SOCIAAL JAARVERSLAG 2021

VOORWOORD
In 2021 waren flexibiliteit en (online) verbinding belangrijke
factoren binnen Subvention. De ene periode konden we wel fysiek
afspreken met collega’s en relaties, de andere periode zaten we
vooral weer thuis te werken.
Verbinding is een rode draad binnen ons bedrijf. Van gezamenlijk
mooie projecten realiseren voor klanten tot samen genieten van
een welverdiend drankje na een goede werkweek.
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We ontwikkelden in 2020 de Strategiekaart Subvention 2030 waar
vanaf 2021 echt aan gewerkt is. De werkzaamheden en acties lees
je in dit jaarverslag. De visie van Subvention is koploper worden in
het met subsidies versnellen van duurzame projecten. Daar gaan
we voor en we hebben dit jaar al mooie stappen gezet.
Ben je benieuwd wat dit betekent voor onze duurzame relaties,
zoals klanten, onze interne organisatie, ontwikkelingen waar
we ons mee bezighouden en wie we als Subvention zijn?
Lees dan gauw verder.
Ik wens je veel lees- en vooral kijkplezier!
Mandy Alberink-Lenferink
Marketing & Communicatie
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MERKVERHAAL SUBVENTION
Oprecht een ander verhaal
We zetten de mens centraal, zowel intern als extern. Het
contact van mens tot mens maakt ons werk betekenisvol. We
kiezen voor de focus op vijf branches: Vastgoed, Industrie,
Woningcorporaties, Agrarisch en ICT.

4

INHOUD
Woord van de directie .................................................................... 6

Klanten & relaties

2021 in projecten ............................................................................ 8
Nieuwe medewerkers en jubilea .............................................. 12
De subsidiewereld van Subvention ........................................... 16
Klanten en relaties ........................................................................ 18

Medewerkers bij Subvention doen waar ze goed in zijn en waar
ze blij van worden. We zijn nieuwsgierig, benieuwd naar de
vraag achter de vraag en vinden hiervoor passende oplossingen.
We houden overzicht en geven krachtig advies.

Interne organisatie
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Ontwikkeling
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Dat is Subvention.
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WOORD VAN DE DIRECTIE

Onze dienstverlening is kennisintensief en je moet elkaar opzoeken om kennis

Wat een enerverend jaar hebben we achter de rug. Versoepelingen en

uitspraak waar we vierkant achter staan. Samen werken we aan de verduurzaming

maatregelen wisselden elkaar af in golfbewegingen. Het was noodzakelijk mee

van onze economie. Onze CO2-footprint is ten opzichte van 2020 licht gestegen.

te bewegen en te zoeken naar de mogelijkheden om verbinding te houden met

We mochten meer en de behoefte elkaar ’offline’ te zien, kunnen we aanwijzen als

collega’s, relaties, bestaande klanten en nieuwe prospects.

een belangrijke oorzaak. Helaas zijn er in 2021 veel kennissessies, opleidingen en

Verbindingen zijn nodig om koploper te zijn. Wij gebruiken de subsidies om
ambities te realiseren en de verduurzaming te versnellen. Door de pandemie
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en ervaringen te delen. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen is een bekende

gezellige uitjes niet doorgegaan. De verbinding is noodzakelijk en we hebben met
elkaar creatief naar oplossingen gezocht.

kijken we anders naar duurzaamheid. ‘We gaan het COVID-19-virus verslaan en

Want ‘de mens centraal’ is de belangrijkste waarde voor Subvention. We zijn

gaan duurzaam de toekomst in’, hoorden we veel om ons heen. Bedrijven wilden

Subventioners en samen maken we Subvention. Samen met elkaar door het vuur

en durfden weer.

en samen zorgen dat we vitaal blijven. Dit wordt ook gezien. Niet voor niets dat we

De wil en de durf om duurzaam of circulair te investeren in een bedrijfspand.
De wil en durf om kritisch te kijken naar je product en productieproces om het

zijn genomineerd voor het ‘Fitste bedrijf van Twente’. Hier zijn we trots op. Trots op
wat we met elkaar hebben bereikt.

duurzamer te maken. De wil en durf liggen in het verlengde van de ambities van

Naast ‘samen’, zetten we in op ‘persoonlijk’. We stimuleren elke medewerker om

een ondernemer.

