
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LEAN-inrichting en digitalisering 

Verkenner verbetering subsidieproces 

 
Handreiking voor ambtelijke professionals 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorwoord 

 

Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 

dat Partners+Pröpper, Denkers en doeners voor de publieke zaak, heeft uitgevoerd in opdracht van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Zo’n 95 deelnemende gemeenten hebben hun kennis en ervaring gedeeld rond vier 

verdiepingsthema’s: 

– Sturen op maatschappelijke effecten 

– Keten- en netwerksamenwerking inrichten 

– LEAN-inrichting en digitalisering 

– Subsidiëren of inkopen? 

 

Deze handreiking is mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen en energie die de deelnemers 

hebben ingebracht in verschillende werkbijeenkomsten en conferenties. We willen hen daarvoor 

hartelijk bedanken! 

 

We wensen u veel inspiratie en succes toe bij het toepassen van deze handreiking en gaan graag in 

op eventuele vragen. 

 

Peter Struik, directeur Advies Partners+Pröpper 

Martijn de Lange, associé bij Partners+Pröpper 

Contact: p.struik@partnersenpropper.nl 

 

December 2013 

 

Relatie met de andere handreikingen 

Het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 heeft vier handreikingen opgeleverd. De 

handreiking Sturen op maatschappelijke effecten vormt de basis en gaat vooraf aan Keten- en 

netwerksamenwerking inrichten en Subsidiëren of inkopen? Deze Verkenner verbetering 

subsidieproces gaat over de interne organisatie van het subsidieproces en staat los van de andere 

handreikingen. 
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Verkenner verbetering subsidieproces 
 

Voor het thema LEAN-inrichting en digitalisering is door een aantal deelnemende gemeenten 

tijdens het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 een verkenner ontwikkeld. De 

verkenner is een hulpmiddel bij het beantwoorden van de volgende vragen: 

– Uit welke stappen bestaat het subsidieproces binnen mijn gemeente? 

– Waar zit potentieel voor kwaliteitsverbetering? 

– Waar zit potentieel voor besparingen? 

 

Waarom deze handreiking? 

De verkenner is het resultaat van uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten gedurende 

het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013. Kennis en ervaring zijn uitgewisseld 

tijdens landelijke bijeenkomsten, een lokale werksessie met een aantal gemeenten en op het online 

platform subsidiezondermoeite.pleio.nl.  

 

Hierdoor is een scherper beeld ontstaan van: 

1 de inrichting van het subsidieproces; 

2 de reikwijdte en impact van de ‘Model Algemene Subsidieverordening (ASV)’ op het proces; 

3 de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering; 

4 de mogelijkheden om het proces te stroomlijnen in het kader van reductie van bestuurlijke 

lasten. 

 

Hoe de verkenner te gebruiken? 

De verkenner bestaat uit twee delen: 

 

Deel I geeft zicht op de processtappen voor uitvoering van het subsidieproces binnen een 

gemeente en de aansluiting van de ASV op de verschillende processtappen. 

 

Deel II is een hulpmiddel om de verschillende processtappen te beoordelen langs drie sporen: 

rechtmatigheid, effectiviteit en productiviteit. Resultaten van beoordelingen, interne procesanalyses 

en ideeën voor procesverbeteringen kunnen op een gestructureerde wijze worden vastgelegd. Deel 

II bestaat uit drie onderdelen: (a) uitvoering, (b) de beleidscyclus en (c) samenwerking. 

 

Waar kan ik de verkenner vinden? 

De verkenner is te downloaden in de bibliotheek van het online platform 

http://subsidiezondermoeite.pleio.nl en is opgeslagen onder de bestandsnaam ‘verkenner 

subsidieproces – dd-mm-jjjj.doc’. In het A3-format zijn reeds best-practices en aandachtspunten 

van gemeenten ingevuld. Dit onderdeel is in Word-versie beschikbaar op het pleio-platform na 2 

december 2013. U kunt de inhoud ervan verwijderen en vervolgens starten met een blanco versie. 

