
subsidieprogramma. Het Agentschap 
SZW ontwikkelt op basis daarvan een 
uitvoeringsplan en is verantwoorde
lijk voor het gehele proces van sub
sidieaanvraag tot en met betaling en 
toetsing. In de periode 20012006 
is al begonnen met de invoering van 
workflowmanagement (met Filenet 
Panagon) bij twee regelingen. In 2005 
heeft een interdepartementale aan
besteding geleid tot de aanschaf van 
de webbased ECM tool FilenetP8 bij 
zeven ministeries.
 

De situatie
Het Agentschap SZW is een onderdeel 
van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Het Agentschap 
SZW is belast met de uitvoering van 
subsidieregelingen op het gebied 
van sociaaleconomisch beleid, waar
onder de subsidieregelingen van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit 
is een belangrijk financieringsmiddel 
voor het scheppen van nieuwe en 
betere banen in Europa en het ont
wikkelen van vaardigheden van de 
beroepsbevolking. Verstrekking van 
subsidies vindt steeds plaats in peri
odes van 6 jaar. In de periode 2007
2013 wordt via het ESF 750 miljoen 
euro aan subsidies verstrekt aan uit
eenlopende instellingen in Nederland.
Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vertaalt de Europese 
richtlijnen van het ESF naar 
een Nederlands 

Papierloze subsidie
aanvraag bij Europees 
Sociaal Fonds
Agentschap SZW doet meer met minder dankzij 
webbased applicatie.

“Samenwerking was in dit 
project cruciaal. Terugkijkend op 

het project ben ik erg tevreden 
over wat we gezamenlijk hebben 

gepresenteerd.”
Henri Bekenkamp 

Teamleider informatisering en 
automatisering, 

Agentschap SZW

in samenwerking met
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De oplossing
Dat was het moment waarop het agent
schap besloot om de ESFappli ca tie 
opnieuw te bouwen met gebruik ma
king van Filenet. Medio 2006 werd 
hiermee een start gemaakt. Doel stel
ling was een webbased appli catie te 
bouwen die onder meer voor  zag in 
een volledig papierloze aanvraag en 
afhandelingsprocedure. Compli ceren
de factor daarbij was het ontbreken 
van een vastomlijnd functio neel ont
werp als gevolg van complexe besluit
vormingsprocessen. Tijdens de bouw 
veranderde daardoor de vereiste func
tionaliteit voortdurend, terwijl op 
1 januari 2007 de nieuwe subsidie
periode inging en op dat moment aan
vragen geplaatst moesten kunnen 
worden.

Het resultaat
Op 1 januari 2007 kon het loket voor 
de eerste groep subsidieaanvragers 
worden geopend. Noemenswaardig 
is de datum van 4 april waarop de 
applicatie toegankelijk werd voor het 
onderwijs. Op de eerste dag werd 
door 104 scholen een gezamenlijke 
subsidieaanvraag gedaan met een 
waarde van 25 miljoen euro. De nieu
we ESFoplossing levert belang rijke 
voordelen op. Gebruikers kunnen 
door de volledig digitale workflow de 
subsidieaanvragen veel sneller en effi
ciënter afhandelen. Aanvragen worden 
consistent en eenduidig vast gelegd 
in elektronische dossiers waardoor 
deze eenvoudiger kunnen worden 
bij gehouden en rapportages en con
troles ook een stuk gemakkelijker 
worden. Op deze manier draagt de 
applicatie bij aan de doelstelling van 
de overheid om met minder mensen 
meer te realiseren. Om die reden werd 
ook besloten de applicatie extern te 
hosten zodat gebruikers zich kunnen 
focussen op het primaire proces en 
zich niet bezig hoeven te houden met 
systeembeheer. Ook de subsidieaan
vrager zelf heeft baat bij de nieuwe 
appli catie, omdat er geen formulieren 
meer aan te pas komen en dus ad mini
stratieve lastenverlichting is bereikt. 

Hoe het Agentschap SZW en 
Capgemini samenwerken
Capgemini was verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de ESFapplicatie. 
Henri Bekenkamp: “Samenwerking 
was in dit project cruciaal. We werken 
namelijk met meer ICTdienstverle
ners en de verschillende deelprojecten 
hebben verschillende raakvlakken. 
Bovendien werd van de ESFontwik
kelaars flexibiliteit gevraagd, omdat 
er immers geen definitief functioneel 
ontwerp was. Met die onzekerheid 
moet je om kunnen gaan, want soms 
betekende het een stap terug in het 
proces. Dat was niet voor iedereen 
altijd even gemakkelijk. Maar terug
kijkend op het project ben ik erg 
tevreden over wat we gezamenlijk 
hebben gepresteerd.”

the way we do it

Capgemini levert aan toon
baar toe ge voegde waarde 

aan de prestaties en veranderingsproces
sen van zijn klanten in een groot aantal 
branches. Dit gebeurt met een compleet 
en innovatief aanbod van consulting, 
technology en outsourcingdiensten, die 
vrijheid creëren in het ondernemerschap 
van de klanten. Daarbij werkt Capgemini 
op een onderscheidende manier 
 the Collaborative Business Experience 
samen met zijn klanten aan het behalen 
van snellere en betere resultaten. 

Bovendien wordt gebruikgemaakt van 
het eigen wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®, met als doel de juiste 
resources op de juiste locatie tegen con
currerende prijzen te kunnen leveren. 
Capgemini heeft vestigingen in 35 landen 
en heeft wereldwijd ongeveer 83.000 
medewerkers in dienst. De organisatie 
realiseerde in 2006 een omzet van 
7,7 miljard euro. 

Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com
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