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QUICKSCAN

 Een Quickscan is een hulpmiddel om de mogelijkheden van subsidie voor
een opdrachtgever in kaart te brengen.
De Quickscan wordt uitgevoerd om te bezien welke subsidietrajecten
haalbaar zijn en hoe realistisch het aanvragen van een subsidie is. Dat
laatste wordt bepaald door enerzijds de kansrijkheid van een traject en
anderzijds door de complexiteit.

 In een Quickscan wordt de cliënt kort doorgelicht op vele facetten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebouwen (bijv. energie en milieu)
Personeel (bijv. Arbo, stageaires)
Opleidingen
Innovatie
Research & development
Samenwerking (binnen- / buitenland)
Projecten & Thema’s
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 Aan de Quickscan gaat een korte verkenningsfase vooraf, die bestaat uit
het verzamelen van informatie over de cliënt (bijv. jaarrekening e.d.) en uit
gesprekken met keyroll spelers in de organisatie. Deze gesprekken worden
afhankelijk van het belang van het onderwerp telefonisch dan wel via
vergaderoverleg gevoerd.
Het vervolgtraject bestaat merendeels uit communicatie per e-mail.
Deze opzet is gekozen om het proces efficiënt aan te pakken en uit te
voeren.

 Een Quickscan kan subsidiebijdragen betreffen uit diverse bronnen:
• Europese, nationale en/of lokale subsidies
• Fiscale stimuleringsmaatregelen
• Grote of kleine, landelijke of regionale fondsen
Het subsidielandschap is zeer afwisselend. Er zijn circa 2000
subsidieregelingen en 1000-1500 fondsen.

 Indien na de Quickscan wordt besloten tot verder onderzoek, start de
uitvoeringsfase. Wij voeren de meeste trajecten no cure no pay uit. Dat wil
zeggen dat een percentage van de subsidie door ons gefactureerd wordt
indien de subsidie beschikt wordt.
Voor de Quickscan fase brengen wij een eenmalig bedrag in rekening
afhankelijk van de omvang van het onderzoeksgebied.
In bijgaande figuur is een en ander samengevat.
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Verkenning

Quickscan

GO / NO GO

Uitvoering

Opstellen & Indienen Aanvragen
Inrichting projectadministratie
Management proces
Dossiers projectadministratie
Afronding en einddeclaraties
Daadwerkelijk subsidiebedrag
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