 

Ik heb nieuwe inzichten en ideeën voor de verkenner en ik wil deze 
graag met andere gemeenten delen 

De verkenner is geen statisch hulpmiddel, het kan voortdurend worden aangevuld met nieuwe 

inzichten. Iedere gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door een nieuwe versie te uploaden 

naar het online platform. Voorzie de verkenner in dat geval van een nieuwe versiedatum (zie 

onderstaand A3-format) en geef het bestand een unieke naam door de datum op te nemen: 

‘Verkenner subsidieproces – 28-11-2013.doc’. 
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Deel I: zicht op het subsidieproces 

(uitvoering) 

Versiedatum: 28-11-2013 

Subsidie zonder Moeite:  

thema LEAN-inrichting en digitalisering 

 

 

 

Het subsidieproces en de aansluiting op de model-ASV 

 

 

 

 

Het effect van de model-ASV op het subsidieproces 

 

1 De winst van de model-ASV zit in een getrapt verantwoordingsregime  

(artikelen 15, 16 en 17). 
2 Dit heeft effect op de processtap ‘verantwoording’. De subsidieontvanger heeft hier 

profijt van, want onder een bepaalde subsidiegrens nemen de kosten voor 
verantwoording (administratieve lasten) af vanwege het lichtere 

verantwoordingsregime. 
3 De andere processtappen worden door de model-ASV nauwelijks beïnvloed. 

4 Het is dus logisch om - in het licht van het reduceren van kosten voor de gemeente 
(bestuurslasten) - de aandacht te vestigen op de andere processtappen (zie verder 

deel II van deze verkenner). 
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Deel IIa: Het subsidieproces (uitvoering) 

  
     

1. INSCHATTING: hoe loopt het nu? 

 

2. Gerichte Inventarisatie VERBETERKANSEN (WAT): Wat kan worden verbeterd?  

 Rechtmatigheid Effectiviteit Productiviteit  

D
e

fi
n

it
ie

s 

• Mate van overeenstemming met 

de geldende regels en besluiten 

(wet, ASV, enz.) 

• In formulevorm: 

• Mate waarin de inzet van 

middelen bijdraagt aan de 

gewenste situatie in de 

samenleving 

• In formulevorm: 

 

• De hoeveelheid ingezette middelen en tijd in verhouding tot de resultaten van de  

processen 

• In formulevorm: 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslasten 
Administratieve 

lasten 
Doorlooptijd 

 

Alles loopt als een zonnetje; geen verbetering nodig 

 

H
u

lp
v

ra
g

e
n

 

− Wat zijn de vigerende wetgeving 

en kaders? 

− Wat daarvan is daadwerkelijk 

toegepast? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoe ziet het resultaat van dit 

proces er op dit moment uit? 

− Hoe zou het resultaat van dit 

proces er uit moeten zien:    

o Volgens de wet? 

o Volgens de lokale kaders? 

o Voor optimale opvolgende 

processen? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoeveel werkuren kost de behandeling 

van 1 dossier in dit proces? (= 

Bewerkingstijd) (meten!) 

− Welke maatregelen kunnen dit 

terugdringen en met hoeveel? 

− Hoeveel besparingspotentieel (aantal x 

besparing per stuk) levert dit? 

− Wat is op dit moment voor 1 dossier de 

duur tussen datum binnenkomst in dit 

proces en datum resultaat? (= 

Doorlooptijd) (meten!) 

− Wat is op dit moment de verhouding: 

Bewerkingstijd / Doorlooptijd (meten!)? 

− Het verschil: Doorlooptijd – 

Bewerkingstijd levert zicht op de totale 

hoeveelheid wachttijd in het proces. 

− Waar in het proces zitten wachttijden en 

hoe groot zijn die ieder? 

− Met welke maatregelen kunnen we deze 

wachttijden verkleinen of zelfs 

elimineren? 

3. Bepaling OPLOSSINGEN (HOE): 

Met welke hulpbronnen 

(mensen, middelen, enz.) 

bereiken we de verbetering? 