zichzelf te ontplooien. Ontplooien door het volgen van een opleiding, door jezelf

We kijken verder vooruit en projecteren het toekomstig beleid van stakeholders
op de geplande projecten van de onderneming. Strategie begint een steeds

uit te dagen, door jezelf nog beter te profileren. Elke stap voorwaarts
helpt. Het helpt jezelf, het team en Subvention.

belangrijker onderdeel te worden van onze werkzaamheden. We denken mee,

Samen zijn we in transitie. We gaan voor vernieuwing. We willen

adviseren proactief en willen impact maken. Hoe we dit willen doen, is beschreven

impact maken en met grote stappen vooruit. We dagen elkaar elke

in onze Strategiekaart. De Strategiekaart is de basis voor de toekomst van

dag uit om onze dienstverlening nog beter te maken. Dit krijgen

Subvention.

we terug. Terug in de vorm van waardering, loyaliteit en
complimenten. Dit geeft ons energie. Bevlogen gaan we
2022 in. Samen maken we Subvention.

Frank Waleczek

Bernhard Scholing
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klanten
& relaties

PROJECTEN
We zijn trots op onze klanten en de
projecten waar we aan bijdragen. Of
het nu een gebouw, proces of product
is, we gaan altijd voor versnelling van
verduurzaming en innovatie.
Als adviseurs zijn we elke dag weer
betrokken bij mooie projecten, bedrijven
en merken. De volgende pagina’s
tonen een greep uit de projecten waar
Subvention in 2021 bij betrokken was.

Van der Valk

AFAS Software

Groen hotel met een casino en bioscoop
in Gorinchem

Nieuw hoofdkantoor AFAS Software,
duurzaam tot in het kleinste detail

Strawinskyhuis Amsterdam
Gerenoveerd multifunctioneel
kantoorgebouw met transparante
uitstraling als duurzame blikvanger
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De Alliantie
Een 70 meter hoog gebouw met
288 sociale huurwoningen en drie
bedrijfsruimtes

Actium
De realisatie van compacte duurzame
woningen, volledig gasloos

Sleutels
Hoogniveaurenovatie: goede kwaliteit
woningen tegen betaalbare huurprijzen
en met behoud van historisch gevelbeeld

Conquest Automation
Ontwikkeling van sensoren en module
voor procesautomatisering via de cloud
Meer weten? Ga naar: subvention.nl/projecten

klanten
& relaties

SequriX

OrangGO

Ontwikkeling van digitaal security
netwerk met AI-programmatuur

Softwareontwikkeling voor het testen
van chips (halfgeleiders)

Pilkington Nederland

Kooiker Groep

Beglazing die duurzame energie opwekt,
met verwarmingselement, isolerend en
zon- en geluidswerend

Ontwikkeling van mobiele machine
voor de reiniging van waterpasserende
verharding
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DutchFiets

Fokbedrijf Hendriks

Melkveebedrijf Kisteman

Maatschap de Haan

Productontwikkeling van circulaire fiets
van 100% recyclebaar kunststof

Nieuwbouw varkensstal (opfokstal)
volgens Maatlat Duurzame Veehouderij

Opwekking van duurzame energie met
een EAZ windturbine

Nieuwbouw melkveestal volgens de
Maatlat Duurzame Veehouderij
Meer projecten? Ga naar: subvention.nl/projecten

klanten
& relaties

NIEUWE MEDEWERKERS
We zijn blij met de nieuwe collega’s die we in 2021 (in
coronatijd) hebben mogen verwelkomen! Maar ook met
onze jubilarissen.
We vroegen onze collega’s - nieuw of oude rot in het vak hoe zij hun tijd bij Subvention ervaren.

“De combinatie van de
“Ik ben blij dat

dienstverlening en een

ik mezelf kan

breed scala aan bedrijven,

doorontwikkelen bij

maakt van het werken bij

Subvention.”

Subvention een unieke

Gert-Jan Lesscher

werkplek in Overijssel.”

