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Reglement IKOB-Stimuleringsfonds  
 
Stichting IKOB heeft tot doel om kwaliteit, conformiteit en compliance in de bouwnijverheid en 
aanpalende sectoren te bevorderen en zichtbaar te maken.  
 

Binnen deze doelstelling past het om de ontwikkeling van innovatieve ideeën en oplossingen te 
ondersteunen, om die reden heeft IKOB het Stimuleringsfonds in het leven geroepen. IKOB wil via het 
Stimuleringsfonds invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. 
Hiertoe wordt een deel van het vermogen dat verdiend wordt met de activiteiten van de deelnemingen 
van de stichting beschikbaar gesteld voor ondersteuning van innovaties binnen de bouwnijverheid en 
de gebouwde omgeving. 
 
Het doel van het stimuleringsfonds is om innovaties te ondersteunen die op termijn een 

maatschappelijk rendement opleveren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit en/of 
veiligheid binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving. Veelbelovende initiatieven kunnen met 
ondersteuning van het Stimuleringsfonds op weg worden geholpen. Dit kunnen initiatieven zijn op 
gebied van arbeidsomstandigheden, kwalificatie en opleiding, duurzaamheid, circulariteit, 
energieprestaties, innovatieve productieprocessen etc. Het stimuleringsfonds wil de initiatiefnemers 
helpen hun ideeën gerealiseerd te krijgen.  
 

 

UITGANGSPUNTEN / VEREISTEN 

• Het IKOB-Stimuleringsfonds, stimuleert in principe jaarlijks één initiatief.  

• De bijdrage van het Stimuleringsfonds is altijd een eenmalige bijdrage. 

• De bijdrage kan worden aangevraagd door rechtspersonen of natuurlijke personen. 

• Het Stimuleringsfonds gaat altijd uit van cofinanciering door initiatiefnemers en/of 
belanghebbenden.  

• Projecten die gesteund kunnen worden door het stimuleringsfonds voldoen aan de volgende 
criteria: 

o Gerelateerd aan bouwnijverheid of gebouwde omgeving. 

o Het initiatief is voldoende innovatief en leidt tot een maatschappelijke bijdrage op het 
gebied van kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit en/of veiligheid. 

o Bij voorkeur leidt het project tot kennisproducten, (normatieve)richtlijnen of applicaties 
die breed beschikbaar komen voor de sector. 

• Het Stimuleringsfonds kan om een bijdrage worden gevraagd voor: 

o ‘onderzoeksprojecten’, denk hierbij aan haalbaarheidsstudies, (markt)verkenningen, 
kennisontwikkeling, ontwikkeling richtlijnen etc. 

o ‘uitvoeringsprojecten’, denk daarbij aan prototyping, pilotprojecten etc. 

• Voor onderzoeksprojecten geldt dat het Stimuleringsfonds maximaal 50% ondersteuning geeft 

van de totale projectkosten, voor uitvoeringsprojecten is dat maximaal 25%. 
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• Voor beide typen projecten geldt een absoluut maximum bijdrage van €50.000,--.

• De kosten die door het Stimuleringsfonds worden gedekt mogen voor maximaal 50% bestaan
uit eigen ureninzet van de projectpartners.

• De doorlooptijd van het project is bij voorkeur maximaal 1 jaar. Uiterlijk in het kalenderjaar
volgend op het jaar van toekenning van de bijdrage dient het project te zijn afgerond, tenzij de
Overeenkomst inzake Bijdrage Stimuleringsfonds betreffende het project een andere termijn
vermeldt.

• Bij toekenning van de bijdrage wordt een overeenkomst gesloten waarin ook onder andere
overeengekomen op welke wijze de begiftigde de besteding van de bijdrage verantwoordt.

• De toekenning van de bijdrage is definitief nadat aan alle vereisten is voldaan. Wel kan er
gewerkt worden met bevoorschotting.

AANVRAAG PROCEDURE 

Het Stimuleringsfonds werkt met een eenvoudig pitch-systeem. Eenmaal per jaar kan het bestuur van. 
IKOB een pitch-periode starten. Dit traject start (tenzij anders bepaald) op 1 september en sluit op 
1 december. Partijen kunnen worden uitgenodigd in te schrijven of kunnen op eigen initiatief een pitch 
indienen. 
Via (social)media uitingen en via de websites van SKG-IKOB wordt ruchtbaarheid gegeven aan de 
start van een pitch-periode. 

Bij de aanvraag wordt een pitch-formulier gebruikt. Naast het ingevulde formulier maken de pitch met 

begroting incl. financiering en cofinancierings-verklaringen deel uit van een aanvraag die in 
behandeling kan worden genomen. 

De pitch-periode sluit op 1 december, waarna het bestuur van IKOB de projectvoorstellen toetst aan de 
uitgangspunten van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Indien het bestuurslid 
directe betrokkenheid heeft bij de sector waarvoor een aanvraag is ingediend zal het betreffende 
bestuurslid geen doorslaggevende stem hebben bij de beoordeling van het project. 

Het bestuur kan zich bij de beoordeling van de aanvragen laten adviseren door externe deskundigen. 
Het bestuur kiest, indien er meerdere projectvoorstellen zijn die aan de criteria voldoen, het project dat 
naar de mening van het bestuur de meest duurzame maatschappelijke impact heeft. 
Over de gemotiveerde besluitvorming door het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd. 

Voor nadere informatie over de het Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met St. IKOB: 
info@ikob-stimuleringsfond.nl 