Enkele en/of kleine verbeterkansen 

 

Veel en/of grote verbeterkansen 

 

Aandachtsgebied 

 

 

Het subsidieproces: de keten van 

uitvoerende processen. 

 Proces van gemeente Houten 

voldoet aan de Awb en de Asv 

 − Gemeente Houten: aantal stappen in het subsidieproces voor aanvragen tot € 25.000,- 

met hulp van LEAN gereduceerd van 50 naar 10 stappen. Het gaat om 117 

subsidieaanvragen (2012). Doorlooptijd is hierdoor aanzienlijk korter geworden. 

− Gemeente Súdwest-Fryslân: softwarepakket aangeschaft voor digitaal loket. 

Functionaliteit: indienen, toetsen en behandelen aanvragen. Doelen: (1) verhogen 

klantvriendelijkheid, (2) vereenvoudigen aanvragen, (3) kwaliteit verhogen en (4) 

efficiencywinst realiseren.  

− LEAN-traject inrichten en implementeren. 

− Ondersteunende software voor inrichting  

digitaal loket. 

− Inrichten workflows per subsidiesoort. 

 Subproces Indiening Subsidieverzoek 

Kopieer zonnetje of 

bewolking van 

bovenstaande tabel. 

Aandachtspunt is rechtmatigheid van 

een digitale handtekening. 
 

De gemeente Houten vult de aanvragen centraal vooraf in (op basis van historische gegevens) 

en verstuurt deze digitaal naar de aanvragers. Aanvragers controleren en ondertekenen. 

Digitaal aanvraagformulier, de belangrijkste gegevens 

worden door de gemeente zelf ingevuld, idem als de 

belastingdienst. 

 Subproces Toetsing 
 

Binnen de gemeente Houten kan - op 

basis van het door de gemeente 

vooraf ingevulde formulier voor een 

aanvraag – de juridische en financiële 

toetsing vooraf plaatsvinden. 

Binnen de gemeente Houten kan - op 

basis van het door de gemeente 

vooraf ingevulde formulier voor een 

aanvraag – de inhoudelijke toetsing 

vooraf plaatsvinden. 

Inhoudelijke toetsing op basis van activiteiten die het meest bijdragen aan de beleidsmatige 

doelen. Dit impliceert een integrale afweging over meerdere beleidsterreinen en tussen 

meerdere aanvragen. Dit kost doorlooptijd. (Er wordt dus niet gekozen voor een systematiek 

waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.) 

  

In de aanvragen moet helder zijn wat de bijdrage is 

aan beleidsmatige doelen, bij voorkeur integraal. 

 Subproces Beschikking 
 

Gebruikmaken van standaard 

brieven. 
  

Gebruikmaken van standaardbrieven. 

  
 

 Subproces Betaling / Bevoorschotting 
 

    

− Binnen de gemeente Houten: beschikken = betalen. Hiervoor is de subsidiecoördinator 

gemandateerd. 

− Een keer opdracht geven in het systeem voor regelmatig terugkerende termijnbetalingen. 

− Mandatering subsidiecoördinator. 

− Automatisering terugkerende betalingen. 

 Subproces Verantwoording 
 

    Gestaffeld verantwoordingsregime conform ASV.  

 Subproces Vaststelling Subsidie 
 

        

 

Samenhang met andere 

uitvoeringsprocessen. Bijvoorbeeld 

financieel of juridisch of archivering 
 

Zie Subproces toetsing. 
 

− Er moet een koppeling zijn met Corsa en MidOffice en Zaaksysteem. 

− Koppeling met financiële administratie, 1 keer per week betalingsopdrachten inlezen. 

Koppelvlakken aanschaffen Corsa en MidOffice en 

Financiële systemen. 
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Deel IIb: de subsidiecyclus 

  
     

1. INSCHATTING: hoe loopt het nu? 

 

2. Gerichte Inventarisatie VERBETERKANSEN (WAT): Wat kan worden verbeterd?  

 Rechtmatigheid Effectiviteit Productiviteit  

D
e

fi
n

it
ie

s 

• Mate van overeenstemming met 

de geldende regels en besluiten 

(wet, ASV, enz.) 

