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tHeMA: subsidies
De volgende editie van FlevoFlitsen verschijnt op 26 oktober. Heb je een
bijdrage stuur die dan voor 5 oktober naar nieuwsbrief@flevoland.nl.
Hoofdredactie: Marika Gauthier.

Afdeling SPV verbetert subsidiebeheer

‘Binnen dertien weken een beschikking’
De provincie streeft naar optimale klantvriendelijkheid. Ook in de relaties met instellingen die zij  
subsidieert. Subsidieverzoeken moeten binnen dertien weken worden beantwoord. We komen  
inmiddels aardig in de buurt.

Toen Sjef Scheek in februari van dit jaar aantrad als hoofd 
van de afdeling SPV, stond één klus hoog op zijn prioritei-
tenlijst: het op orde brengen van het subsidiebeheer. 
‘Daar was ik tijdens mijn sollicitatie al op voorbereid.’

twee momenten
De afdeling SPV heeft op twee momenten in het jaar te 
maken met subsidieverzoeken. Vóór 1 oktober dienen 
instellingen en organisaties aan de hand van plannen 
hun verzoeken om subsidie in voor het daarop volgende 
jaar. Op 1 mei volgen op basis van verslaglegging de 
verzoeken om vaststelling van het feitelijke subsidiebe-
drag. Twee keer per jaar gaat het om 200 à 220 verzoe-
ken, variërend van tweeduizend euro tot acht miljoen. 
Volgens het Kwaliteitshandvest moeten alle verzoeken 
binnen dertien weken zijn afgehandeld.

Mens en systeem
“Dat haalden we bij lange niet”, vertelt Sjef Scheek. 
“Weliswaar beschikken we al sinds 2006 over een 
digitaal werkproces in de vorm van Hummingbird, maar 
er werd nog niet goed met dat systeem gewerkt. Ook de 
monitoring van het proces van subsidieverlening was 
onvoldoende. Er bestond bijvoorbeeld geen praktisch 
overzicht van het ‘onder handen werk’. Je zou kunnen 

zeggen dat mens en systeem niet goed op elkaar waren 
aangesloten.”

overzicht
“We zijn begonnen om met de hand een overzicht te maken 
van alle lopende subsidieaanvragen. Toen we dat hadden, 
kon iedereen precies zien wie waar mee bezig was en 
wanneer wat klaar moest zijn. Samen met vier financiële 
medewerkers ben ik dat overzicht elke week gaan doorlopen. 
Zo hebben we grip gekregen op het proces en de voortgang 
ervan. Ik heb de betrokken financiële medewerkers gevraagd 
voortaan deze bewakingsrol te blijven vervullen. Op dit 
moment ronden we de subsidieafrekeningen 2006 af.”

Beter concentreren
“Op 1 oktober komen de nieuwe subsidieverzoeken binnen. 
Met oog op de efficiency heb ik I&A gevraagd ons te helpen 
het handmatige overzicht om te zetten in een automatisch 
proces. Dat is vermoedelijk in november gereed. Dan hebben 
we ons proces van subsidiebeheer helemaal in de greep en 
kunnen we al bijna alle subsidieverzoeken- en afrekeningen 
binnen dertien weken afhandelen. Daarmee komen we niet 
alleen dicht in de buurt van de norm. We kunnen ons de rest 
van het jaar ook beter concentreren op andere taken, zoals 
het ontwikkelen en bijstellen van beleid.”

Sjef Scheek
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Subsidies
Behalve Statenlid ben ik communi-
catieadviseur en woordvoerder van 
twee wethouders in Almere. Omdat 
ik ook in Almere woon, ben ik dus 
één van die gelukkige Almeerders die 
op de fiets naar het werk kan!  
 

Politiek is een plezierige invulling 
van mijn vrije tijd. De provincie 
Flevoland heeft enorm veel te bieden 
en dat motiveert mij om me hiervoor 
in te zetten. Ik zit in de Commissie 
Samenleving, een commissie die me 
enorm aanspreekt. Zorg, onderwijs 
en welzijn, Wonen en Cultuur, al 
deze onderwerpen hebben mijn aan-
dacht. Flevoland is een gebied waar 
mensen, dieren en natuur samenko-
men. Maar dat gaat nu eenmaal niet 
zomaar. Daar moet heel hard aan 
gewerkt worden. Door de mensen 
die er wonen, door de gemeenten, 
waterschappen, natuurorganisaties 
en niet in de laatste plaats door 
Provinciale Staten.  
 

