KEY2SUBSIDIES
Grip op uw subsidieproces
Of het nu gaat om de voetbalvereniging, fanfare of de scouting in uw gemeente: ze zijn allemaal blij met
de subsidie die u verstrekt. Als u alle subsidies bij elkaar optelt gaat het jaarlijks vaak om een flink
bedrag. Het is daarom belangrijk om grip te houden op uw subsidieverstrekking. Met Key2Subsidies
hebt u daarvoor de juiste tool in handen. U zorgt ervoor dat de juiste personen de aangevraagde
subsidie beoordelen, conform uw subsidieverordening. Zo weet u zeker dat de subsidie rechtmatig is
en dat het bedrag op de goede plek terechtkomt.

Flexibel proces
Elk subsidieproces is uniek, met alle eisen en
voorwaarden die uw bestuur stelt in een
subsidieverordening. Maar in elke aanvraag
zijn in ieder geval de volgende processen
aanwezig:
 (Digitale) aanvraag
 Bevestiging aanvraag
 Beoordeling en advies aan bestuur
voorleggen
 Beschikking
 Uitbetaling
Een aanvrager van subsidie vult op uw website
een aantal gegevens voor de aanvraag in. U
werkt zaakgericht, dus de aanvraag is via een
e-dienst als zaak vastgelegd in uw
zaaksysteem en Key2Subsidies. Via een
workflow komt de aanvraag in de werkvoorraad
van de eerste beoordelaar. Key2Subsidies
monitort of de aanvraag binnen de afgesproken
en/of wettelijke termijnen wordt beoordeeld. Dit
voorkomt dat u wettelijke dwangsommen moet
betalen wegens te late reactie.
Nadat alle beoordelaars de subsidie hebben
goedgekeurd en de beschikking is verzonden,
wordt het subsidiebedrag aan de indiener

uitgekeerd. Key2Subsidies brengt de
aanvrager tijdens het beoordelingsproces op
de hoogte van de voortgang.
Belanghebbenden kunnen toetsen of het
proces transparant en rechtmatig verloopt. Dit
is ook van belang bij de accountantscontrole.
Per soort subsidie bepaalt u de workflow. Voor
eenvoudige subsidies is een korte workflow
voldoende. Voor andere is een uitgebreidere
workflow nodig met meerdere beoordelaars en
condities. Denk aan het opnemen van het
aantal jeugdleden of het aantal instrumenten bij
een muziekvereniging. Maar ook het
afgesproken aantal huisbezoeken van de
ouderenorganisatie, voordat de volgende
betaling plaatsvindt.

Sturen vanuit de werkvoorraad
Key2Subsidies geeft medewerkers inzicht in
hun acties en taken, zowel binnen uw eigen
organisatie als de externe afspraken met de
subsidieontvangers. Documenten,
correspondentie, telefonische afspraken en email legt u per aanvraag overzichtelijk bij elkaar
vast in een dossier. Alles volgens de KINGstandaard Zaak- en Documentservices.
Automatische koppeling met Key2Financiën
Key2Subsidies is naadloos verbonden met
Key2Financiën. In Key2Subsidies ziet u de
budgetruimte van het grootboeknummer
waarvan de subsidie ten laste komt. Een
betaalbestand met subsidiebedragen verzendt
u via Key2Financiën naar uw bank. Daarmee
bespaart u flink wat tijd en handelingen.
Gebruikt u een ander financieel systeem, dan
zijn daarvoor koppelingen beschikbaar.
Direct en overal actuele informatie
Van groot belang is dat u tijdens het proces
zicht hebt in de voortgang en de financiële
afhandeling.

Key2Subsidies biedt u daarom de mogelijkheid
om eenvoudig het saldo te raadplegen van:
Oorspronkelijk budget, Onderweg, Betaald en
Actueel saldo.

Bovenop de bestaande overzichten wordt
Cognos samen met de standaard Cognospackage ingezet om u direct van alle informatie
op de hoogte te houden.
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Voordelen van Key2Subsidies
 Aanvragen van subsidie via een eformulier op uw website
 Standaard ingerichte processen en
autorisatie, waardoor u de
implementatietijd beperkt blijft en u een
snelle start maakt
 Alle onderdelen en stappen in het
proces zijn flexibel en aanpasbaar
 Werkvoorraad via workflow per
medewerker
 Direct inzicht in de totale werkvoorraad
van een afdeling of de gehele
organisatie. Dit maakt
subsidieaanvragen transparant, omdat
de fase van het proces altijd helder is
 Alle documenten ter bevestiging,
uitvoering, voortgang en prestatie zijn
per aanvraag digitaal beschikbaar in
een dossier
 Alle communicatie, waaronder e-mail
en telefoon, is beschikbaar in het
digitale dossier
 Volledige integratie met Key2Financiën
 Alle dossierinformatie is op elke
werkplek direct te raadplegen

Aansluiting op de basisregistratie
personen, en koppeling met een
zaaksysteem op basis van StUFZaken
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Key2Subsidies of
andere oplossingen van Centric? Neem dan
contact op met de Commerciële Binnendienst,
te bereiken via
(0182) 34 57 01 of mail naar
info.pss@centric.eu.

