
 

STEL JE EENS VOOR……  

dat jouw werk aan de basis staat van de meest innovatieve en duurzame ontwikkelingen met 

een positieve impact op onze samenleving. Zo draag jij actief bij aan de wereld van morgen. 

Jouw bijdrage hierin is dat je complexe zaken vertaalt naar heldere feiten. Jij brengt de losse 

puzzelstukjes bij elkaar en schetst een duidelijk totaalbeeld. Een verantwoordelijkheid met 

impact, die je vormgeeft als subsidieconsultant.  Je werkt bij klanten, vanuit huis of op ons 

kantoor in Den Haag.  Naast inhoudelijk subsidieadvies ben je bezig met promotie van onze 

diensten aan bestaande en nieuwe klanten.   

IMPACT CREËREN 

 Benaderen van (potentiele) klanten en inventariseren of zij belang hebben bij onze 

diensten; 

 Analyseren van de behoeften van de klant en hierop acties ondernemen; 

 Zorgen voor het behalen van de organisatie doelstellingen; 

 Uitwerken van projectplannen, begrotingen, en bijbehorende subsidieaanvragen; 

 Relatiebeheer opbouwen en zorgen voor een hoge klanttevredenheid; 

 Samenwerken met je collega’s binnen het zelforganiserend team. 

MET ELKAAR 

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team bundelt de krachten om klanten 

een zo goed mogelijk advies te geven en daarmee innovatie en duurzame ontwikkelingen te 

stimuleren. Gebruik maken van elkaars talenten en kennis en onderlinge stimulans om de 

best mogelijke consultant te worden zijn dagelijkse praktijk. De consultants werken binnen 

een zelforganiserend team met bijpassende verantwoordelijkheid en ruimte om hier goed 

invulling aan te geven. In de bestuurders vindt je ervaren praktijkmensen die net als je 

directe collega’s gemotiveerd zijn om jou en alle andere collega’s te ondersteunen.  

We vinden samenwerken zo belangrijk dat we dit niet beperken tot alleen de eigen 

organisatie. We organiseren ook meetings tussen klanten rondom een thema of mogelijkheid 

die voor allen interessant is. Vooral als zij die kans samen aanpakken.   

Wordt jij net als wij vrolijk van het volgende voorbeeld dat een klant deelt?  

‘Onze subsidieconsultant heeft voor onze circulaire productontwikkeling de business case 

beslissing versneld, dankzij subsidies en fiscale voordelen. Ook heeft zij ervoor gezorgd dat 



 

er een partnership is gestart met een andere klant,  zodat hun afval onderdeel wordt van ons 

nieuwe product. Samen voorkomen we onnodig afval en voegen we iets waardevols toe aan 

ons productenpallet. Ik durf te zeggen dat dit zonder onze subsidieconsultant niet tot stand 

was gekomen. We zijn echt positief verrast’ 

MET JOUW TALENTEN   

Natuurlijk ben je klantgericht, heb je overtuigingskracht op basis van feiten en voel je haarfijn 

aan wat klanten en collega’s nodig hebben. Daarnaast neem je het voortouw in ontwikkeling 

en help je anderen met veranderingen om te gaan. Ook neem je de tijd om te reflecteren en zo 

jouw prestaties en die van anderen continu verder te verbeteren. Juist die eigenschappen 

maken jou tot een goede subsidieconsultant, zeker in combinatie met:   

 minimaal een hbo-diploma en hbo+ werk- en denkniveau bij voorkeur in een technische 

richting;  

 bij voorkeur ervaring in en op z’n minst affiniteit met een analytische functie;   

 diepgaande kennis van subsidie dienstverlening en actuele wet- en regelgeving op dit 

vlak of de bereidheid en het vermogen dit in korte tijd te leren;   

 veel verstand van het analyseren van omvangrijke en complexe dossiers;   

 accuraat, consciëntieus en het vermogen om alle relevante indicatoren zelfstandig te 

beoordelen;  

 zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zowel in het 

Nederlands als het Engels;  

 een focus op het verstevigen en onderhouden van goede relaties met klanten;   

 rijbewijs B en eigen vervoer; 

 werkervaring in een commercieel zakelijk dienstverlenend bedrijf is een pré; 

 affiniteit met IT is een pré.  

OVER PLUS PROJECTS 

Plus Projects werd in 2005 opgericht met de ambitie om het beste subsidieadviesbureau te 

zijn en dat te realiseren met een relatief klein, hecht team.  

Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot een succesvol subsidieadvieskantoor 

gespecialiseerd in innovatie en duurzaamheid voor projecten met een positieve impact op de 

wereld. Een adviesbureau dat uitsluitend duurzame relaties met klanten en subsidieverleners 



 

heeft. Waarbij kwaliteit de basis is en waar we werken met de durf om boven het maaiveld 

uit te steken. Het maximale halen uit elk project is de succesformule van ons bedrijf. 

Wij zijn trots op ons werk en op onze relatie met klanten die tot de meest innovatieve en 

duurzame bedrijven van Nederland behoren. Van autofabrikanten tot muzieklabels tot 

suikerfabrieken. Ongeacht de branche kunnen klanten op ons rekenen.   

WIL JIJ DIT OOK?  

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal 

te zetten en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. Door innovaties te omarmen 

en jou op hoog niveau te laten coachen en begeleiden kun je je echt richten op het verzilveren 

van jouw groeipotentieel.    

We geven je als lid van het zelforganiserend team de ruimte om te innoveren en ondernemen. 

Zo bieden we je volop ontwikkelkansen en helpen we jou je eigen verwachtingen te 

overtreffen. Dit alles met het doel dat jij over een paar jaar een A-player in de markt bent.  

Daarbovenop kun je bij ons (op basis van een 40-urige werkweek) ook rekenen op:    

 een bruto maandsalaris tussen € 2.750,- en € 6.000,-   

 een collectieve winstuitkering en vakantiegeld;   

 een persoonlijk budget dat je kunt besteden aan activiteiten gericht op jouw ontwikkeling 

en loopbaan;   

 flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken:  

 prima faciliteiten, zoals een laptop en telefoon en mobiliteitskaart voor al je zakelijke 

reizen, 

 een onkostenvergoeding; 

 een pensioenregeling waar je zelf maar 3%  aan bijdraagt.   

 

LATEN WE KENNISMAKEN   

Ben jij hem/haar? Onze nieuwe collega die Plus Projects wil versterken 

als subsidieconsultant? En zo het verschil maken voor jezelf, onze klanten én de 

maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature.  

HANDIG OM TE WETEN:    



 

Het past binnen ons bedrijf om oprechte aandacht aan elkaar te schenken. Wat ons betreft 

begint dit al bij de sollicitatie. Door elkaar echt te leren kennen en met elkaar beoordelen of er 

sprake is van een goede match levert veel voordelen op voor iedereen. Daarom vragen we 

jou in je sollicitatie in te gaan op onderstaande vragen: 

 Waaruit blijkt dat jij onze missie, visie en kernwaarden deelt?  

 Waarom is subsidieconsultancy voor jou de ideale baan?  

 Wat wil jij over 3-5 jaar bereiken? Hoe past jouw ontwikkeldoel bij de missie en visie van 

Plus Projects?  

 Waaruit blijkt dat jij zowel een strateeg als een doener bent?  

Bij de 4 vragen hieronder is het verzoek deze te beantwoorden aan de hand van een 

concrete situatie:  

 Waaruit blijkt dat jij goed bent in het doorgronden van complexe zaken en deze helder op 

papier te krijgen?  

 Hoe ga jij om met feedback?  

 Waaruit blijkt dat jij proactief bent?  

 Waaruit blijkt dat jij goed bent in plannen en organiseren?  

Uit je CV blijkt het volgende: 

 Welke ervaring heb je met subsidieaanvragen op het gebied van innovatie en 

duurzaamheid? Kun je s.v.p. voorbeelden delen?  

 Welke overige relevante werkervaring heb je?  

 Wat is verder nog belangrijk om te weten over jou? 

 

VRAGEN?  

Vragen over de functie van subsidieconsultant? Marjolein Nijhuis, directeur, beantwoordt ze 

met plezier via werkenbij@plusprojects.nl    

DE SOLLICITATIEPROCEDURE 

De sollicitatieprocedure bestaat uit een (virtueel) gesprek, een tweede ronde gesprek met 

leden van het zelforganiserend team, een assessment en een afrondend gesprek waarin we 

samen bepalen of er sprake is van een goede match.    



 

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen of nieuwe medewerkers 

voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij Plus Projects te verrichten.   

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Mocht je hier meer over willen weten, stel dan gerust je 

vragen aan Marjolein. 

We houden van verschillen in mensen om zo een nog betere organisatie te worden. We zijn 

benieuwd naar wie jíj bent!   

 

 

 

 

 

 

 

 


