
Als er een proces is dat zich leent voor standaardisatie en het 
borgen in automatisering is het wel het verantwoorden van 
subsidies. Declaraties van personeelskosten, facturen van 
externen, reiskosten en ook aanbestedingen laten zich eenvoudig 
via een workfl ow verantwoorden, waarna de controleurs bij de 
Provincie en de externe accountant, allemaal vanuit hetzelfde 
on-line dossier hun werk kunnen doen. De service naar subsidie 
ontvangers is sterk verbeterd, door overzichtelijke workfl ows en 
goede standaard instructies via een ingebouwd help functie en 
handleiding. 

“Het eff ect op de effi  ciency is 
enorm”, aldus projectcontroller Harm 
Posthumus. “Voorheen kregen wij via 
de post en email van maar liefst 75 
internationale projectpartner grote 
vrachten informatie te verwerken. Deze 
informatie was niet gestructrureerd en 
dus lastig controleerbaar. Daarnaast 
moest de verantwoording continue 
in meerder Excel lijsten worden 
bijgewerkt om uiteindelijk een uitbetalingsverzoek van Europese 
subsidiegelden te kunnen doen.” De accountant deed de hele 
controle vanuit hun dossier vervolgens nogmaals over. Erg 
tijdrovend en ineffi  ciënt.

Door te werken vanuit een online portaal, waarin elke partner zijn 
eigen unieke en beveiligde inlog heeft, wordt nu via workfl ows 
per documentsoort volledig gestandaardiseerd informatie 
aangeleverd. De controle per document is hierdoor eenvoudig 
uit te voeren. De accountant werkt vanuit hetzelfde dossier en 
met dezelfde informatie. Het verantwoordingsproces is hierdoor 
met weken verkort. Indien een declaratie niet klopt kunnen wij 
eenvoudig via gestandaardiseerde foutcodes een declaratie 
afkeuren. De projectpartner krijg vervolgens automatisch de taak 
de fout te herstellen en de juiste documenten in het portaal te 
uploaden.

Feestelijke oplevering InSite bij Univé Oost
Provincie Friesland start met subsidie 
verantwoorden via internet met AFAS 

“De service naar subsidie ontvangers 
is sterk verbeterd, door overzichtelijke 
workfl ows en goede standaard instructies 
via een ingebouwd help functie en 
handleiding.”

“Het verantwoordingsproces is hierdoor 
met weken verkort.”
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