In 2021 begonnen bij Subvention

Ernestien Salomons
In 2021 begonnen bij Subvention
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“Bij Subvention heb ik
bovenal het gevoel mijzelf
te kunnen zijn en vormen
mijn eigen interesses de
basis voor mijn verdere
ontwikkeling.”
Maarten Duijts
In 2021 begonnen bij Subvention

Maarten
Gert-Jan

Ernestien

klanten
& relaties

JUBILEA EN NIEUWE MEDEWERKERS
Joost van der Wurf - In 2021 begonnen bij Subvention
“De afgelopen 20 jaar heeft
Subvention een mooie
ontwikkeling doorgemaakt. Het
is gaaf om daar deel van uit te
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“Al 25 jaar helpen om ambities

mogen maken en me samen

te realiseren. Subsidies helpen!

met Subvention te kunnen

Ondernemen doe je samen.

ontwikkelen.”

Samen met medewerkers,
relaties en klanten.

Diederik van de Woestijne
20 jaar in dienst in 2021

SamenVerduurzamen!”
Frank Waleczek
25 jaar in het vak in 2021

Diederik
Frank

In mei 2021 begon ik bij Subvention als subsidieadviseur in team
Industrie. Voor iemand zonder werkervaring had ik mij geen
betere eerste werkgever kunnen bedenken! Vanaf het eerste
moment lag de focus met name op mijn eigen ontwikkeling. Ik
werd direct uitgebreid betrokken bij lopende projecten. Door de
open en behulpzame instelling van mijn collega’s heb ik in korte
tijd veel geleerd.
Inmiddels heeft mijn functie al redelijk vorm gekregen, waarbij ik
al aan meerdere grote verduurzamingsprojecten
heb mogen werken. Binnen Subvention kan ik
mijn bijdrage geven aan de verduurzaming
van Nederland en dat geeft mij veel
energie!
Joost

15

klanten
& relaties

DE SUBSIDIEWERELD VAN SUBVENTION
In 2021 hielpen we 1.123 klanten en relaties, waarvan 358 nieuwe
klanten, met subsidies. Dat doen we overigens niet alleen door
subsidies aan te vragen, maar ook met kennisdeling via webinars
en het subsidiabel krijgen van duurzame investeringen. Deze
pagina geeft een beeld van onze subsidiewereld.

Subvention krijgt duurzame investeringen subsidiabel
Subvention adviseert subsidieverstrekkers zoals de RVO bepaalde
investeringen op te nemen op de Milieulijst of Energielijst. Een nevelkoelsysteem voor de horeca, een elektrische voermengwagen en een installatie
voor de bewerking van kunststofrecyclaat zijn hier voorbeelden van.
Op deze manier zetten we ons in voor een goede aansluiting van
subsidieregelingen op de markt. Daarbij helpen we innovatieve klanten
door hun duurzame machines en systemen subsidiabel te krijgen.
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Webinars nieuwe vorm van kennisdeling
Graag delen wij onze kennis. Via open dagen, beurzen en kennissessies,
maar vanaf de coronaperiode ook in de vorm van webinars over:
 De subsidiemogelijkheden voor duurzaam vastgoed
 Subsidies en de NTA 8800 voor woningcorporaties
 Subsidies en de impact van BENG (NTA 8800) op duurzaam vastgoed
 Stikstof en ruimtelijke ordening, bedrijfseconomisch en subsidies
Webinars (terug)kijken? subvention.nl/webinars

Subvention viert ‘geboorte’ klantportaal
Team Woningcorporaties van Subvention vierde de
geboorte van haar klantportaal. Op de ‘geboortedag’
maakten ze een toer door Nederland om de eerste
gebruikers te verblijden met het geboortekaartje én
een krentenwegge. Het klantportaal is beschikbaar
voor klanten die gebruikmaken van het Full Service
Concept.

klanten
& relaties

KLANTEN EN RELATIES
 Verdere structurering van
Subvention wil een duurzame relatie met werknemers,
klanten, partners, leveranciers en andere relaties. We streven
altijd naar meewaarde voor hen. Daarvoor hebben we
verschillende succesfactoren gedefinieerd.

de interne communicatie.
We startten met een
tool waarmee collega’s
zelf snel hun zakelijke
social mediaberichten
kunnen plaatsen. Tot slot
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Verhogen meerwaarde
klant
Subvention is kennispartner
voor haar klanten. Medewerkers
onderhouden hun kennis en zijn
specialist op hun vakgebied. Zo

legden we een basis voor
het versterken van ons
werkgeversmerk, wat een
belangrijk aandachtspunt
blijft voor 2022.
 Samen met collega’s is in

bieden we echte meerwaarde.

