Welzijn
Sociale Dienst - Beheer Subsidiestromen
De module NH Beheer Subsidiestromen zorgt voor een automatische controle tussen de aangevraagde en de ontvangen subsidies voor leefloon en equivalent leefloon.
De formulieren voor de aangifte leefloon naar de POD en de betaalplannen voor de
betaling van de steun aan de cliënt worden opgemaakt op basis van de voorstellen en beslissingen. Met NH Beheer Subsidiestromen wordt nu ook de boeking van de verwachte
subsidies opgemaakt op basis van het voorstel. De toepassing gaat na het inlezen van de
maandstaten van de POD na of de bedragen die de POD overmaakt overeenkomen met
de oorspronkelijke aanvraag.
Werking op basis van volgende stappen
1. Opmaak van de betaallijsten
Met een overzicht van de betalingen die u voor de cliënten wilt uitvoeren. Dat wordt nu
ook gekoppeld met de vastlegging van de verwachte subsidie van de POD.
2. Boeking einde maand voor niet uitbetaalde bedragen leefloon
U kunt in het leefloon een subsidie aanvragen nog voor de betaling aan de cliënt werd
uitgevoerd. De betaling aan de cliënt voor een bepaalde maand wordt in wacht gezet
maar toch wordt er al een subsidie voor ontvangen die u identificeert via een vastlegging met boeking einde maand.
Voor de subsidies van equivalent leefloon is deze stap niet nodig omdat de subsidie
aangevraagd wordt op basis van de kosten die u voor de cliënt maakte.
3. Inlezen maandstaat
Na het einde van de maand leest u de overzichtslijst van de POD in met alle bedragen
waarvoor u subsidie ontvangt en met eventuele rechtzettingen van voorbije maanden.
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4. Resultaten analyseren
Eens de maandstaat werd ingelezen, deelt het programma de verschillende gegevens op
in categorieën.

5. Correcties doorvoeren
Aan de hand van de resultaten van de analyse voert u vlot rechtzettingen door die in
het programma worden bijgehouden.
6. Subsidies boeken
Van zodra alle lijnen van de maandstaat geïdentificeerd zijn, kan de subsidie geboekt
worden. Dit verloopt gelijkaardig aan de boeking van de steunlijsten.
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Met NH Beheer Subsidiestromen gaat u op een beheersbare manier per dossier de uitbetalingen, de verwachte subsidies en de ontvangen subsidies controleren en beheren.
Voordelen
a Automatische boeking van de subsidie
a Detectie verschil in te verwachten en effectieve subsidie
a Notitie van acties op de verschillen
a Ondersteunend instrument bij inspectie
Opstarten met de module kan eenvoudig, mits enige begeleiding van onze specialisten.
Vereisten
Deze module vereist dat uw bestuur ook werkt met de NH-boekhouding van Cevi/Logins.
Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.
Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 40 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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