Als provincie willen we veel mogelijk 
(laten) maken. Subsidies zijn hierbij 
een heel belangrijk instrument. 
Veel activiteiten en initiatieven zijn 
zonder subsidie niet mogelijk of 
worden onbetaalbaar. Zorg, welzijn, 
cultuur, onderwijs, etc. De subsidies 
variëren van vele miljoenen tot een 
paar honderd euro. Als Statenlid vind 
ik het bijzonder dat we hiermee ver-
schil kunnen maken. Het verstrekken 
van een subsidie moet natuurlijk wel 
meerwaarde en noodzaak hebben en 
gerelateerd zijn aan een provinciale 
taak of provinciaal beleid. Evaluatie 
van wat er met de subsidiegelden 
gerealiseerd is en terugkoppeling 
hiervan naar de Staten is essentieel.  

Netty Stenus-van Basten
Statenlid VVD  

“Het gaat erom dat we de subsidiestroom willen bewaken vanaf de aanvraag tot en met 
de afwikkeling. We willen alle benodigde informatie in één systeem onderbrengen”, legt 
Janny Douma uit. Inmiddels is Paul Roodenburg van I&A bij de werkgroep betrokken. 
“We moeten weten welke informatie we beschikbaar willen hebben en hoe we die het 
beste kunnen vastleggen in het reeds geautomatiseerde werkproces Hummingbird. We 
hoopten daarmee vóór 1 oktober klaar te zijn, maar door allerlei omstandigheden gaat 
dat niet lukken.” Bert Vink vult aan: “Voorlopig hanteren we zo goed mogelijk een tijde-
lijk systeem. Intussen werken we aan een definitief systeem waarbij we ook procedures 
beschreven hebben. Dit vraagt veel van de hele organisatie. Niet alleen qua denkwerk, 
maar ook qua aanpassing aan software en werkwijzen. En bovenal heel veel geduld! 
Maar dan heb je ook wat. Want met het nieuwe systeem kunnen we het proces beter in 
de hand te houden en controleren. En daar zijn we uiteindelijk allemaal bij gebaat.”

Nelly den Os: “Op 5 april 2006 hebben vijf partijen het GAAF-convenant ondertekend. 
GAAF staat voor Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland. In de praktijk 
betekent het dat provincie, gemeenten, schoolbesturen, politie & justitie en de zorgverze-
keraars de krachten bundelen op het gebied van jeugdzorg. Jaarlijks wordt door de bestuur-
ders van de 5 sectoren per gemeente geëvalueerd, wat er van de aansluitingsafspraken 
terecht is gekomen en wat er in het volgende programmajaar moet gebeuren. Dit doen we 
eerst per gemeente en op 25 oktober a.s. Flevolandbreed. Op deze manier houden we de 
vinger aan de pols en kunnen we tijdig bijsturen. 

Het doel is de effectiviteit en efficiency van de jeugdzorg te verbeteren. Zo willen we 
provinciebreed een verwijsindex invoeren en integraal gaan indiceren. Het moet voor de 
ouders niet uitmaken bij welke instantie ze aankloppen. De bedoeling is dat ze maar één 
formulier hoeven in te vullen en maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen. De 
samenwerkende partijen werken met hun eigen dossiers, maar allemaal met dezelfde 
basisinformatie. We streven dus naar één kind, één plan. Ons idee is mede gebaseerd op 
het Engelse model voor jeugdzorg. Tijdens de Flevolandbrede bijeenkomst komen ook 
bestuurders en directies uit Engeland hierheen om te kijken hoe wij het aanpakken. 
Misschien kunnen zij nog iets van ons leren en wij van hen; dat zou leuk zijn!”

Werkgroep Verbetering 
subsidiebeheer
Om het subsidiebeheer bij SPV te verbeteren werd begin dit jaar een werk-
groep geformeerd. Onder leiding van afdelingshoofd Sjef Scheek gingen 
Bert Vink, Janny Douma, Petra van Leijenhorst, Wybe Blom, Paul Rooden-
burg, Wil van Woerkom en Jannien Elling aan de slag met het stroomlijnen 
van procedures en systemen. 

GAAF on tour
We kennen uit de pers allemaal de verhalen dat instanties op het gebied 
van jeugdzorg langs elkaar heen werken. Helaas halen de goede berichten 
de krantenkoppen meestal niet. En dat terwijl er - zeker in onze provincie 
- ook goed wordt samengewerkt op het beleidsterrein Jeugdzorg. GAAF is 
hier een uitstekend voorbeeld van. 

Een aantal leden van de werkgroep ontbreekt op deze foto.



