer op de site van de overheid of je 
het mailadres al dan niet moet toevoegen (beveiligde verbinding waarvoor een eID en 
kaartlezer of federaal token nodig is). 
 
 
Hoe kan ik een subsidie stopzetten? 
 
U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doet u online via de kmo-portefeuille 
waar u de reden van stopzetting opgeeft. 

U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener 
Uw subsidieaanvraag wordt op eenvoudig verzoek geannuleerd. U vraagt uw stopzetting 
aan via de kmo-portefeuillewebsite. 
 
Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u niet automatisch van uw 
contract met uw dienstverlener! 
 
Van zodra uw project is stopgezet wordt uw eigen aandeel van het projectbedrag aan u 
teruggestort. Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan 
uw portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de 
subsidieaanvraag. 
  

U heeft reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo 
opgebruikt 
In een aantal welomschreven situaties kunt u uw project laten stopzetten en krijgt u uw 
eigen aandeel terug: 

• de stopzetting van de activiteit van de onderneming als u één van de volgende 
twee documenten voorlegt: 

o een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale 
Verzekeringskas voor Zelfstandigen; 

o een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen; 
• de stopzetting van de activiteit van de dienstverlener als u één van de volgende 

twee documenten voorlegt: 

o een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale 
Verzekeringskas voor Zelfstandigen; 

o een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij 

vennootschappen; 



• een overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, als 
een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van: 

o de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende 
echtgenoot of echtgenote; 

o de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding 
waarneemt van de onderneming; 

• het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien 
de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan 
worden voorgelegd. 

• In alle andere gevallen kunt u uw project enkel stopzetten en het saldo van uw 
eigen aandeel dat nog op de kmo-portefeuille staat, terugkrijgen na terugbetaling 
van de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener. 

• Stel dat u uw samenwerking met uw dienstverlener halverwege de opdracht wenst 
te beëindigen zal uw project pas worden stopgezet nadat u de reeds uitbetaalde 
subsidie aan de dienstverlener heeft terugbetaald aan Agentschap Innoveren & 
Ondernemen. 

• U vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuurt u een 
stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van uw projectnummer en de reden 
van uw stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille. 

• Het team kmo-portefeuille bezorgt u vervolgens een terugvorderingsbrief waarin de 
betaalgegevens vermeld staan om de reeds uitbetaalde subsidie terug te betalen. 

• Uw project wordt stopgezet nadat u de betaling aan de administratie correct uitvoert 
en u krijgt vervolgens het saldo van uw eigen aandeel terug. 

 

U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener maar 
de opleiding wordt door hem geannuleerd 
In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding 
is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving. Opleidingen worden al eens 
geannuleerd als er bv. te weinig deelnemers zijn. Als de dienstverlener de geannuleerde 
opleiding niet opnieuw organiseert kunt u uw eigen aandeel terugkrijgen. Hiervoor legt u 
een annulatiebewijs voor, opgemaakt door uw dienstverlener. Uw krijgt het eigen aandeel 
teruggestort nadat uw dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag terugbetaalt. 

Merk op dat uw steunplafond vermindert met de reeds uitbetaalde subsidie. Het 
teruggestorte subsidiebedrag wordt dus niet opnieuw vrijgegeven. 

Indien de dienstverlener de geannuleerde opleiding op een later tijdstip opnieuw 
organiseert en u hieraan deelneemt kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor 
deze volgende opleiding. U hoeft dan geen annulatiebewijs op te sturen. 

  

Met wie kan ik contact opnemen voor hulp en begeleiding bij 
de aanvraag? 
 



Wij begeleiden u graag om de aanvraag in te dienen. Neem contact met ons op via 
onderstaande gegevens: 
 
GrOw for it 
Goele Nickmans - zaakvoerder 
Telefoonnummer: 0485188503 
E-mail info@growforit.be 
  

 

 


