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Samenvatting Rapportage Klantmonitor Subsidieverlening Provincie Utrecht 
 
Provincie Utrecht heeft in 2008 een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de 
subsidieaanvrager bij de provincie Utrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat de provincie 
servicegericht is, een ondersteunende en faciliterende rol biedt en goed benaderbaar is. De 
respondenten vinden de website ontoegankelijk, en lastig om bij de aanvraag, voorafgaande aan het 
project, een nauwkeurige begroting aan te leveren. Verschillende aanvragers geven aan dat het prettig 
zou zijn als het papierwerk gedigitaliseerd zou worden. 
 
Deze klantmonitor is onderdeel van een project ‘Optimalisatie subsidiesysteem’ waarin de provincie 
Utrecht de werkmethode van subisdieverstrekking vereenvoudigd, om het voor de klant makkelijker te 
maken een subsidie aan te vragen. 
 
In totaal zijn 77 subsidieaanvragers geïnterviewd die in 2008 een subsidieaanvraag hebben ingediend 
bij de provincie Utrecht. Het bleek dat het uiteindelijke besluit of de subsidie werd toegekend, van 
invloed was opde tevredenheid van de subsidieaanvrager over de provincie Utrecht. Hoewel het 
onderzoek niet geheel representatief is, is het algemene beeld over subsidieverlening dat uit het 
onderzoeksrapport naar voren komt waardevol. Van belang zijn vooral de opmerkingen en tips van 
individuele subsidieaanvragers voor verbetering van het subsidieproces; deze kunnen een bijdrage 
leveren om te komen tot een goed provinciaal financieringssysteem.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste resultaten samengevat. 

� Voor de klanttevredenheid geven de subsidieaanvragers provincie Utrecht gemiddeld een 
cijfer 7.4. 

� 77% van de ondervraagden vindt dat de subsidieregeling waarvoor zij een aanvraag hebben 
ingediend goed aansluit op de behoefte in het veld. 

� 73% vindt dat de voorwaarden in de subsidieregeling duidelijk zijn 
� 74% is tevreden over de openstellingtermijn en indieningdeadline van de subsidieregeling. 
� 10% van de  aanvragers vinden de verantwoordingseisen bij de subsidieverlening lastig, 
� Nieuwe initiatieven zoals de ‘subsidiemarkt1’ en de ‘subsidiescout2’ worden positief 

gewaardeerd. 
� De respondenten vinden de website ontoegankelijk, en lastig om bij de aanvraag, 

voorafgaande aan het project, een nauwkeurige begroting aan te leveren. Verschillende 
aanvragers geven aan dat het prettig zou zijn als het papierwerk gedigitaliseerd zou worden. 
Aanvragers geven aan dat ze te maken hebben met veel verschillende beleidsmedewerkers. 
Aanvragers vinden dit zeer storend. Sommigen wisten zelfs niet dat hun contactpersoon 
vervangen werd. Echter, aanvragers met een vast contactpersoon zijn hier juist lovend over. 

 
De resultaten worden meegenomen in het project ‘Optimalisatie subsidiesysteem’. Doel van het 
project is het verbeteren van de werkmethode van subsidieverstrekking binnen de provincie Utrecht 
zodat het meer klantgericht is, Effectief, Efficiënt en Rechtmatig. Eind 2010 gaat de klant merken dat 
het eenvoudiger is om bij de provincie Utrecht een subsidie aan te vragen. 
 

1 Informatiemarkt, georganiseerd door MOW, waar geïnteresseerden informatie halen over subsidieregelingen, 
en projectideeën doorspreken met provinciemedewerkers 
2 Een subsidiescout is iemand van de provincie die actief zoekt naar projecten in het veld die aansluiten op de 
desbetreffende subsidieregeling. Hij of zij helpt de aanvrager ook bij het opstellen van een subsidieaanvraag. 