Concerncontrol kijkt  
naar sturing
Per 1 juli beschikt de provincie over de afdeling ‘concern control’. Een kleine 
bijzondere afdeling die zich bezighoudt met de wijze waarop het provinciaal 
beleid tot stand komt en hoe daar vervolgens op gestuurd wordt.

“Tot 1 april jl. werkte ik naar volle tevredenheid bij het cluster 
Gemeentelijke Plannen van de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting (ROV). Op het gebied van Ruimtelijke Ordening 
gaat halverwege volgend jaar veel veranderen waardoor we andere 
taken krijgen. Tijdens een van mijn jaargesprekken had ik al kenbaar 
gemaakt dat ik iets zou willen doen op het beleidsterrein natuur. Dat 

had te maken met de aanstaande veranderingen bij RO, maar ook 
omdat natuur mijn interesse heeft. Vorig jaar zomer polste mijn 
leidinggevende of ik een overstap naar het cluster Natuur wilde 
overwegen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken…!”

interne mobiliteit
“Het is heel verfrissend om binnen een organisatie van baan te 
veranderen. Je behoudt de voordelen als goede secundaire arbeids-
voorwaarden, kent al veel mensen, maar je doet toch nieuwe 
ervaringen op. Ik raad het iedereen aan. Ga met je leidinggevende  
in gesprek en bekijk de mogelijkheden. Onze werkgever heeft er 
budget voor en wil investeren in interne mobiliteit. Mijn ervaring is 
dat het niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk goed kan 
werken. Dus pak je kansen!”

Met deze slogan probeert een vacaturesite mensen te 
overtuigen van baan te switchen. Maar waarom zou je 
voor een andere werkgever kiezen als je ook binnen de 
organisatie van baan kunt veranderen? Anno Vuuregge 
is de interne switch goed bevallen.

er is altijd ergens een betere baan!

Als leidinggevende van deze afdeling mag Jolanda Riel zich concern-
controller noemen en adviseert zij de directieleden en GS. Behalve 
Jolanda telt de afdeling nog vijf medewerkers. 

Brede blik
“In veel organisaties is de controller degene die vooral let op de 
kwaliteit van financiële processen met het doel zoveel mogelijk 
financiële risico’s te vermijden. Hier in Flevoland kijken we breder. De 
afdeling concern control houdt voortdurend in de gaten of de doelen 
duidelijk vastgesteld zijn, zodat we weten wat we willen en anderen 
weten wat ze van de provincie mogen verwachten. En op welke 
manier de organisatie probeert haar doelen te realiseren en of we 
zo ook daadwerkelijk die doelen bereiken. Heel belangrijk daarbij is 
welke informatie de directeuren en GS hebben, op basis waarvan zij 
sturen en beslissingen nemen.” 

Begrotingsopzet
Zo werkte de afdeling vlak voor de zomer aan een nieuwe opzet van 
de provinciale begroting. “De begroting moet qua opzet immers spo-

ren met het Hoofdlijnenakkoord van het college, en met het werken 
met programmamanagement en het p-MJP. Omdat de beleidsafde-
lingen de begroting uiteindelijk van inhoud voorzien, hebben we in 
workshops samen met enkele afdelingshoofden en medewerkers 
gewerkt aan de uitwerking van de nieuwe opzet.”
Behalve de begroting adviseert de afdeling bijvoorbeeld over de 
functie en opzet van  andere plannen en rapportages die betrekking 
hebben op de inhoud van het beleid en de bedrijfsvoering.

Rekenkamer 
Eén medewerker van de afdeling concern control is speciaal belast 
met de coördinatie van de audit-pool, een groep van zes medewer-
kers die regelmatig de werkprocessen in de organisatie onder de 
loep neemt. Verder fungeert de afdeling als aanspreek- en contact-
punt voor de Randstedelijke Rekenkamer, wanneer deze besluit in 
Flevoland een onderzoek uit te voeren. Concern control houdt in de 
gaten of de daarna door de provincie benoemde verbeterpunten ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd en of ze ook in andere delen van 
de organisatie kunnen worden toegepast.



Wij hebben inmiddels een groot deel van het jaar achter de rug. In de afgelopen periode 
organiseerden wij, met plezier, activiteiten waarvan de deelnemers over het algemeen 
genoten. Een greep uit de activiteiten: skiën, het paaseieren zoeken, de kookworkshop, 
een geslaagde sportdag, een zangavond door de Circle of Music, kanoën en een uitje naar 
Walibiworld. En er staan nog diverse activiteiten op de agenda, zoals een golfclinic, nordic 
walkingclinic, kerststukjes maken, het weekendje weg en natuurlijk Sinterklaas. Het zeilen 
is, jammer genoeg, afgelast omdat de R alweer in de maand is.
 