• In formulevorm: 

 

• Mate waarin de resultaten van de 

activiteiten bijdragen aan de 

maatschappelijke doelen 

• In formulevorm: 

 

• De hoeveelheid ingezette middelen en tijd in verhouding tot de resultaten van de 

processen 

• In formulevorm: 

 

 

Bestuurslasten 
Administratieve 

Lasten 
Doorlooptijd 

 

Alles loopt als een zonnetje; geen verbetering nodig 

 

H
u

lp
v

ra
g

e
n

 
− Wat zijn de vigerende wetgeving 

en kaders? 

− Wat daarvan is daadwerkelijk 

toegepast? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoe ziet het resultaat van dit 

proces er op dit moment uit? 

− Hoe zou het resultaat van dit 

proces er uit moeten zien:    

o Volgens de wet? 

o Volgens de lokale kaders? 

o Voor optimale opvolgende 

processen? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoeveel werkuren kost de behandeling 

van 1 dossier in dit proces? (= 

Bewerkingstijd) (meten!) 

− Welke maatregelen kunnen dit 

terugdringen en met hoeveel? 

− Hoeveel besparingspotentieel (aantal x 

besparing per stuk) levert dit? 

− Wat is op dit moment voor 1 dossier de 

duur tussen datum binnenkomst in dit 

proces en datum resultaat? (= 

Doorlooptijd) (meten!) 

− Wat is op dit moment de Verhouding: 

Bewerkingstijd / Doorlooptijd (meten!)? 

− Het verschil: Doorlooptijd – 

Bewerkingstijd levert zicht op de totale 

hoeveelheid wachttijd in het proces. 

− Waar in het proces zitten wachttijden en 

hoe groot zijn die ieder? 

− Met welke maatregelen kunnen we deze 

wachttijden verkleinen of zelfs 

elimineren? 

3. Bepaling OPLOSSINGEN (HOE): 

Met welke hulpbronnen 

(mensen, middelen, enz.) 

bereiken we de verbetering? 

Enkele en/of kleine verbeterkansen 

 

Veel en/of grote verbeterkansen 
 

Aandachtsgebied   

Subsidiecyclus: het systeem van 

kaderstelling, vertaling naar 

subsidieafspraken, informeren en 

evalueren en verantwoorden is 

samenhangend. 

     

 
De subsidieverordening, 

deelverordeningen en beleidsregels. 

Kopieer zonnetje of 

bewolking van 

bovenstaande tabel. 

Subsidieverordening is vastgesteld 

door de raad.   
 

 Formuleren van beleidsdoelen. 
  

  

In de gemeente Houten worden instellingen binnen het subsidieplafond op naam genoemd. 

Hierdoor kunnen aanvragen vooraf door de gemeente worden ingevuld en verstuurd (zie 

proces ‘Indiening subsidieverzoek’). 

 

 
Omzetten beleidsdoelen in 

subsidieafspraken. 
  

Overleg accounthouders en 

maatschappelijke organisaties. 

Heldere aansluiting tussen prestaties 

en maatschappelijke opgaven. 

  

 Informeren, evalueren en bijsturen. 
  

In eisenpakket digitaal loket: 

managementinformatie genereren. 

Inclusief trendanalyse op basis van 

historische en actuele gegevens. 

 
 

 Politiek verantwoorden en controleren. 
 

    

  

  

  

 

 Samenhang van beleidsterreinen.  
 

  

Inhoudelijke toetsing op basis van 

activiteiten die het meest bijdragen 

aan de beleidsmatige doelen. Dit 

impliceert een integrale afweging over 

meerdere beleidsterreinen en tussen 

meerdere aanvragen.  
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Deel IIc: de samenwerking 

  
     

1. INSCHATTING: hoe loopt het nu? 

 

2. Gerichte Inventarisatie VERBETERKANSEN (WAT): Wat kan worden verbeterd?  

 Rechtmatigheid Effectiviteit Productiviteit  

D
e

fi
n

it
ie

s 

• Mate van overeenstemming met 

de geldende regels en besluiten 

(wet, ASV, enz.) 