2021 onze subsidiescan*

Merk versterken

geïnteresseerden

 In 2021 werkten we aan
verbinden en het versterken
van ons merk van binnenuit.
In samenwerking met HR

gelanceerd, waarmee
snel en makkelijk hun
subsidiemogelijkheden in
beeld krijgen.

* Ga naar: subsidiescan.subvention.nl

richtten we ons op de
ontwikkeling van nog betere
klantcommunicatie.

Netwerk relaties
vergroten

Subvention scoort op
alle fronten een 8
De verbinding met onze
medewerkers, klanten en
relaties is voor Subvention
belangrijk. Daarom
peilen we regelmatig hoe
we bij hen scoren met
tevredenheidsonderzoeken.
Het cijfer 8 is voor ons een
magisch getal, want alle drie
de onderzoeken leverden

In 2021 gaven we de eerste

ons dit mooie cijfer op. We

aanzet voor partnership.

zijn ons ervan bewust dat we

Met een groot aantal relaties

moeten blijven werken om deze

voerden we verkennende

geweldige score te behouden of

gesprekken en rolden we het

te verhogen. Daarom blijven we

partnermodel met wederzijdse

doorlopend verbeterpunten uit

tevredenheid uit. In 2022

de uitkomsten halen.

breiden we dit verder uit.
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interne
organisatie
Locatie Enschede

ONZE ORGANISATIESTRUCTUUR
Vanuit onze locaties in Zwolle en Enschede, een adviesloket
bij The Gallery in Enschede en meer dan 30 thuiswerklocaties
adviseren we ondernemers en bedrijven door heel Nederland.
We zijn gespecialiseerd in de branches Vastgoed, Industrie,

Woningcorporaties, Agrarisch en ICT.



20




management assistent (2)

secretaresse (4)



HRM-adviseur (1)

coördinator kwaliteit & informatie (1)




Locatie Zwolle

Adviesloket
The Gallery

subsidiemedewerker (1)




subsidieadviseur (25)

marketing & communicatie (2)

directie (2)

Onze mensen
In 2021 werkten er 38 mensen bij Subvention waarvan de meesten
als subsidieadviseur. Een secretariaat, HRM, kwaliteit & informatie
en marketing & communicatie zorgen dat alles op rolletjes loopt.
Een managementteam houdt de koers van Subvention in de gaten.
De klankbordgroep geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies.
In een merksterkteteam werken ambassadeurs van de organisatie
aan vraagstukken rondom het merk Subvention.
Meer weten? Ga naar: subvention.nl/over-ons
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interne
organisatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Sponsoring en donaties
Subvention kent betrokken medewerkers, klanten en relaties die
zich inzetten voor goede doelen, maatschappelijke initiatieven en
sportverenigingen. Elk jaar steunen wij verschillende initiatieven die
duurzaamheid versnellen of de mens centraal zetten.
In 2021 waren dat Dag van de Duurzaamheid Zwolle, Stichting Switie
Marien, Volleybalvereniging Albergen, Voetbalvereniging SV TVO Beckum,
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Basketbalvereniging Uitsmijters Almelo.

Van PET-fles naar Subvention-paraplu
Ons inkoopbeleid is gericht op duurzame keuzes. We selecteren onze
leveranciers en producten hierop. Zo ook voor paraplu’s als onderdeel
van ons kerstgeschenk in 2021.
De Subvention-paraplu’s zijn gemaakt door de sociale onderneming de
Plastic Bank. Ze geven inwoners van Haïti, de Filippijnen en Indonesië
contanten of vouchers in ruil voor het afval dat ze verzamelen uit de
oceanen. Dit afval wordt vervolgens gerecycled tot producten zoals een
paraplu. Het merk staat ook wel bekend als Social Plastic.

interne
organisatie
Woon-werkverkeer
(25%)

SUBVENTION KLIMAATNEUTRAAL

Aardgasverbruik
(4%)

Practice what you preach!

Ons doel is om koploper te zijn in het met subsidies versnellen van
duurzame projecten. We vinden het daarbij belangrijk om zelf ook
een bewust duurzaamheidsbeleid te voeren voor een klimaatneutrale
bedrijfsvoering. Onze totale CO2-emissie daalde de afgelopen jaren van
187 ton in 2014 naar 169 ton CO2 in 2019. In de coronajaren 2020 en 2021
daalde dit nog eens sterk naar 92 en 101 ton. De grafiek hiernaast is de
opbouw van onze CO2-footprint van 2020.

