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Uitvoering van uw subsidieproject.
Welke uitdagingen wachten u?

Add 1.

Aan welke subsidieverplichtingen 
moet ik voldoen?
ff iqs informeert u over de fi nanciële, 
administratieve en rapportage verplichtingen 
tijdens de uitvoering van uw subsidieproject. 
Op basis van deze informatie bent u in staat 
om uw project organisatie en procedures op 
de juiste wijze in te richten.

Aan wie moet ik wat en hoe 
rapporteren?
ff iqs toetst uw processen, administratie en 
rapportages, zodat u zeker bent dat u aan
alle verplichtingen voldoet. Zelf bent u 
verantwoordelijk voor het opzetten van uw 
projectadministratie en rapportages.



ff iqs ondersteuning: onze diensten 

ff iqs informeert u over de fi nanciële, administratieve en rapportageverplichtingen tijdens 
de uitvoering van uw subsidieproject. Op basis van deze informatie bent u in staat om uw 
projectorganisatie en procedures in te richten

U bent verantwoordelijk voor uw projectadministratie en rapportageprocedures. 
ff iqs toetst uw administratie en rapportages, zodat u er zeker van bent dat u aan alle 
verplichtingen voldoet.

ff iqs adviseert in het inrichten van uw administratie en rapportageprocedures. 
We stellen daarvoor tools ter beschikking en trainen uw projectmedewerkers; 
u voert zelf het fi nancieel projectmanagement uit.

ff iqs is verantwoordelijk voor de uitvoering van het fi nancial projectmanagement; we 
implementeren de project administratie en bereiden de interim- en eindrapportage voor 
en dienen deze voor u in.
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About us



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

Over ff iqs
ff iqs is opgericht in 2018. Een jonge organisatie dus, maar wel met meer dan 30 jaar ervaring. 
Dat komt omdat de ff iqs-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: ff iqs!

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze subsidie 
compliance services? Bel ons of stuur ons 
een mailtje.

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


