
Evaluatie Maatregelen Herstelmaatregelenpakket Lok op 1: No en Moarn 

Kwantitatieve 
analyse 

Toelichting resultaten Doorlooptijd Covid gerelateerd stimulans Voorbeeld project / 
aanvraag 

Opleidings-
voucher 
(voorbeeld 
MKB Voucher) 

130 
beschikkingen 
Uitvoering SNN 

Middels deze regeling is voor 130 
instellingen het kennis niveau van 
werknemers, medewerkers en 
eigenaren van bestaande Friese 
ondernemingen, kennisinstellingen en 
organisaties vergroot door het 
stimuleren van scholingsactiviteiten. 
Hiervoor is per aanvraag tot een 
subsidiebedrag van € 4.000 subsidie 
verstrekt, waarbij de subsidiebijdrage 
maximaal 70% van de subsidiabele 
kosten bedroeg. Voor deze regeling 
was € 300.000 beschikbaar en is er 
door aanvragers zelf nog ca.  
€ 130.000 zelf gefinancierd. 

Regeling was na 16 
dagen overvraagd. Er is 
aangevraagd door veel 
unieke bedrijven. De 
provincie Groningen 
heeft deze regeling 
overgenomen.  

Tijdens het begin van COVID-19 
pandemie is inzet gepleegd om de 
arbeidsmarkt op peil te houden. 
Ook doordat bepaalde sectoren 
het drukker hadden dan andere. 
Opvallend was dat er weinig 
aanvragen (2) voor directe 
omscholing van sector naar sector 
was. 
Na deze regeling is de 
Voucherregeling MKB Fryslân 
verbreed met scholingsactiviteiten. 

Bijscholen medewerker 
voor digitaliseringsproces in 
organisatie kreeg aanvrager 
70% subsidie van de 
gemaakte kosten zijnde  
€ 4.000.   

Begeleidings-
voucher 
(i.s.m. 
onderwijs) 

280 
beschikkingen 
Uitvoering door 
SNN.  

Middels deze regeling is het gelukt 
om 280 Friese ondernemingen, 
kennisinstellingen en organisaties een 
bijdrage te verstrekken om 
stageplaatsen beschikbaar te stellen 
voor studenten in de herstelfase na 
de coronacrisis. Voor het beschikbaar 
stellen van een stageplaats kon een 
aanvrager € 1.000 of € 1.500 subsidie 
ontvangen (afhankelijk van het aantal 
stage-uren). Voor deze regeling is het 
budget door de vele aanvragen met  
€ 100.000 opgehoogd naar  
€ 400.000.  

De stageregeling is 
overvraagd 8 dagen na 
openstelling. De Dienst 
kreeg veel mailtjes en 
telefoontjes van mensen 
die geen aanvraag meer 
konden doen. Gelet op 
de laagdrempeligheid 
van de regeling, was dit 
in lijn der verwachting.  
Ondanks de ophoging is 
de stageregeling 
overvraagd met  
€ 141.000. De provincie 
Groningen heeft deze 
regeling overgenomen. 

Uit 1e evaluatie bleek dat moeilijk 
te achterhalen was of stages 
zonder subsidie ook waren 
doorgegaan. Wel bleek dat voor 
MBO nivo 1 en 2 het door corona 
meest moeilijk is om een 
stageplek te vinden. De regeling is 
daarom in het tweede pakket 
aangescherpt.  

Via HBO heeft bedrijf voor 
extra stageplek binnen 
organisatie € 3.000  
begeleidingsvergoeding 
gekregen (vast bedrag) 

Innovatie-
matrix  

42 
beschikkingen 
(1e ronde 17 
en 2e ronde 
25) Uitvoering
provincie /
beleid

Ondernemingen en organisaties 
konden plannen indienen die online 
gepitchd konden worden, waarna de 
aanvrager van diverse experts 
feedback kreeg. Met de bijdrage van 
€ 2.500 kon de aanvrager het plan 
met deze adviezen daarmee verder 

Nieuwe en dus 
onbekende regeling niet 
alleen qua 
naamsbekendheid, maar 
ook qua opzet. In 2e 
ronde 30 aanvragen, 13 
meer dan 1e ronde. 

Door Corona werd de oude 
economie in een aantal gevallen 
op slot gezet. Met deze regeling, 
die gericht was op de 4 
transitiepaden van de RIS en het 
5e transitiepad: naar een 1,5 
meter economie is bedrijf 

Voor doorontwikkelen plan / 
idee op gebied van 
innovaties op gebied van 
nieuwe economie zijnde 
realisatie korte ketenplan, 
heeft organisatie € 2.500  
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economie i.s.m. 
Ynbusiness + 
subsidiezaken 

ontwikkelen. Een format dat door 
aanvragers achteraf als heel 
waardevol is ervaren. Er was voor 
deze regeling behalve tijd geen eigen 
bijdrage van aanvrager nodig.  