• In formulevorm: 

 

• Mate waarin de resultaten van de 

activiteiten bijdragen aan de 

maatschappelijke doelen 

• In formulevorm: 

 

• De hoeveelheid ingezette middelen en tijd in verhouding tot de resultaten van de 

processen 

• In formulevorm: 

 

 

Bestuurslasten 
Administratieve 

Lasten 
Doorlooptijd 

 

Alles loopt als een zonnetje; geen verbetering nodig 

 

H
u

lp
v

ra
g

e
n

 

− Wat zijn de vigerende wetgeving 

en kaders? 

− Wat daarvan is daadwerkelijk 

toegepast? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoe ziet het resultaat van dit 

proces er op dit moment uit? 

− Hoe zou het resultaat van dit 

proces er uit moeten zien:    

o Volgens de wet? 

o Volgens de lokale kaders? 

o Voor optimale opvolgende 

processen? 

− Tot welke concrete 

verbeterkansen leidt dit? 

− Hoeveel werkuren kost de behandeling 

van 1 dossier in dit proces? (= 

Bewerkingstijd) (meten!) 

− Welke maatregelen kunnen dit 

terugdringen en met hoeveel? 

− Hoeveel besparingspotentieel (aantal x 

besparing per stuk) levert dit? 

− Wat is op dit moment voor 1 dossier de 

duur tussen datum binnenkomst in dit 

proces en datum resultaat? (= 

Doorlooptijd) (meten!) 

− Wat is op dit moment de Verhouding: 

Bewerkingstijd / Doorlooptijd (meten!)? 

− Het verschil: Doorlooptijd – 

Bewerkingstijd levert zicht op de totale 

hoeveelheid wachttijd in het proces. 

− Waar in het proces zitten wachttijden en 

hoe groot zijn die ieder? 

− Met welke maatregelen kunnen we deze 

wachttijden verkleinen of zelfs 

elimineren? 

3. Bepaling OPLOSSINGEN (HOE): 

Met welke hulpbronnen 

(mensen, middelen, enz.) 

bereiken we de verbetering? 

Enkele en/of kleine verbeterkansen 

 

Veel en/of grote verbeterkansen 
 

Aandachtsgebied   

Samenwerking tussen gemeente en 

(maatschappelijke) organisaties: door 

samenwerking meer realiseren. 

     

 

Via de maatschappelijke opgaven zijn 

diverse beleidsterreinen en verschillende 

organisaties met elkaar verbonden. 

Kopieer zonnetje of 

bewolking van 

bovenstaande tabel. 
 

Accounthouders overleggen met 

elkaar en maken verbindingen.  

  

  

  

Regelmatig integraal accounthoudersoverleg. 

 
Gezamenlijke informatiepositie over de 

situatie in de lokale samenleving.   

Accounthouders overleggen met 

elkaar en maken verbindingen. 
Is onderdeel van de verantwoordingsinformatie. 

Gemeente stelt eisen aan subsidieontvanger 

aangaande type en soort informatie dat moet worden 

verstrekt over doelgroepen et cetera. Als plus op 

informatie over de prestaties. 

 

Regie en sturing op samenwerking tussen 

gemeente, maatschappelijke organisaties 

en burgers. 
 

  

Accounthouders onderhouden een 

goede relatie met (maatschappelijke) 

organisaties en bewaken de 

samenwerking en resultaten. 

  

  

  

Bieden van de mogelijkheid om maatschappelijke 

organisatie gezamenlijk een subsidieaanvraag in te 

dienen waarbij ieders bijdrage helder is. 

 

Inspelen op (toekomstige) 

ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de civil 

society, decentralisaties, bezuinigingen et 

cetera.  
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