
MULTI-Subsidies

Er is de overheid veel aan gelegen  
om de bestuurlijke en administra- 
tieve lasten te verminderen. Dat past  
in de doelstelling van het 
Uitvoeringsprogramma Compacte 
Rijksdienst en het voorkomt boven-
dien conflictsituaties met burgers.  
De Wet dwangsom en beroep bij niet  
tijdig beslissen geeft hen immers de 
mogelijkheid om de overheid aan te 
spreken op het nakomen van afspra-
ken, ook als het een subsidieaanvraag 
betreft. Het is dus zaak om doorloop-
tijden van aanvragen te verkorten en 
het proces zorgvuldig te bewaken. 
Een stevige uitdaging, want de regels 
met betrekking tot toekenningscrite-
ria, bedragen en afwijsgronden veran-
deren voortdurend. Bovendien is de 
werkdruk bij veel gemeenten toch  
al erg hoog. 

De komende jaren zal er meer bereikt 
moeten worden met minder ambtena-
ren, waarbij kennis uitstroomt als 
gevolg van de vergrijzing. Capgemini 
biedt een oplossing die zijn waarde in 
de praktijk al heeft bewezen: MULTI-
Subsidies.

Eenvoud voor aanvrager en 
behandelaar
MULTI-Subsidies is een eenvoudig te 
gebruiken systeem voor het aanvragen 
en afhandelen van subsidies.  
De aanvrager kan zijn subsidieverzoek 
indienen via een e-formulier op een 
webpagina, per e-formulier of via 
de gewone post. Het formulier 
is duidelijk, overzichtelijk 
en vraaggestuurd.  

Lastenvermindering en efficiëntere service. 
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Dat betekent dat de gebruiker op 
intuïtieve wijze en met behulp van 
dialoogteksten door het formulier 
wordt geleid. Dat verkleint de kans op 
fouten en leidt tot minder rompslomp 
voor de aanvrager, een soepeler pro-
ces en een snellere afhandeling door 
de gemeente. Bij terugkerende aanvra-
gen wordt informatie die al beschik-
baar is opnieuw gebruikt, alleen de 
ontbrekende gegevens worden uitge-
vraagd. Gedurende het behandeltra-
ject geeft het systeem toegang tot de 
relevante wet- en regelgeving in de 
context van het aanvraagproces. Een 
dynamisch behandelplan leidt de 
behandelaar door alle stappen, vanaf 
ontvangst door de coördinator tot aan 
het definitief vaststellen of afwijzen 
van de aanvraag. 

Flexibiliteit ten aanzien van ver-
anderende wet- en regelgeving
In MULTI-Subsidies zijn de regels en 
het proces (’the know and the flow’) 
strikt gescheiden waardoor het proces 
altijd stabiel blijft, ook als de regels 
veranderen. Deze regels, zoals te sub-
sidiëren activiteiten, indieningsvereis-
ten, wijze van berekenen van subsi-
diebedragen, termijnen en verplichtin-
gen, zijn vastgelegd in de eigen subsi-
dieverordening van de gemeente. Ze 
zijn op eenvoudige wijze aan te pas-
sen door een geautoriseerde medewer-
ker van de subsidieafdeling en vastge-
legd in overzichtelijke, grafische ken-
nismodellen. Tussenkomst van de 
ICT-afdeling of de leverancier is niet 
nodig. Samenwerkende gemeenten 
kunnen alle aanvragen bovendien met 
hetzelfde systeem behandelen. Iedere 
gemeente kan daarbij de zijn eigen 

De voortgang van de aanvraag is te allen tijde in één oogopslag te zienMULTI-Subsidies

MULTI-Subsidies is een rechtmatig, 
eenvoudig, flexibel en compliant 
systeem voor het aanvragen van 
subsidies en het behandelen van de 
aanvraag. Het is gebaseerd op de 
methode van zaakgericht werken.
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subsidieverordeningen hanteren en 
legt eigen regels en huisstijl in de 
applicatie vast. MULTI-Subsidies is 
daarmee uitermate geschikt om te 
gebruiken in een Shared Service 
Center (SSC) voor de uitvoering van 
subsidieprocessen.

