
Grip op subsidieprocessen 
gemeente Groningen met 
nieuw subsidiesysteem 

Oplossing
Als onderdeel van een professionalise-
ringsslag heeft de gemeente op 1 oktober 
2011 het nieuwe Subsidie Informatie 
Management Systeem (SIMS) in gebruik 
genomen dat is ontwikkeld en geïmple- 
menteerd op basis van MULTI-subsidies 
van Capgemini. Een pilot met drie 
subsidieregelingen toonde eerder aan 
dat dit systeem de gezochte proceson-
dersteuning biedt. De medewerkers 
van CMS waren direct te spreken over 
de gebruikersvriendelijkheid en over 
de wijze van samenwerking met de 
leverancier. Het systeem leidt de ge-
bruiker volgens een dynamisch be-
handelplan eenvoudig en trans- 
parant door het subsidie- 
proces heen. 

Situatie
De afdeling Contracten, Monitoring 
en Subsidies (CMS) van de gemeente 
Groningen krijgt jaarlijks zo’n 2.700 
subsidieaanvragen te verwerken van 
instellingen die actief zijn op de gebie-
den cultuur, sport, recreatie, onderwijs, 
jeugd, welzijn, zorg en minderheden. 
Tot 2009 was de gemiddelde door-
looptijd van zo’n aanvraag 156 dagen 
terwijl de Algemene Wet Bestuursrecht 
maximaal 56 dagen toestaat. Het pro-
ces rond subsidieaanvragen was dan 
ook hectisch en ongestructureerd, ter-
wijl er ook geen rapportages werden 
gemaakt over voortgang en uitputting 
van budgetten. Er bestond onduide-
lijkheid over de rolverdeling tussen 
beleid en uitvoering. Daarnaast was er 
ook geen sprake van een uniforme wijze 
van uitvoering. Elk dossier werd daar-
door maatwerk met lange wacht- 
tijden als gevolg. 

Gemeente Groningen koos voor de nieuwe oplossing 
van Capgemini voor aanvraag en afhandeling van 
subsidies. Dat leverde indrukwekkende resultaten op.

“Eerst organiseren dan 
automatiseren. Dan krijg je 

duidelijke en relevante stappen, 
waarbij ook de juiste informatie 

aanwezig is. Dus betere 
dienstverlening.”

Roelof Dalstra 
Afdeling Contracten, Monitoring en Subsidies

in samenwerking met
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Parallel aan de invoering zijn er drie 
belangrijke verbeteringen doorgevoerd 
in de subsidiebehandeling. Ten eerste 
zijn beleid en uitvoering formeel 
gescheiden. Door deze functieschei-
ding zijn de taken en rollen bij zowel 
de beleidsafdeling als bij CMS helder 
geworden. Ook zijn de processen 
sterk vereenvoudigd en teruggebracht 
tot drie varianten, afhankelijk van de 
hoogte van het subsidiebedrag. 
Daarnaast is het accent komen te lig-
gen op de logistiek en administratie 
van de subsidiebehandeling. In het 
verleden waren medewerkers teveel 
bezig met allerlei inhoudelijke uitzon-
deringen die wel of niet van toepas-
sing zouden kunnen zijn. 

De afdeling heeft nu een duidelijke 
scheiding gemaakt tussen het proces 
voor behandeling en beslissing (de 
‘flow’) en de inhoudelijke regels die 
daarbij van toepassing zijn (de ‘know’). 
Alle aanvragen komen op één punt 
binnen waar ze meteen worden gere-
gistreerd en beoordeeld op volledig-
heid en juistheid. Conform de AWB 
gaat de teller van de doorlooptijd pas 
lopen zodra de aanvraag volledig is. 
Een bijkomend voordeel van het 
scheiden van de ‘know’ en de ‘flow’, 
dat goed aansluit bij zaakgericht wer-
ken volgens KING, is dat de regels 
bij beleidswijzigingen gemakkelijker 
aan te passen zijn. Tenslotte zijn de 
regels zodanig vereenvoudigd dat nu 
80 procent van de aanvragen semi-
automatisch afgehandeld wordt. Er is 
daardoor meer tijd voor de meer com-
plexe regelingen en voor de inhoud 
van het werk. 

Resultaat
De gemiddelde doorlooptijd voor het 
behandelen van een aanvraag is terug-
gebracht van 156 naar 37 dagen. De 
afdeling Contracten, Monitoring en 
Subsidies voldoet daarmee ruim-
schoots aan de in de AWB gestelde 
verplichte termijnen. Door alle verbe-
teringen in de processen en het ver-
korten van de doorlooptijden, is er nu 
meer aandacht voor waar het om gaat, 
namelijk de maatschappelijke doelen 
voor cultuur, sport, recreatie, onder-

wijs, jeugd, welzijn, zorg en minder-
heden. De instellingen hebben voor 
de kerst de beschikking voor het 
komend jaar binnen en weten dus 
tijdig waar ze aan toe zijn en met 
welke prestatie-indicatoren de 
gemeente de uitvoering van haar 
beleid stuurt.

Samenwerking
De samenwerking met de medewer-
kers van de afdeling was van begin  
af aan zeer positief. Nadat de ‘proof  
of concept’ al veelbelovend was, volg-
de snel een ‘letter of intent’ en is er 
door beide partijen intensief en con-
structief samengewerkt om een goed 
resultaat neer te zetten. 

Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraansta-
ande aanbieders van consulting-, technol-
ogy- en outsourcingdiensten. In 2011 rap-
porteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
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behoefte. Als een cultureel diverse organ-
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Collaborative Business ExperienceTM. 
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wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 
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