Verbetering doorgevoerd 
vooral in communicatie 
over de regeling. 

gestimuleerd om niet in de kramp 
te raken, maar innovatief naar 
oplossingen te blijven zoeken.  

subsidie krijgen (vast 
bedrag)  

Nieuwe 
Economie 
Challenge  

56 
beschikkingen 
Uitvoering 
provincie / 
streekwurk 

In het jaar 2020 is er vanuit de 
provincie Fryslân de subsidieregeling 
Nieuwe Economie Challenge Fryslân 
opgezet. 56 bedrijven hebben 
subsidie ontvangen om een innovatief 
idee door te ontwikkelen tot een 
prototype. Hiervoor kon maximaal  
€ 8.000 subsidie verstrekt worden, 
waarbij de subsidiebijdrage maximaal 
70% van de subsidiabele kosten 
bedroeg. Voor deze regeling was  
€ 600.000 beschikbaar en is er door 
aanvragers zelf nog ca. € 250.000 
zelf gefinancierd. 

Het subsidieplafond was 
voor het einde van de 
looptijd van de regeling 
bereikt.  

Op woensdag 16 maart 2022 zal 
een bedrijvenmarkt worden 
georganiseerd waarvoor alle 56 
bedrijven zijn uitgenodigd en waar 
15 bedrijven hun project gaan 
pitchen. Doel is kennisdeling en 
de innovaties mogelijk via andere 
subsidies of door verbindingen te 
maken verder te brengen.  

Voor ontwikkeling van 
prototype, 1e verkoopmodel 
heeft organisatie 70% 
subsidie ontvangen in 
hoogte van de max van € 
8.000. 

Toekomst 
gericht 
innovatief 
investeren 
(voorbeeld 
regeling 
Circulaire 
economie) 

60 
beschikkingen 
Uitvoering 
provincie 

In het jaar 2020 is er vanuit de 
provincie Fryslân de subsidieregeling 
Toekomstgericht innovatief investeren 
opgezet. 60 bedrijven/instellingen 
hebben subsidie ontvangen om een 
innovatie door te ontwikkelen tot een 
innovatief product. Voor deze regeling 
was € 500.000 beschikbaar en is er 
door aanvragers zelf nog ca. € 1,5 
mln. aan totale financiering ingediend. 
Waarmee ca € 700.000 zelf 
gefinancierd wordt. 

Regeling was 
overvraagd. Aantal 
aanvragen zijn daardoor 
niet gehonoreerd.  

Regeling was breed en daarom 
weinig afwijzingen. Relatief veel 
aanvragen op inzet van hoe 
thuiswerken in te kleden. 
Voornamelijk aanvragen vanuit 
MKB.  

Hergebruik restwarmte 
machinepark energieopslag 
van zonnepanelen in 
accupakket waar 70% 
subsidie met max  
€ 15.000 te verstrekken.  

Corona 
innovatie / 
Business 
support 
(organiserend 
vermogen) 

i.s.m. 
Ynbusiness / 
IPF 
Uitvoering YB 
2.0 
(budget 430k) 
Stopgezet.  

Na de pilotfase bleek onvoldoende 
belangstelling bij ondernemers en is 
in overleg met de aangesloten 
partners besloten project na de 
pilotfase niet door te zetten. Hiervoor 
gereserveerde bijdragen zijn 
vrijgevallen. 

Na de pilotfase heeft een 
evaluatie 
plaatsgevonden. 

Tijdens de pilotfase is gebleken 
dat getroffen sector/ bedrijven 
vooral met de eigen 
overlevingsstrategie bezig waren 
en onvoldoende op zoek waren 
naar nieuwe businessmodellen. 
Initiatief sloot onvoldoende aan bij 
de behoefte. 

Organisatie kan via 
Ynbusiness adviestraject 
krijgen om bedrijf dat voor 
corona nog gezond was 
verder te helpen in het 
zoeken naar nieuwe 
businessmodellen.  

1,5 meter 
regeling 

582 aanvragen 
zijn vastgesteld 

Er zijn 708 aanvragen behandeld. 
Van het subsidie-budget van  

Er is geen evaluatie 
gehouden, wel twee keer 

De regeling was zo breed mogelijk 
opgezet. Qua looptijd is de 

Recreatie toerisme 
bedrijven krijgt subsidie 
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gastvrijheids-
economie 
(voorbeeld 
regling 
Drenthe) 

i.s.m.  
Taskforce 
Uitvoering SNN 

€ 928.400,00 is € 826.028,39 
uitbetaald aan subsidies 

een impactmeting 
uitgevoerd 

regeling 2 keer verlengd en kon 
het bedrijfsleven ook meerdere 
keren (3) een beroep op de 
regeling. Regeling voorzag 
uiteindelijk in een grote behoefte. 

voor directe investering om 
te kunnen inspelen op de 
1,5 meter maatregel.  

