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IN-HOUSE SUBSIDIEDESK

Met de Subsidiedesk haalt u
optimaal rendement uit uw
subsidieportfolio
Voert u meerdere en uiteenlopende subsidieprojecten uit?
Weet u niet aan welke verplichtingen u moet voldoen?
Is het niet duidelijk wie de verantwoording van de subsidies op zich neemt?
Is subsidieverantwoording geen onderdeel van uw standaard werkzaamheden?

Als één of meer van deze vragen voor u
van toepassing zijn is het verstandig om de
ffiqs-Subsidiedesk in overweging te nemen.
Alsof het uw eigen vaste subsidiemedewerker
is, neemt onze compliance-expert de
verantwoordelijkheid voor een optimaal
beheer van uw subsidieportfolio.
Twee aansprekende voordelen: uw
subsidierendement neemt toe, en u houdt tijd
over voor uw kernactiviteiten.

Subsidie-intensieve organisaties
krijgen te maken met hogere
compliance-eisen
Bedrijven die deelnemen aan grotere
projecten (zoals EU-projecten) of die succesvol
zijn in het verwerven van subsidiegelden

noemen wij ‘subsidie-intensieve’ bedrijven.
Voor hen is een inhouse subsidiedesk zeer
interessant. Want meer projecten en meer
subsidies betekent ook hogere complianceeisen en -risico’s, en een grotere behoefte
aan expertise en capaciteit op het gebied van
financieel projectmanagement. Het voordeel
van een subsidiedesk in eigen huis is dat onze
compliance-expert dicht op uw activiteiten
zit, en dus weet wat er speelt. Hij of zij kan zo
snel schakelen in het opzetten en uitvoeren
van de subsidieadministratie en u heeft de
handen vrij voor uw kernactiviteiten. Grote
organisaties uit diverse sectoren zoals ICT,
hightech en maakindustrie maken gebruik van
de ffiqs subsidiedesk.

Wat levert een inhouse subsidiedesk u op?
Met een inhouse subsidiedesk biedt ffiqs organisaties op hun eigen locatie ondersteuning bij het
financieel management van hun subsidieportfolio. Werk en zorgen uit handen nemen is uiteraard
een van de doelen, maar centraal staat het optimaliseren van uw subsidie-inkomsten.
Dat doen we met behulp van:

De stabiele aanwezigheid
binnen uw organisatie
van een of meerder ffiqs
compliance-consultants

De flexibele inzet
van aanvullende
experts waar nodig

Schaalbare expertise en
capaciteit zonder stijging
van uw aantal fte’s of vaste
kosten

Zij zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke, administratieve en rapportageverplichtingen en
(daardoor) de opbrengst van uw subsidieportefeuille wordt geoptimaliseerd.

Wat is compliance?
Compliance is een veel gebruikte term in het bedrijfsleven, en met vaak uiteenlopende
betekenissen. ‘Voldoen aan de regels’ is een samenvatting die het meeste hout snijdt, maar
als het gaat om subsidies valt daar nog wel wat op aan te vullen. Ook hier gelden tal van regels
die nageleefd moeten worden, wil men ook daadwerkelijk subsidie uitbetaald krijgen. Regels
waar organisaties niet altijd direct aan denken maar die voor een optimaal rendement van hun
subsidieportfolio essentieel zijn om te volgen. Het niet of niet volledig naleven van de subsidieregels
kan echter nare consequenties hebben, zoals het moeten terugbetalen van de inmiddels verkregen
subsidie of zelfs een boete. Daarnaast zijn er zeer veel verschillende subsidies, die alle hun eigen
regels kennen. ‘Subsidie-compliance’ is dan ook een vak op zich en vraagt om specialisten met
kennis van zaken.

Over ffiqs
ffiqs is opgericht in 2018. Een jonge organisatie dus, maar wel met meer dan 30 jaar ervaring.
Dat komt omdat de ffiqs-specialisten vóór de oprichting in dienst waren bij PNO Consultants,
marktleider in Nederland en Europa op het gebied van subsidies en innovatie.
Dat we in 2018 zijn opgericht is geen toeval. Dat is het jaar waarin de GDPR van kracht werd
in Nederland en Europa. Omdat bij subsidiemanagement veelvuldig met persoonsgegevens
wordt gewerkt besloot PNO haar subsidiemanagementactiviteiten onder te brengen in een
aparte vennootschap: ffiqs!

Meer weten?

ffiqs B.V.

Wilt u meer weten over onze inhouse
subsidiedesk oplossingen? Neem contact
op met onze compliance-experts.

Laan van Zuid Hoorn 15
2289DC Rijswijk
+31 (0) 88 838 1381
info@ffiqs.com
www.ffiqs.com

ffiqs is een subsidiemanagement- en compliancebureau en is als afzonderlijke rechtspersoon
onderdeel van PNO Group Holding B.V.