Leaseauto’s
(29%)

Zakelijk OV
(1%)

Zakelijk gebruik
privéauto
(17%)

Elektriciteitsverbruik
(26%)

We beperken de uitstoot op verschillende manieren:
Elke medewerker krijgt de beschikking over een NS-Business Card.
Ons leasebeleid biedt de keuze voor auto’s met label A of B.
Twee adviseurs gebruiken een volledig elektrische auto.
Ons pand in Enschede heeft een duurzaam BREEAM Excellent keurmerk
en is gasloos. Het kantoor in Zwolle heeft energielabel A. Beide kantoren
maken gebruik van Warmte Koude Opslag voor verwarming en koeling.
� Stimulering CO2-vrij reizen met OV én door inzet van de Subvention fiets!
�
�
�
�

� We kiezen bewust voor energiezuinige apparatuur: koffieapparaten,
beeldschermen en een klimaatsysteem met zonneschermen in Zwolle.

Klimaatneutraal met The Seaweed
Company
De totale CO2-uitstoot over 2021 was 100,5 ton. De
CO2-emissie die wij niet hebben kunnen voorkomen,
compenseren we door te investeren in een
Nederlands project van The Seaweed Company.
Hierdoor werkt Subvention klimaatneutraal.
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ontwikkelen

ONTWIKKELING DIENSTVERLENING
Onze dienstverlening en ICT-omgeving blijven we optimaliseren
om klanten en relaties goed te bedienen. Op deze pagina lees je
hoe we dat doen.

In 2021 hebben we de volgende acties uitgevoerd:
 Lancering van klantportaal voor real time inzicht in projecten en
aavragen (zie impressie rechts).
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 Diverse verbeteringen in werkprocessen.
 Vanuit ons CRM-systeem onze klanten nog beter van de juiste
informatie op het juiste moment voorzien.
Doorkijk naar 2022:
 Verbeteren van het digitale platform voor samenwerking en
kennisdeling.
 Doorontwikkeling van de koppeling van de website en het CRMsysteem.
 Ontwikkeling van een digitaal platform voor onboarding van
nieuwe medewerkers.
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Fit én vitaal

VITALITEIT VOOR DUURZAME INZETBAARHEID

Onze inspanningen op gebied van vitaliteit blijven
niet ongezien. In 2021 werden we genomineerd (en
zelfs finalist) bij het ‘Fitste bedrijf van Twente’.

Vitaliteit blijft belangrijk voor een duurzame inzetbaarheid van
collega’s. Juist bij nog een jaar thuiswerken door corona. Vitaliteit is
niet alleen sporten, maar ook ontspannen, creatief bezig zijn en een

In 2019 behaalden we met trots de 44ste plek bij ‘Het
vitaalste bedrijf van Nederland’.

juiste verhouding tussen werk en privé.

28

29
Wekelijks vers
fruit op kantoor.

Sporten

En verder

 Een wieler- of sportset voor alle medewerkers.
 Maandelijkse bijdrage aan sportabonnement via
Bedrijfsfitness Nederland.
 Een Subvention-club op Strava om elkaars
sportieve prestaties aan te jagen.
 Gezamenlijke deelname aan sportevenementen.

 Op elke werklocatie een heuse Subvention-fiets.
 Een goede werk-privébalans met de nodige
thuiswerkfaciliteiten en flexibele werktijden.
 Actieve personeelsvereniging met leuke uitjes.
In 2022 op de planning: Periodiek Medisch Onderzoek
(vrijwillig), familiedag, citytrip Brussel.

ontwikkelen

Groeiplan: ‘Wat wil ik dit jaar bereiken?’
Aan het begin van het jaar stellen medewerkers een groeiplan op
met doelen en ontwikkelpunten. Iedereen stelt drie ambities op
vanuit drie uitgangspunten: één van onze succesfactoren van de
Strategiekaart Subvention 2030, één uit het eigen performance
profiel en één vanuit de Baarda Performance Indicator.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

We stimuleren medewerkers het beste uit hun (werk)leven
te halen voor een duurzame inzetbaarheid. Onze mensen
zijn namelijk het belangrijkste kapitaal van Subvention. Hen
optimaal ondersteunen, juist op persoonlijke ontwikkeling,
helpt Subvention verder. Alle collega’s kunnen hulp
inschakelen van onze vaste onafhankelijke coach Mira
Opdam.

