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1. Welke plannen en ambities uit het coalitieakkoord komen in aanmerking 

voor subsidie en hoe krijgt mijn gemeente hier inzicht in? 

Door bij oplevering van het coalitieakkoord al direct te starten met een screening wordt er geen 

momentum gemist en heeft een gemeente de meeste kans om aanspraak te doen op kansrijke 

subsidieregelingen. Regelingen kennen namelijk vaak een beperkte duur, een deadline voor het 

indienen van een aanvraag en een gelimiteerd budget. Daarnaast is het belangrijk om continue na te 

gaan welke nieuwe subsidieregelingen er komen en of deze passen bij de plannen in het 

coalitieakkoord. Hiermee wordt tijdig voorgesorteerd op het indienen van een aanvraag voor nieuwe 

kansrijke subsidieregelingen. 

 

Vindsubsidies heeft jarenlange ervaring met het screenen van plannen binnen coalitieakkoorden op 

subsidiemogelijkheden. Tijdens een screening worden er per beleidsterrein de meest kansrijke 

subsidieregelingen in kaart gebracht. Deze worden gerangschikt op slagingskans en relevantie. Hierbij 

kan ook de begroting worden gescreend om deze te kunnen vertalen naar potentiële projecten. Binnen 

de screeningsopdracht worden de diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden geïdentificeerd die 

aansluiten bij het beleid van de gemeente op verschillende beleidsterreinen. Een screeningsopdracht 

wordt uitgevoerd in vijf fasen: 

 

1. Analyseren coalitieakkoord en begroting 

2. Gesprekken met betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers binnen de gemeente 

3. Onderzoeken subsidiemogelijkheden en opstellen adviesrapport 

4. Presenteren bevindingen adviesrapport 

5. Borging en opvolging 

  



 

 

2. Hoe kan mijn gemeente ervoor zorgen dat zij structureel subsidies 

aanvraagt? 

Als een gemeente structureel en succesvol subsidies aan wil vragen, dan is het van belang dat 

subsidiecoördinatie binnen de gemeente georganiseerd wordt. Het hebben van een centraal 

aanspreekpunt, een subsidiecoördinator of subsidiepunt,  voor subsidieverwerving binnen de gemeente 

kan hierbij helpen. Met de inzet van een subsidiecoördinator wordt een groter bewustzijn van 

subsidiemogelijkheden geschept en van het creëren van subsidiekansen. Daarnaast kan de inzet van 

een subsidiecoördinator afdelingen bij de gemeente ontlasten en ondersteunen. De subsidiecoördinator 

richt zich op het gemeente-breed verspreiden van kennis door advies en begeleiding. Daarmee is de 

subsidiecoördinator de continue drijvende kracht achter het proces van subsidieverwerving. 

 

De coördinator jaagt tijdens de initiatiefase subsidieverwerving aan door collega’s te enthousiasmeren 

over subsidies, door subsidiemogelijkheden te signaleren, deze te matchen aan (toekomstige) 

projecten en de collega’s te informeren over de kansen en risico’s van deze mogelijkheden. Bij het 

indienen en verantwoorden van de subsidieaanvraag dient de subsidiecoördinator als centraal 

aanspreekpunt. 

Om structureel subsidies aan te kunnen vragen, is het ook van belang dat de gemeente zich bewust is 

van de drie fasen van subsidieverwerving. Hieronder zullen de fasen verder worden toegelicht. 

 

 

Fase 1: Initiatiefase 

Als subsidies structureel succesvol worden aangevraagd, dan heeft dit tot gevolg dat de gemeente 

geen externe financiering meer misloopt. Voor het zover is, dient echter in kaart te worden gebracht 

waar de prioriteiten liggen binnen de gemeentelijke beleidsplannen. Deze plannen dienen daarom te 

worden gescreend om te kunnen bepalen voor welke prioriteiten er subsidiekansen liggen. Als de 

kansen geïdentificeerd zijn, is het belangrijk om tijdig met betrokken medewerkers af te stemmen van 

welke subsidiekansen er gebruik gaat worden gemaakt, zodat er binnen de organisatie continu 

aandacht is voor subsidieverwerving waardoor tijdig kan worden begonnen met het opstellen van 

aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Realisatie 

Zodra de subsidieaanvraag is beschikt, kan de uitvoering beginnen. Hierbij is het belangrijk dat de 

subsidiecoördinator zorgt voor de inrichting van de projectadministratie. Het is van belang dat continu 

wordt toegezien op de voorwaarden van de subsidieregeling en dat tussentijdse rapportages tijdig 

worden ingediend. Indien dit niet goed gebeurt, kan een subsidie de gemeente juist geld gaan kosten. 

Vastleggen van subsidies in een subsidiebeheersysteem kan hierbij helpen om het overzicht te 

behouden. 

