
De SubsidieMonitor ondersteunt de provinciemedewerkers optimaal gedurende alle processtappen binnen de subsidieverlening.

Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse provincies bestaat uit het jaarlijks afhandelen
van een groot aantal subsidieaanvragen. Het is cruciaal dat al die aanvragen op een correcte en
transparante manier worden beoordeeld en eventueel toegewezen. Dat stelt hoge eisen aan de
kwaliteit van belangrijke processen als aanvragen, monitoren en vaststellen. Met de Subsidie- 
Monitor biedt Info Support u een volledig geautomatiseerde en flexibele oplossing die u in staat
stelt de subsidieverlening doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te laten plaatsvinden.

Elk jaar opnieuw ontvangen de Nederlandse provincies 

honderden subsidieaanvragen, waarmee in totaal  

vele miljoenen euro’s gemoeid zijn. Een belangrijke 

verantwoordelijkheid van de provincies bestaat er uit  

de uitkering van die gelden op een rechtmatige en tijdige 

manier te laten plaatsvinden, conform de wettelijke 

bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). Immers, het onterecht verstrekken van een 

subsidie of het nalaten van toereikende controles kan 

betekenen dat het inmiddels uitgegeven bedrag wordt 

teruggevorderd door bijvoorbeeld de Rijksoverheid. 

Daarnaast staan de provincies in het kader van 

steeds strengere taakstellingen onder grote druk hun 

werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten plaats-

vinden. Tot slot maakt de roep om een transparante 

overheid het noodzakelijk gebruik te maken van zo 

eenvoudig mogelijke aanvraagformulieren voor burgers 

en instellingen. Om deze uitdagingen het hoofd te 

bieden heeft Info Support vanaf 2006  

de SubsidieMonitor ontwikkeld. Deze oplossing is 

ontstaan vanuit een samenwerking met de Provincie 

Gelderland. Daarmee biedt Info Support u een geauto-

matiseerde oplossing voor de afhandeling van alle 

processtappen bij het aanvragen van provinciale 

subsidies, zowel structureel als niet-structureel.

Volledige ondersteuning

Het belangrijkste kenmerk van de SubsidieMonitor is 

de volledigheid van de oplossing. Het verzorgt voor u 

het complete traject vanaf het afhandelen van (digitale) 

subsidieaanvragen tot aan de definitieve vaststelling. 

Daarnaast biedt de SubsidieMonitor u alle functio-

naliteit die noodzakelijk is voor belangrijke deelprocessen 

zoals het herbeoordelen van aanvragen, herzieningen 

van beschikkingen en bijvoorbeeld werkvoorschotten.
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Een andere kenmerkende eigenschap van de  

Subsidiemonitor is flexibiliteit. U kunt de Subsidie-

Monitor gemakkelijk aanpassen aan de interne  

procedures van de provincie. Zo kunt u toegestane 

kostensoorten, indicatoren en termijnen instellen en 

kunt u bepalen welke stappen al dan niet van toepassing 

zijn binnen de eigen procesgang. Daarnaast is de  

SubsidieMonitor dusdanig ingericht dat al uw  

communicatie met de subsidieaanvrager zowel  

volledig digitaal als op papier kan plaatsvinden.  

Tot slot biedt de SubsidieMonitor u de mogelijkheid  

op een eenvoudige manier koppelingen te realiseren  

met andere IT-voorzieningen, zoals financiële systemen 

of een Document Management Systeem. 

Automatische dossieropbouw

Cruciaal voor de SubsidieMonitor is de mogelijkheid  

het dossier rond een subsidieaanvraag volledig  

geautomatiseerd te laten opbouwen. De Subsidie- 

Monitor genereert en archiveert in de verschillende 

processtappen namelijk automatisch alle op dat 

moment relevante documenten, zoals brieven,  

beschikkingen en checklisten. Deze aanpak neemt  

uw medewerkers niet alleen veel tijdrovend handmatig 

werk uit handen, maar biedt ze daarnaast de zekerheid 

dat zij altijd beschikken over het juiste document  

op het juiste moment in het juiste dossier.  

Daarnaast biedt de SubsidieMonitor u de mogelijkheid 

handmatig aanvullende documenten op te stellen die u 

direct in het dossier kunt laten opnemen. 

De praktijk

Hoe werkt de SubsidieMonitor in de praktijk? In het 

subsidieportaal wordt de subsidieaanvrager  

ondersteund bij het invullen van een digitaal aanvraag-

formulier. Zoals gezegd is het ook mogelijk een aanvraag 

op papier in te dienen, waarna provinciemedewerkers 

de bijbehorende gegevens invoeren in de Subsidie-

Monitor. Daarna volgt een volledig geautomatiseerde 

afhandeling, inclusief volledigheidtoetsing en inhoude-

lijke beoordeling. De Subsidiemonitor presenteert uw 

medewerkers daarbij alle te ondernemen acties met 

behulp van een elektronische takenbak, zodat zij in 

één oogopslag zicht hebben op hun werkzaamheden. 

Tijdens de afhandeling van een aanvraag kunnen 

aanvragers het subsidieportaal gebruiken om de status 

van hun aanvraag in te zien of aanvullende informatie te 

verstrekken. 

Als de aanvraag is goedgekeurd, biedt de Subsidie-

Monitor subsidieontvangers de mogelijkheid digitaal 

te rapporteren over de voortgang van hun project. 

Daarnaast kunnen zij de beoordelingen van eerdere 

rapportages inzien of werkvoorschotten aanvragen 

en een verzoek tot eindvaststelling indienen. Al deze 

gebruikstoepassingen zijn mogelijk doordat de Subsidie-

Monitor de provinciemedewerkers optimaal ondersteunt 

gedurende alle processtappen binnen de subsidie-

verlening. Dat betekent bijvoorbeeld dat het systeem 

voor u automatisch een berekening maakt van een uit te 

betalen voorschot op basis van de projectbegroting en 

de gerapporteerde gegevens. En ook bij de beoordeling 

van de eindrapportage legt de SubsidieMonitor zelf de 

uiteindelijke vaststelling en afrekening automatisch vast.

 

De voordelen van de SubsidieMonitor voor u op een rij

•  Geautomatiseerde processen: voor een snelle, 

efficiënte en uniforme werkwijze en automatische 

documentgeneratie en dossiervorming. 

•  Kwaliteitsverbetering in de subsidieverlening:  

dankzij betere ondersteuning bij het beoordelen  

van aanvragen en het toepassen van rekenregels. 

•  Hoge mate van zorgvuldigheid en een transparante 

verantwoording: vanwege de aansluiting op  

wettelijke bepalingen en behandeltermijnen  

vanuit de Awb. 

•  Subsidieportaal: eenvoudiger aanvraagformulieren 

die digitaal worden ingediend. Tevens digitale  

voortgangsrapportages en de mogelijkheid 

werkvoorschotten aan te vragen. 

•  Heldere managementrapportages: om de interne 

processen binnen de provincie direct te sturen  

en procedures te optimaliseren. 

•  Training en opleiding: voor eindgebruikers  

en beheerders. 

• Moderne architectuur: waardoor koppelingen met 

uw bestaande systemen eenvoudig te realiseren zijn.

•  Snel inzetbaar: kant-en-klare aanvraagformulieren, 

brieven en een snelle configuratie van subsidie-

regelingen.