Compliant met wet- en regelge-
ving en NORA/GEMMA
MULTI-Subsidies implementeert de 
regels uit het Model algemene subsi-
dieverordening (ASV) van de VNG en 
werkt volgens het subsidieproces voor 
e-dienstverlening dat KING beschre-
ven heeft. 

Het systeem bevat standaard twintig 
subsidieprocessen (zaaktypen), zoals 
aanvragen onderwijssubsidie, sociaal-
cultureel werksubsidie en energiesub-
sidie, waarmee gemeenten direct kun-
nen werken. Deze generieke stan-
daardcomponenten zijn eenvoudig 
onderhoudbaar zodat gemeenten kun-
nen blijven voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Bij gebruik stuurt de 
applicatie op de wettelijke eisen ten 
aanzien van beslistermijnen en het 
opschorten daarvan (Wet dwangsom 
en beroep), zodat aanvragen altijd tij-
dig worden afgehandeld.

MULTI-Subsidies biedt naast boven-
genoemde voordelen onder meer:
n Implementatie van het model ASV.
n Kostenbesparing. 
n Dynamisch Behandelplan: de zaak 

stuurt het proces.
n Parametergestuurde processen met 

het Dynamische Behandelplan; stan-
daard alle twintig subsidieprocessen 
van GEMMA.



n Flexibiliteit ten aanzien van ver-
anderende wet- en regelgeving.

n Generieke medewerkers door in-
gebouwde regelgeving en kennis-
modellen.

n Organisatie zelf aan het stuurwiel, 
onafhankelijk van ICT.

n Regionale samenwerking.
n Koppelingen met landelijke en 

lokale voorzieningen.
n Integratie met financieel systeem, 

DMS en DSP.
n Ondersteuning voor Wet dwang-

som.
n Zelf uitvoeren onderhoud van wet- 

en regelgeving.

Meer weten?
MULTI-Subsidies van Capgemini is 
een oplossing die voor burgers en 
overheid veel voordelen biedt. Het 
bespaart beide partijen tijd en geld, 
heeft een korte terugverdientijd, is 
eenvoudig in het onderhoud door de 
scheiding van proces en regels, werkt 
intuïtief en eenvoudig en bewaakt de 
kwaliteit en zorgvuldigheid die bij 
subsidieaanvragen zo belangrijk zijn. 
Bovendien is het compliant met het 
model ASV het eigen ASV en de 
gemeentelijke standaarden voor de 
informatievoorziening. 

Wilt u meer weten over deze oplos-
sing? Neem dan contact op met 
Capgemini op het volgende e-mail-
adres: bpm.nl@capgemini.com.
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MULTI-Subsidies

Subsidieproces volgens KING Gemeente Groningen brengt 
doorlooptijd subsidieaanvragen terug

De gemeente Groningen bracht de 
doorlooptijd voor subsidieaanvragen 
substantieel terug. Kritische succes-
factoren waren:
n Aandacht voor verandering en  

communicatie.
n Van activiteitgericht naar proces-

gestuurd.
n Focus op logistiek naast inhoud.
n Functiescheiding en duidelijkheid  

over rollen.
n Vereenvoudiging van de processen.
n Meer uitdaging voor medewerk(st)ers, 

het werk wordt leuker. 
n Efficiencyverbeteringen door semi-

automatische verwerking. 
n Hogere rechtmatigheid.

Ontvangen 
en 
registreren

Behandelen Monitoren Vaststellen Afronden
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Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-, tech-
nology- en outsourcingdiensten. In 2011 
rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-

behoefte. Als een cultureel diverse organi-
satie heeft Capgemini zijn eigen ondersc-
heidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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