 

 

Fase 2: Aanvraagfase 

Zodra de geschikte subsidiemogelijkheden in beeld zijn, is het tijd voor het opstellen van de aanvraag. 

Subsidieaanvragen kunnen erg tijdrovend zijn en vragen vaak om verschillende expertises. Het is daarom 

raadzaam om het schrijven van een aanvraag in teamverband te doen, waarbij bijvoorbeeld het opstellen 

van een projectbegroting mooi over kan worden gelaten aan de financieel adviseur binnen de gemeente. 

Er dient daarnaast ook goed te worden afgestemd welke persoon binnen het aanvraagteam de uiteindelijke 

indiening voor zijn rekening neemt. 

 

 

 



3. Wat zijn randvoorwaarden om subsidieverwerving te laten functioneren? 

Het subsidieverwervingsproces valt of staat met prioritering, draagvlak, subsidiebewustwording en een 

heldere rolbeschrijving van de functie van subsidiecoördinator. 

 

Prioritering 

Om een weg te vinden in het oerwoud van subsidies dient prioritering aangebracht te worden binnen 

beleidsthema’s en projectplannen. Hierdoor kunnen juist die regelingen in beeld worden gebracht die 

aansluiten bij de grootste ambities van de gemeente. 

 

Breed draagvlak 

Breed draagvlak voor subsidieverwerving binnen de gemeente is belangrijk om alle betrokken 

medewerkers een actieve bijdrage te laten leveren aan het verwervingsproces. Alle betrokkenen 

moeten de toegevoegde waarde van subsidies kunnen inzien. Dit voorkomt dat de subsidiecoördinator 

alleen staat in zijn of haar motivatie om het maximale uit de subsidiemogelijkheden te halen. 

 

Subsidiebewustwording 

Bij draagvlak creëren is daarom ook subsidiebewustwording van belang. Middels activiteiten als 

trainingen en workshops kan de kennis van subsidiemogelijkheden onder alle betrokken medewerkers 

naar een hoger niveau getild worden. Op deze manier krijgt de gemeenten voor elkaar dat die eerder 

genoemde toegevoegde waarde van subsidieverwerving organisatiebreed helder is. 

 

Heldere rolbeschrijving van de functie van subsidiecoördinator 

Tot slot dienen de rollen en verantwoordelijkheid van de subsidiecoördinator duidelijk te zijn. De 

coördinator jaagt tijdens de initiatiefase subsidieverwerving aan door collega’s te enthousiasmeren over 

subsidies, door subsidiemogelijkheden te signaleren, deze te matchen aan (toekomstige) projecten en 

de collega’s te informeren over de kansen en risico’s van deze mogelijkheden. 

 

Bij het indienen en verantwoorden van de subsidieaanvraag dient de subsidiecoördinator als centraal 

aanspreekpunt. 

  



4. Hoe vergroot ik het subsidiebewustzijn binnen mijn gemeente? 

Zoals aangegeven bij vraag 3 ‘Wat zijn de randvoorwaarden om subsidieverwerving te laten 

functioneren’ is subsidiebewustwording van belang. Het vergroten van het subsidiebewustzijn bij zowel 

medewerkers als bestuur kan o.a. door de organisatie van kennisbijeenkomsten en workshops te 

voorzien om zo de kennis van subsidiemogelijkheden naar een hoger niveau te tillen.  

 

Ook het inzichtelijk maken van actuele- en relevante subsidie-informatie vergroot het 

subsidiebewustzijn binnen de gemeente. De grootste en meest uitgebreide subsidiedatabase van 

Nederland geeft toegang tot actuele- en relevante subsidie-informatie welke eenvoudig met collega’s is 

te delen om elkaar te informeren over interessant subsidienieuws of subsidieregelingen. Wij gaan hier 

bij vraag 5 verder op in. 

 

5. Welke subsidieregelingen- en mogelijkheden zijn er en hoe blijven wij als 

gemeente hiervan 24/7 op de hoogte? 

Om subsidies optimaal te kunnen benutten is het cruciaal om relevante subsidie-informatie op het 

juiste moment bij de juiste personen te krijgen. Wij geloven namelijk dat voor het meest succesvolle 

subsidiebeleid o.a. elke domeinspecialist/beleidsadviseur op de hoogte gehouden moet worden over de 

voor hem/haar interessante subsidie.  

 

Wij zien dat hoe breder die kennis belegd is in de organisatie, hoe meer subsidiebewustzijn wordt 

gecreëerd. Op basis van dat principe hebben wij de meest uitgebreide subsidiedatabase ontwikkeld 

welke inmiddels door o.a. een groot deel van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt. 

 

Onze database ondersteunt o.a. subsidiecoördinatoren, strategisch adviseurs, controllers en 

domeinspecialisten met kennis op hun specifieke domein om beter in staat te zijn mogelijkheden voor 

de gemeente te signaleren en te benutten, maar vooral ook de kans op het missen van een regeling 

aanzienlijk te verkleinen. 