Regeling 
Energie 
Rentekorting 
 

258 
Beschikking en 
Ovk SVN  
Uitvoering SVN 

Van de rentekorting zijn in 2021 
slechts 258 subsidies verstrekt. Het 
NWF (nationaal warmtefonds) ziet in 
2021 door het hele land een duidelijke 
dip in het aantal aanvragen en wijdt 
dit aan corona. Eind 2021 loopt het 
aantal vragen weer sterk op. 
Waarschijnlijk komt dit door de snel 
stijgende energieprijzen. 

We werken nu aan een 
(iets) uitgebreidere 
evaluatie, enerzijds 
omdat we op korte 
termijn een paar kleine 
wijzigingen door moeten 
voeren en anderzijds 
omdat de budgetten 
opraken/ de regelingen 
eind dit jaar aflopen en 
we dus in de loop van dit 
jaar moeten gaan 
bepalen of we hiermee 
door willen of stoppen. 

 Particuliere woningeigenaar 
krijgt korting op de rente 
van de nationale 
duurzaamheidslening (NEF) 

Regeling 
Energie 
Friese 
energiepremie 

1048 
beschikkingen. 
Uitvoering SNN 

Van de plus zijn er in 2021 1048 
subsidies verstrekt. Het doel was 
1000.  
 

  Particuliere woningeigenaar 
krijgt 10% extra subsidie op 
de nationale subsidie 
(SEEH) 

Opdracht om 
voor 40 Friese 
bedrijven 
testen uit te 
voeren 
circulaire 
plastics  

 Het bekendmaken van NTCP en de 
meerwaarde voor het Friese MKB is 
de eerste fase van deze opdracht 
gedaan. Het blijkt dat Friese MKB-ers 
het lastig vinden om hier zelfstandig 
een stap voorwaarts in te zetten. De 
opdracht loopt daarom nog. Er is nu 
voor € 100.000 aan kosten gemaakt. 

Er is heel veel data 
verzameld waarvan het 
Friese MKB gaat 
profiteren. Met deze data 
en de komst van de 
wasinstallatie is er een 
mooi program voor het 
Friese MKB ontstaan. 

Naast het sorteerproces is 
gebleken dat het wassen van de 
verpakkingen een essentieel 
onderdeel is om goed te kunnen 
sorteren. NTCP gaat een 
wasinstallatie via een subsidie van 
het Rijk aanschaffen en hoopt 
daarmee meer Friese MKB-ers 
aan te haken. Hierin zal het 
resterende budget van 50k 
ingezet worden.   

Bedrijf krijgt een testdag bij 
NTCP om het sorteerproces 
van de eigen producten 
inzichtelijk te krijgen.  

IOF 2.0 
  

Budget € 2 
miljoen 

5 leningen zijn verstrekt. Commitment 
verstrekt van € 635.000.  

De regeling is 31 
december geëindigd en 
er zijn respectievelijk 
leningen verstrekt van 
75k, 50k, 150k, 150k en 
210k. Er is daarmee 
budget overgebleven.  

De bedrijven die een lening 
hebben ontvangen lijken voor na 
corona ook daadwerkelijk weer 
toekomstperspectief te hebben.  

Bedrijf dat voor Corona 
goed liep kan bij FOM 
financiering aanvragen.  
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Regeling 
kleine 
initiatieven 
  
4-01-2021 t/m 
15-02-2021 
 

19 projecten 
gerealiseerd   

61 aanvragen ontvangen, 19 

toegewezen, 15 zijn afgewezen 

vanwege incompleet, 3 hebben zich 

teruggetrokken, 24 zijn afgewezen 

vanwege het bereiken van het 

plafond.   

€ 165.000 beschikbaar gesteld;  

€ 150.000 voor in de regeling,  

€ 15.000 voor uitvoeringskosten. 

Plafond is met € 5.350 overschreden. 

Max. aan te vragen bedrag: € 10.000.  

 

Het plafond was op de 

eerste dag al bereikt  

Activiteiten moeten voor 

1 oktober 2021 worden 

afgerond. 

Regeling was een succes 

is opnieuw opengesteld 

binnen No & Moarn II 

 

Doel: impuls cultuursector.  
Kunstaanbieders ervaren 
onzekerheid bij het starten van 
nieuwe projecten, onzeker is hoe 
lang coronamaatregelen van 
kracht blijven, of hun projecten en 
producties derhalve kunnen 
worden uitgevoerd of 
tentoongesteld. Vele buurt- en 
dorpshuizen en podia zagen hun 
inkomsten wegvallen door het 
noodgedwongen sluiten van hun 
deuren. Met deze regeling kunnen 
kunstaanbieders subsidie 
aanvragen om een voorstelling of 
tentoonstelling te organiseren ism 
met een locatie waar dit te zien zal 
zijn.  
 