We werken met de Baarda-methodiek en gebruiken de tool
Proodoss om ambities vorm te geven, prestaties te toetsen en de
beloning te bepalen.

Opleidingsbudget
Het volgen van een opleiding of cursus juichen we toe! Collega’s
krijgen jaarlijks een opleidingsbudget voor een cursus of
opleiding naar keuze op professioneel of persoonlijk vlak.
Orange8 organiseerde voor team Woningcorporaties
teambuildingsactiviteiten. Wij geloven erin om ook op
teamniveau een verdieping te maken met elkaar om het
wij-gevoel verder uit te bouwen. Het komende jaar krijgt
dit een vervolg.
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DOORKIJK NAAR 2022

IN 2022 ZETTEN WE IN OP:
 Verbondenheid en kennisdeling met klanten en relaties. Waar
dit niet fysiek kan, zetten we in op online bijeenkomsten en
webinars.
 Succesfactoren vanuit de Strategiekaart: medewerkers leveren
hun persoonlijke bijdrage aan een of een aantal factoren naar
keuze.
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 Digitaal werken: dit blijft belangrijk voor de flexibiliteit, het
optimaliseren van processen en klantcontact.
 De tevredenheid van relaties en klanten blijven onderzoeken en
verbeteren.
 Doorgaan met het uitvoeren van de strategie en ‘Stip aan de
Subvention-horizon’ die zijn uitgezet in 2020.
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wij zijn
Subvention

WIJ ZIJN SUBVENTION
35
Het wij-gevoel beleven we echt bij Subvention. We zijn in
2021 meer verenigd. Vestigingen noemen we nu logischerwijs
werklocaties en we gingen van twee secretariaten en
personeelsverenigingen naar één.
Op 1 juli 2021 vierden we gezamenlijk de verjaardag van
Subvention, 23 jaar alweer! Om elkaar weer live te kunnen
ontmoeten met een drankje tijdens een barbecue, heeft voor ons
zoveel meerwaarde, juist in coronatijd!
Het eerste gezamenlijke personeelsuitje was een geweldige
barbecueworkshop bij het Kolenboertje in Wierden.

wij zijn
Subvention

VRIJWILLIGERSDAG SUBVENTION DOET!
MVO stond in oktober 2021 in het teken van onze vrijwilligersdag
Subvention DOET!. Op die dag doen we iets voor de lokale
samenleving. Daarnaast verhoogt het de betrokkenheid van collega’s
en de maatschappij, omdat je in aanraking komt met organisaties
waar je in alledaagse situaties niet altijd mee te maken hebt.
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Bij Stichting Kinderboerderij Noord in Enschede

Bij woonzorgcentrum De Bongerd in Hattem hielpen we met het opruimen

hielpen we met schilderen, het bijvullen van de

van oud ijzer en het plukken van appels waar gelijk appeltaarten van zijn

volières met nieuw zand, snoeien van de haag

gemaakt met de bewoners. Een grote bloembak naast de dierenweide

en groene wal en schoonmaken van diverse

werd voorzien van nieuwe (winter)planten en het tuinmeubilair is

dierenhokken. Naast het harde werken kon er

schoongemaakt. Met onze kennis van bouw is een heus nieuw kippenhok

ook lekker geknuffeld worden met de dieren.

gerealiseerd! Tot slot werd een puzzeltocht uitgezet voor de bewoners.
Meer weten? Ga naar: subvention.nl/subvention-doet

wij zijn
Subvention

DIT IS SUBVENTION
Naast werken doen we nog veel meer samen. Kennissessies,
sportevenementen, klantbezoeken, bedrijfsuitjes en feest
vieren. Of dat nou digitaal is of in persoon. Lijkt jou dat ook
wat? Kom bij ons werken!
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Meer weten? Ga naar: subvention.nl/werken-bij

Zwolle

Enschede

Adviesloket The Gallery

Branches

Dokter Stolteweg 2

Zuiderval 100

Hengelosestraat 500

Vastgoed

8025 AV Zwolle

7543 EZ Enschede

7521 AN Enschede

Industrie

038 - 853 13 85

053 - 434 85 12

053 - 434 85 12

Woningcorporaties
Agrarisch
ICT

info@subvention.nl

