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De provincie Groningen wil haar dienstverlening rondom het subsidieproces verbeteren: meer
klantgericht, professioneel,transparant en eenduidig. Hiervoor bundelt de organisatie kennis en
ervaring op het gebied van subsidieverstrekking in een centraal Subsidieteam. Het team is hét kennisen adviescentrum voor interne en externe klanten. Het proces van subsidieverstrekking wordt
eenduidig uitgevoerd. Het Subsidieteam begeleidt beleidsmedewerkers bij het opstellen van
subsidieregelingen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering. Het team adviseert klanten bij hun
aanvraag, neemt aanvragen in behandeling en doet voorstellen voor besluitvorming na inhoudelijke
afstemming met de beleidsafdelingen.
Daarnaast verzorgt het team de termijnbewaking, rappellering en rapportages aan opdrachtgevers en
het management.
Het team is gestart in een Start-Up Subsidieteam. Voordat eind 2018 een definitief Subsidieteam
wordt gevormd, werkt het Start-Up Subsidieteam aan alle voorbereidingen die nodig zijn om het
definitieve team een vliegende start te laten maken. Het team werkt nu hard aan het opzetten van het
kennis- en adviescentrum, waarbij het team een eerstelijns vraagbaak voor subsidies wordt voor de
organisatie. Voor de praktische voorbereidingen van de uitvoering van alle regelingen werkt het team
onder meer aan het opstellen van procedures en formats voor regelingen en besluiten op,
werkafspraken met beleidsafdelingen en de inrichting van ondersteunende systemen. Alle nieuwe
regelingen worden al volgens de nieuwe werkwijze opgepakt, waarbij het team zowel een adviserende
als een uitvoerende rol heeft. Hiermee kan alvast ervaring worden opgedaan. Op deze manier kan het
definitieve team goed van start gaan!
Wij zijn op zoek naar een juridisch adviseur voor het Start-Up Subsidieteam die tijdelijk ons team komt
versterken voor in elk geval de periode tot 1 december 2018..

Wij zijn voornemens de gesprekken met kandidaten te voeren op dinsdag 24 april en donderdag 26
april.
Kandidaat omschrijving
Je bent de juridische expert binnen het team en adviseert collega's over de juridische kant van
subsidieverstrekking. Je geeft juridisch advies over de beste manier van inrichten van het
subsidieproces. Dit betekent concreet dat:
•

Je de beleidsafdeling adviseert over hoe zij subsidies zo

•

effectief mogelijk kunnen inzetten in hun beleid.
Je de beleidsafdeling adviseert en ondersteunt bij het opzetten

•

van de subsidieregeling en de uitvoering ervan.
Je dit afstemt met het team Juridische Zaken en de
Webredactie (afdeling Bestuur, Juridische zaken en

•

•

•

•
•

•
•
•

Communicatie), de afdeling Financiën & Control en
Concerncontrol.
Je ondersteuning biedt bij de publicatie van de regeling, bij het
opstellen van aanvraagformulieren, brieven formats, inrichting
van het register en gewenste rapportages.
Je - daar waar nodig - in overleg met beleidsafdelingen
bestaande regelingen actualiseert op basis van nieuwe
regelgeving.
Je - daar waar nodig - overlegt met externe partijen over
grensoverschrijdende subsidieregelingen en
samenwerkingsverbanden.
Je de vierogen toets uitvoert in het proces van de
subsidieverstrekking.
Jij je juridische kennis inzet voor de eerstelijns juridische
advisering over subsidieverstrekking, bijvoorbeeld over
staatssteun, het toetsen aan criteria en het toepassen van
weigeringsgronden.
Je waar nodig afstemt met de juridische afdeling.
Je in teamverband werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe
werkwijze en standaarden
Je een bijdrage levert aan het opbouwen van kennis en ervaring
en zo zorgt voor een goede dienstverlening aan
beleidsafdelingen en subsidieaanvragers.

Afhankelijk van de omvang van het dienstverband wordt de variatie van de bovenstaande
werkzaamheden bepaald.
Kandidaat omschrijving
Wij zoeken een ervaren jurist die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken. Ben jij die
oplossingsgerichte, communicatief vaardige persoon met ruime kennis en ervaring op het gebied van
subsidierecht? En heb je zin om een kennis- en adviescentrum op te bouwen binnen de provinciale
organisatie en tegelijkertijd uitvoering te geven aan de opgezette procedures en standaarden? Dan
zoeken we jou!

Neem contact op via daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343