Theatervoorstelling: ‘Ferlies 
yn Lockdown’  
De afgelopen maanden 
heeft het Coronavirus en 
alle maatregelen iedereen 
geraakt. Ook Douwe, een 
oudere man uit de Walden. 
Hij heeft zijn Durkje verloren 
aan het virus. Hij heeft haar 
begraven en komt alleen 
thuis. Hoe gaat hij om met 
dit immense verdriet? 
‘Ferlies yn Lockdown’ is een 
theatervoorstelling in MeM 
in Buitenpost met 
therapeutische inslag die 
een steun in de rug wil 
betekenen in deze 
uitdagende tijden. 
De dienst was aanwezig bij 
de voorstelling.  

Cofinan-
ciering Friese 
culturele 
instellingen  

€ 275.000 

cofinanciering 

voor het  Fries 

Museum, en 

Filmhuis 

Slieker.  

 

Fries Museum cofinanciering vanuit 
provincie € 475.000, waarvan  
€ 250.000  uit dit pakket (uit het 
onderdeel Vestigingsklimaat - 
Blockbusters) 
Filmhuis Slieker: € 25.000  

cofinanciering vanuit dit budget. 

 

nvt Op 15 april 2020 heeft de Minister 

van OCW bekend gemaakt dat het 

Kabinet €300 miljoen extra uittrekt 

ter ondersteuning van de culturele 

en creatieve sector. Er wordt € 48 

mln. geïnvesteerd  in de vitale 

regionale infrastructuur via de 

Rijkscultuurfondsen voor een 

beperkt aantal cruciale regionale 

musea, podia en filmtheaters. 

Voorwaarde is cofinanciering 

(50/50) vanuit de provincie en/of 

gemeente. Fryslân heeft vanuit dit 

budget € 250.000 beschikbaar 

gesteld voor het Fries Museum, 

Filmhuis Slieker en Theater de 

Lawei.  

Met een investering van  
€ 500.000 (275.000 euro uit 
dit pakket) is er door de 
twee instellingen  
€ 1 mln. euro opgehaald 
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Voucher-
regeling 
Leefbaarheid 
 

i.s.m. 
streekwurk als 
loket 

Bij de 500 euro regeling was er 60 x 
€500,- voor zuidoost Fryslân, 
zuidwest, noordoost, noordwest en de 
30 x voor de Wadden. In totaal was er 
dus: 270 keer € 500,- te vergeven.  
Drie dagen na de openstelling waren 
de meeste regio’s uitverkocht. Er is 
dus 270 keer beschikt. We hebben 
zo’n 100 weigeringen moeten sturen. 
En bij 2 regio’s moeten loten omdat 
het plafond bereikt werd op een dag 
waarop veel aanvragen tegelijkertijd 
binnenkwamen.  
 
In totaal was er €150.000 beschikbaar 
voor de regelingen. Hiervan is 
€135.000,- rechtstreeks naar 
initiatiefnemers gegaan. €15.000 is 
gebruikt voor tijdelijk personeel voor 
het schrijven van beschikkingen en 
weigeringen. 

Zo’n 20 initiatieven 
moeten nog uitgevoerd 
worden. Een initiatief 
diende uitgevoerd te 
worden tussen 25 mei en 
25 november 2021. Deze 
initiatieven zouden in de 
tweede helft van 
november worden 
gerealiseerd. Helaas 
werden en toen ook 
nieuwe 
coronamaatregelen van 
kracht waardoor de 
uitvoering even op zich 
laat wachten. 1 maart 
2022 besluit GS dat deze 
initiatiefnemers nog 2 
jaar de tijd krijgen om 
hun projecten 
verantwoord en veilig uit 
te voeren. 

-Gemiddeld hadden 
initiatiefnemers binnen 5 dagen 
een toewijzing of weigering op de 
mat 
-Voor verschillende 
initiatiefnemers was het de eerste 
keer dat ze contact hadden met 
de provincie of subsidie 
aanvroegen 
-De gemeente Waadhoeke zet nu 
een soort gelijke regeling op 
geïnspireerd op die van de 
provincie. 

De regeling zorgde voor 
kleine momenten van 
samen zijn (een voorstelling 
van een koor voor een 
verzorgings-tehuis) of kleine 
fysieke aanpassingen in de 
leefomgeving (zelf 
getimmerde vogelnestjes 
tegen de 
eikenprocessierups) waarbij 
de nadruk lag op het 
betrekken van ouderen en 
het samenbrengen van 
mensen die elkaar niet van 
nature veel opzoeken 
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