
Uw subsidie goed geregeld!
van concept tot en met eindverantwoording

U heeft een innoverend project voor ogen. En om het uit te kunnen voeren is een subsidie 

noodzakelijk. Er is een grote diversiteit aan subsidies, van regionaal tot internationaal.  

Wij kunnen u helpen om een subsidieaanvraag én subsidieverantwoording op te stellen  

die voldoen aan de gestelde eisen.

www.savantis.nl

Als je alleen
focust op het

probleem,
mis je
misschien de

oplossing



Savantis biedt u graag een helpende hand, zodat u zich kunt  

richten op uw expertise, innoveren. Met jarenlange ervaring  

beschikt Savantis over alle kennis betreffende de verplichtingen 

omtrent het aanvragen en behouden van subsidies. Wij ontnemen 

uw zorgen en managen uw succesvolle subsidieproject.

Wat levert subsidiebegeleiding  
door Savantis op?

•  Continuïteit en financiële dekking van uw project  

van A tot Z

•  Volledig gebruik maken van alle mogelijkheden die  

wet- en regelgeving biedt

•  Begeleiding op maat: u kiest zelf of u alleen begeleiding  

nodig heeft voor het aanvragen van een subsidie of  

volledige ondersteuning wenst 

•  Begeleiding bij de financiële verantwoording van de  

subsidie (compliance) zodat de subsidie ook  

daadwerkelijk en maximaal uitbetaald wordt

Uw subsidieaanvraag & compliance

Subsidieaanvragen en compliance zijn onlosmakelijk met elkaar  

verbonden. Want als u vooraf, tijdens en achteraf niet kunt aantonen  

dat u aan de gestelde subsidievoorwaarden voldoet kan de continuïteit 

van uw project gevaar lopen. Een goede compliance voorkomt:

•  Weigering van uw subsidieaanvraag 

•   Beëindiging van lopende subsidietrajecten

•  Terugvordering van eventueel te veel ontvangen subsidies



Eerste Hulp Bij Subsidieprojecten realiseert:

•  Analyse van uw vraagstuk en een signalement van  

uw probleem

•   Analyse van risico’s en de mogelijke financiële consequenties

•   Advies voor alternatieve oplossingen of probleemisolatie

•  Extra administratieve ondersteuning

Voor reeds lopende subsidieprojecten: 
Eerste Hulp Bij Subsidieprojecten

Savantis biedt tevens een unieke dienst voor subsidieprojecten die 

reeds opgestart zijn maar bijsturing behoeven. Bestemd voor die 

situaties waar ondanks een goede voorbereiding zaken anders 

lopen dan vooraf gepland. 

Savantis richt zich daarbij volledig op het veiligstellen van de  

subsidie. En mocht er echt geen oplossing voorhanden zijn dan 

helpen wij u het probleem af te bakenen en te isoleren. Zodat  

de schade voor het geheel wordt geminimaliseerd.



Het ontvangen van de juiste kopieën 
en handtekeningen is altijd een probleem. 

Door subtiele en zachte dwang van 
Savantis kwam dit rond en kon de subsidie 

correct worden verantwoord.

Secretaris O&O fonds Houtverwerkende Industrie:

Eigenaar Afbouwbedrijf:

De bedrijven willen geen 
administratieve last hebben 

van een gesubsidieerd project. 
Savantis zorgt daarvoor.

Bestuurder FNV Bouw en Wonen:

Subsidieaanvragen opstellen, 
projecten uitvoeren en 

goed verantwoorden is een kunst 
die Savantis al jaren beheerst.

Voorzitter O&O fonds Afbouw:

Met goede informatie, heldere procedures, 
ondersteuning en duidelijke administratie 

zorgt Savantis voor tijdige verantwoording 
van subsidieprojecten.



Uw subsidietraject

1. Subsidieaanvraag:

  Van intenties tot een  

overtuigende aanvraag

2. Uitvoering project:

  Na goedkeuring gaat u 

aan de slag met het  

project en parallel  

daaraan loopt het  

verantwoordingsproces

3. Verantwoordingsfase:

  Uw administratie  

verantwoordt en wordt  

gecontroleerd door  

externe partijen

Diensten van Savantis 

Formuleren van intenties naar ingediende 

subsidieaanvraag:

•  Uitvoering realiteitscheck met passend advies

•  Opzet & uitwerking subsidieaanvraag 

•   Draagvlakcreatie bij uw achterban en potentiële  

projectpartners

•  Ondersteuning bij het aanvraagproces en contact  

met subsidieverstrekker vóór en na de indiening

Begeleiding van de aanvraag concept naar  

overtuigende aanvraag:

•  Analyse van conceptaanvraag

•  Formaliteitstoets en volledigheidsadvies

•   Uitvoering van een structuurtoets en  

optimaliseringsvoorstel

•  Maken van inhoudsanalyse

Compliance van beschikking tot einddeclaratie:

•  Opstellen en inrichten van de offerte- of  

aanbestedingsprocedure 

•  Monitoring van cofinancieringen

•  Voorbereiden en indienen van interim- en eindrapportages 

•   Communicatie met de accountant en subsidieverstrekker

•   Opstelling en inrichting van de administratieve organisatie  

en interne controle 

•  Uitvoering van de projectadministratie inclusief de  

interne controles

•   Voorbereiding en begeleiding audits 



persoonlijke 
benadering

inzichten en 
informatie

integrale 
aanpak

resultaat-
gericht

De kracht van Savantis

Een bewezen staat van dienst en meer dan vijftien jaar ervaring bij: 

•  Ontwikkelings- en onderwijssubsidies, zoals Europees Sociaal Fonds 

(ESF), sectorplannen en DWSRA

•  Sectorale projecten voor verschillende opleidings- en  

ontwikkelingsfondsen en sociale partners

•  Het communiceren met subsidieverstrekkers en accountants  

en dit vertalen naar de wensen van haar klanten

•  Het uitvoeren van compliancevraagstukken die goedgekeurd 

 worden door o.a. de Auditsdienst Rijk, Europese Commissie 

 en Europese rekenkamer

•  Het maximaal verzilveren van subsidietrajecten, dat betreft  

het gehele traject van aanvraag én realisatie

Meer informatie?

Neem contact op met  

een van onderstaande  

specialisten of mail  

info@savantis.nl

Beleid & Subsidies

Mensen en organisaties moeten zich constant ontwikkelen  

om aan de uitdagingen van morgen te voldoen. Savantis helpt  

daarbij op het gebied van onderwijs, vakmanschap en duurzame 

inzetbaarheid. Dat doen we in samenwerking met sectoren,  

scholen, bedrijven en deskundigen. 

We maken plannen, voeren projecten uit, zorgen voor het  

management, subsidieaanvragen en de financiële verantwoording 

voor bedrijfstakken en het onderwijs. 

Bezoekadres Savantis: Limaweg 25 | 2743 CB Waddinxveen | T 0182 64 11 11 | W savantis.nl | E info@savantis.nl

Ronald van Driel
Directeur
088 - 080 88 27 
r.vandriel@savantis.nl

Gerd Simons
Manager Finance  
& Controle
088 - 080 88 98  
g.simons@savantis.nl

https://www.linkedin.com/company/SavantisInfo  

https://www.twitter.com/SavantisInfo  

https://www.facebook.com/SavantisInfo


