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Aan Provinciale Staten Datum : 23 november 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM125 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : Noortje de Vries 
 E-mail : Noortje.de.Vries 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2540 
 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Project Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder, nulmeting klanttevredenheid 

Voorgestelde behandeling: ter kennisgeving aannemen 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Wij hebben onderzoek gedaan bij subsidieaanvragers naar hun tevredenheid over de 
subsidieverstrekking door de provincie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het kader van het 
project ‘Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder’. Onderzoek is gedaan naar subsidieaanvragers 
die in 2008 een subsidie bij ons hebben aangevraagd. Het doel van het onderzoek is verkrijging van 
een nulmeting over klanttevredenheid. Het tweede doel is inzicht verkrijgen in de wensen van de 
subsidieaanvrager, waardoor het subsidiesysteem klantgerichter kan worden ingericht.  
Het resultaat van dit onderzoek is dat subsidieaanvragers best tevreden zijn over de wijze waarop wij 
subsidie verstrekken. Voor de klanttevredenheid geven de subsidieaanvragers provincie Utrecht 
gemiddeld een cijfer 7.4. Het gemiddelde cijfer van subsidieaanvragers die een toekenning hebben 
ontvangen is een 8.0. Voor subsidieaanvragers die een afwijzing hebben ontvangen is dit een 6.5.  
 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: 
 

1. De website is niet inzichtelijk; 
2. Betrokkenheid en klantcontact mag meer structureel en met één contactpersoon; 
3. Eenduidig beleid uitvoeren: de processen die binnen de provincie worden gevolgd zijn nu 

onduidelijk; 
4. Digitale en schriftelijke indiening van aanvragen mogelijk maken; 
5. Regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. 

 
Deze aanbevelingen worden of al uitgevoerd of overgenomen. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt 
in 2011 herhaald. 
 
Het is prettig dat er over het algemeen een grote tevredenheid is onder subsidieaanvragers over onze 
werkwijze. Het is de uitdaging om deze klanttevredenheid vast te houden, ook tijdens een ingrijpende 
wijziging van het huidige subsidieverstrekkingssysteem. In het volgende klanttevredenheidsonderzoek 
is het voorstel te meten of de aanbevelingen zijn uitgevoerd. Het project beoogt daarnaast 30 % 
lastenverlichting te bereiken en een snellere beleidsrealisatie. Dus ook ondanks best tevreden 
subsidieaanvragers is dit project van belang om te realiseren. 
 
Voorgeschiedenis 
Wij voeren met het project ‘Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder’ sinds november 2008 de 
volgende activiteiten uit: 
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1. Een ‘Kader voor subsidieverstrekking’  realiseren. Dit Kader is inmiddels gereed. U heeft dit 
Kader al grotendeels vastgesteld op 21 september 2009. Vandaag besluit u hoe u met het 
onderdeel van het Kader inzake systematiek van subsidieregelgeving wil omgaan. 

2. Regelgeving aanpassen op het Kader. Dit traject loopt. De Algemene subsidieverordening 
wordt aangepast en de afdelingen passen hun eigen verordeningen op dit Kader aan. Vanaf 1 
januari 2011 kan worden gewerkt met aangepaste subsidieregelgeving. 

3. Eén, korter werkproces voor subsidieverstrekking realiseren. Er wordt inmiddels uitvoering 
gegeven aan de opdracht om 53 subsidiewerkprocessen terug te brengen naar één, korter 
werkproces. Dit traject is tegen de zomer van 2010 gereed. 

4. Een nulmeting naar klanttevredenheid uitvoeren. De bedoeling is dat het subsidiesysteem 
meer klantgericht wordt. Met een kwalitatief onderzoek is onderzocht wat de 
klanttevredenheid is en op welke punten de provincie haar service kan verbeteren. Dit 
uitkomsten van dit onderzoek liggen aan u voor. 

 
De uitkomsten van de klantmonitor komen niet te laat voor de verbetering van het subsidiesysteem. In 
de eerste plaats zijn de meeste aanbevelingen namelijk verwerkt in de uitvoering van de 
projectopdracht. Dit komt mede, omdat bij de start van het project contact met subsidieaanvragers is 
geweest. In de tweede plaats zijn de aanbevelingen, die nog niet zijn verwerkt in de projectopdracht, 
eenvoudig mee te nemen in het project. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Grotere klanttevredenheid. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