Bij de afgeronde activiteiten moesten we helaas vaststellen dat er vanuit de leden een afne-
mende belangstelling is. Voor deelname in het bestuur is, ondanks diverse oproepen, geen 
animo. Misschien hebben we het allemaal wel te druk om aan de activiteiten deel te kunnen 
nemen, zijn er teveel activiteiten of spreekt het programma niet aan.
Laat daarom van je horen! Denk mee voor het programma van volgend jaar. De personeelsver-
eniging staat tevens open voor positief opbouwende kritiek en overige suggesties. Je kunt je 
tips, wensen of ideeën kwijt bij de jouw bekende bestuursleden van de personeelsvereniging. 
De personeelsvereniging is van en voor ons allemaal! De personeelsvereniging dat ben jij.

De PV dat ben jij!

Het kanoën werd mede dankzij het mooie weer een succes.

De Man met de Hamer had recentelijk een 
nachtmerrie die echt gebeurde. Ik waande 
me terug in de schoolbankjes alwaar ik na 
schooltijd bestraffend door de meester werd 
toegesproken voor mijn slordige handschrift. 
Bedremmeld sloeg ik mijn ogen neer en 
beloofde, tegen beter weten in, beterschap.
In mijn kwade droom werd de rol van de 
meester weergaloos neergezet door de 
voorzitter van de kwaliteitscommissie. De 
bestraffende boodschap betrof enkele in 
mijn ogen minieme verschrijvingen, maar 
werden gebracht als schokkende omissies 
in de structuur van de GS-nota. En net als 
vroeger beloofde ik tegen beter weten in 
beterschap.

Maanden geleden kreeg de Man met de 
Hamer van een lezer het verzoek om de 

Kwaliteitscommissie tot onderwerp van de 
Hamerstukken te maken. Aan dat verzoek 
kan ik dankzij mijn waar gebeurde nacht-
merrie nu voldoen.
De enige wezenlijke vraag in deze is natuur-
lijk: Moet de Kwaliteitscommissie blijven 
bestaan? De lezer van destijds suggereerde 
dat de kwaliteitscommissie aan haar eigen 
succes ten onder zou moeten gaan.
De Man met de Hamer kan het daar helaas 
niet mee eens zijn. Hoewel ik doodsbe-
nauwd was, was het heel lang geleden dat 
ik mij weer zo jong voelde als toen ik bij de 
Kwaliteitscommissie op het matje moest ko-
men. Liever rebels en weer jong, dan zonder 
scherpte naar het einde kabbelen. Leve de 
Kwaliteitscommissie!, zegt…

De man met de hamer

Hamerstukken

Ook zo blij met de Kwaliteitscommissie?  Mail naar demanmetdehamer@flevoland.nl

3 vragen aan...
Naam: Marjan Zijderveld
Functie: Programmaleider Jeugdzorg
Afdeling: SPV (sociale planvorming)
In dienst sinds: 1 augustus 2007

Je bent verhuisd naar Almere.  
Hoe bevalt dat?
Eind juli ben ik verhuisd, dus ik woon 
er nog maar kort. Ik vind het fijn om 
dicht bij mijn werk te wonen en het is 
leuk om een nieuwe omgeving te 
verkennen. Mijn kinderen zaten niet 
echt te wachten op een verhuizing. 
Voor pubers is het toch lastiger om 
hun weg te vinden en in te burgeren. 

Waarom heb je gekozen voor de 
provincie Flevoland als werkgever?
Omdat ik uit ervaring wist dat werken 
voor een provincie erg leuk is. Bij de 
provincie Zuid-Holland had ik ook 
jeugdzorg als beleidsveld. Dus ik wist 
wat me te wachten stond. Jeugdzorg is 
een actueel politiek thema dat erg in 
de schijnwerpers staat. Ik vind het fijn 
om aan de ontwikkeling daarvan een 
bijdrage te kunnen leveren. 

Wat doet een programmaleider 
Jeugdzorg?
Het is mijn taak vanuit een helikopter-
view te kijken naar het thema. Ik houd 
de voortgang in de gaten, regisseer 
activiteiten van anderen, bewaak 
deadlines en coördineer het program-
ma. Ik vind het een leuke uitdaging en 
ga er graag mee aan de slag. 

Marjan Zijderveld
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