 

De database zorgt ervoor dat de relevante subsidie-informatie op het juiste moment bij de juiste 

specialist is en bevat een zeer compleet aanbod van subsidies, kredieten en fiscale regelingen van 

provinciale, regionale, nationale en Europese overheden en diverse (particuliere) fondsen. De 

regelingen in de database beslaan alle denkbare werkterreinen: van innovatie tot scholing, van energie 

en milieu tot cultuur en toerisme en van onderzoek tot (internationale) samenwerking. 

 

Gebruikers krijgen een persoonlijk account waarmee ze een eigen profiel met nieuwsbrief kunnen 

aanmaken om zo subsidie informatie effectiever te vinden en op de hoogte te worden gehouden van 

updates en wijzigingen. Op een laagdrempelige wijze kan hiermee iedere collega binnen de gemeente 

toegang krijgen tot relevante subsidie informatie. 

 

 

 

 

  

 

> Proefperiode subsidiedatabase aanvragen 

Vraag nu een proefperiode inclusief demo van onze subsidiedatabase aan. U krijgt inzicht in hoe deze 

database effectief voor de gemeente en uw eigen vakgebied/expertise te gebruiken is. 

 

 

 

 

https://www.vindsubsidies.nl/diensten/subsidie-database/


Ontdek wie u voor gingen! 

 

Gemeente Almere 

Jan Kuit werkt als subsidiecoördinator voor de gemeente Almere. Hij is verantwoordelijk voor het 

vormen van projecten binnen de verschillende plannen die leven binnen de organisatie. “Wat ik veel zie 

is dat er plannen en visies worden gevormd die lang niet altijd een concreet doel hebben en een start- 

en einddatum. Juist voor subsidies is dit heel belangrijk.  

 

Ik help de verschillende afdelingen om er een subsidiewaardig project van te maken. Collega’s komen 

dan ook bij met projectideeën, ik voer vervolgens een initiële screening uit voor de 

subsidiemogelijkheden.” aldus Kuit. De gemeente Almere maakt ondertussen al 6 jaar gebruik van de 

database. Door het gebruik van de database zijn zij in staat om een goed overzicht te krijgen van 

subsidies die voor hen interessant zijn. Daarnaast geeft Kuit aan “door de dagelijkse nieuwsbrief blijven 

we continu op de hoogte van wijzigingen in het subsidielandschap en specifieke regelingen. Hierdoor 

kunnen we snel acteren en optimaliseren we onze subsidie-inkomsten.” 

 

Gemeente Apeldoorn 

Adriaan Hellemans bevindt zich sinds 2006 al actief in het subsidielandschap en werkt tegenwoordig als 

strategisch subsidie adviseur bij provincie Apeldoorn. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het 

inventariseren en aanvragen van subsidies op provinciaal, nationaal en Europees gebied: “vaak komt 

iemand naar me toe met de vraag “zijn hier subsidies voor?”, dit kan bijvoorbeeld zijn voor het 

aanleggen van een weg.  

 

Ik ga vervolgens kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn en werk dit verder uit” aldus Hellemans. Dit 

is dan ook waar de subsidiedatabase van pas komt. Hellemans maakt sinds 2007 al gebruik van de 

subsidiedatabase, dit doet hij samen met 4 andere collega’s: “toen ik bij de gemeente Apeldoorn begon 

hebben we gekeken welke subsidiedatabase overeenkwam met onze wensen. Ik werkte al jaren met de 

database van Vindsubsidies en was er al aan gewend, maar we wilden wel goed bekijken of deze nog 

steeds de juiste keuze voor ons was. Na het vergelijken van andere subsidiedatabases bleek dat die 

van Vindsubsidies tot op heden nog steeds het meest volledig is. Daarnaast is het de prijs waard, als je 

subsidie inventarisatie moet doen en je moet alles via Google opzoeken dat is tijdrovend. De database 

werkt een stuk efficiënter en heb je binnen de kortste keren terugverdiend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag vrijblijvend de coalitiescan aan! 

Benieuwd welke subsidiekansen aansluiten op het coalitieakkoord van uw gemeente? Vraag dan een gratis 

coalitiescan aan en wij kijken of en welke subsidiekansen er op basis van de plannen en ambities zijn. Ook 

geven we inzicht in hoeveel subsidie uw gemeente de afgelopen jaren heeft binnengehaald en hoe zich dat 

verhoudt met de buurgemeente[n] of een andere vergelijkbare gemeente in Nederland. Dit komen wij 

vervolgens graag aan u presenteren. 

 

> Coalitiescan aanvragen 

 

 

 

 

https://www.vindsubsidies.nl/coalitieakkoord/
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