Afstudeeropdracht
De organisatie
Vindsubsidies is onderdeel van de internationale Idox Group, een leverancier van specialistische
informatiemanagementoplossingen en -diensten aan de publieke sector, industrie en het
bedrijfsleven. Idox Group is een beursgenoteerde onderneming met wereldwijd meer dan 800
werknemers in dienst en een omzet van ongeveer 100 miljoen euro.
De business unit Content is Europa's marktleider op het gebied van subsidie-informatie en heeft
vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, Duitsland en België. De Nederlandse tak van
deze business unit is actief onder de werknaam Vindsubsidies, met vestigingen in Enschede,
Deventer en Utrecht. Naast subsidiedatabases, -managementsystemen en -trainingen, levert
Vindsubsidies consultancydiensten op subsidiegebied aan overheden, bedrijven en non-profit
organisaties in verschillende sectoren (o.a. High-Tech Systems & Materialen, Energie en Life
Sciences & Health).
De opdracht
Innovatie is cruciaal om oplossingen te vinden voor actuele maatschappelijke uitdagingen en
gemeenten en regio’s te helpen om toekomstbestendig te blijven. De beschikbaarheid van
voldoende financiering is een cruciale factor om van innovatieve ideeën tot marktrijpe
oplossingen te komen. De ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen vraagt echter
veelal om additionele middelen bovenop bestaande budgetten, die zeker bij gemeenten in
toenemende mate onder druk staan. Tal van gemeenten en regio’s zien zich daarom voor de
uitdaging om beter gebruik te maken van externe financieringsbronnen, waaronder Europese
subsidieprogramma’s die beschikbaar en bedoeld zijn als middel om innovatie te ondersteunen.
Onderzoek laat zien dat door gemeenten en binnen regio’s in verschillende mate gebruik wordt
gemaakt van Europese subsidies. Weinig is echter bekend over de verklarende factoren daarvoor
en welke effecten bepaalde aanpakken hebben op de benutting van subsidiemogelijkheden.
Waarom maken sommige gemeenten/regio’s veel en anderen weinig gebruik van Europese
subsidies? Welke knelpunten worden ervaren en hoe kunnen ze beter worden gefaciliteerd om
de beschikbare mogelijkheden optimaal te benutten? Wat valt er mogelijk te zeggen over de
impact op de lokale/regionale economie? Het resultaatdoel van de afstudeeropdracht betreft
de ontwikkeling van een besluitvorming ondersteunend raamwerk en procesaanpak voor
gemeenten/regio’s om te komen tot succesvolle verwerving van Europese subsidies op structurele
basis.
De kandidaat
De beoogde kandidaat volgt een bestuurskundige of bedrijfskundige masteropleiding. Hij/zij is
gemotiveerd, generalist, proactief en ondernemend en heeft een goede tot zeer goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling, schriftelijk en o.g.v. presentatie).
Locatie
Enschede
Contactpersonen
Dr. Marnix Smit (marnix.smit@vindsubsidies.nl)
Ing. Tim Lage Venterink (tim.lageventerink@vindsubsidies.nl)
Telefoon: 088-2020400

