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Documenthistorie 
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Inleiding 
 
Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor het jaarverantwoordingsproces voor de BIS van het 
Ministerie van OCW voor het gebruik van AIMS als subsidiemanagementsysteem.  
 
Het jaarverantwoordingsproces voor de BIS is opgedeeld in een aantal fases. Het systeem kent 
een geautomatiseerde workflow waardoor het subsidiedossier automatisch naar de vooraf 
bepaalde stadia wordt gezonden. Aan iedere fase of stadium is een rol gekoppeld. De rol 
weerspiegelt een afdeling of een specifieke functie. Uw ‘rol’ is die van subsidieontvanger. In deze 
gebruikershandleiding wordt achtereenvolgens een toelichting gegeven op het indienen van de 
jaarverantwoording, het bekijken van het subsidiedossier en het aanpassen van contactgegevens. 
 
De performance van het systeem is het beste als u Google Chrome gebruikt als browser.  
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Jaarverantwoording indienen 
 
Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord op: https://ocw.cultuursubsidie.nl/  
 
Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord of bent u deze vergeten? Vraag deze dan aan via de 
website. 
 
Na het inloggen komt u op de “inbox” van het systeem, hier staat een overzicht van de taken die u 
als subsidieontvanger moet uitvoeren. Om de taak te starten en de 
jaarverantwoordingsformulieren te openen klikt u op de "Jaarverantwoording indienen" link onder 
de kolom “taak” in het takenoverzicht.  
 
U ziet dat de begindatum van de taak leeg is en het mappictogram is gesloten om aan te duiden 
dat de taak nog niet is gestart.  

 
 
 
Als op de "Jaarverantwoording indienen" link wordt geklikt, wordt het formulier geopend. Het 
jaarverantwoordingsformulier is opgedeeld in verschillende onderdelen. Klik op een onderdeel om 
dit deel van het formulier te openen. De jaarverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Het bestuursverslag 
• De balans 
• De exploitatierekening 
• De prestatieverantwoording 
• Ratio’s 
• Bijlagen 

 
Het handboek geeft een toelichting op de verschillende onderdelen van de jaarverantwoording.  
 
Alle gegevens die reeds beschikbaar zijn, worden vooraf ingevuld in het formulier. Voor de 
orkesten, theater-, dans- en operagezelschappen worden de prestaties via de speellijstenmodule 
ingevuld. Deze module is het hele jaar beschikbaar. De gegevens uit speellijsten worden 
automatisch getoond in de prestatieverantwoording. U hoeft hier alleen het aantal bezoeken aan 
de website nog in te vullen.  
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Onderdelen van de jaarverantwoording cultuursubsidies BIS instellingen: 

 
 

Er zijn een paar manieren om uw gegevens op te slaan. De knoppen zijn beschikbaar onder aan 
elk onderdeel: 

 
 

• ‘Concept opslaan’ = Met deze knop slaat u uw informatie op terwijl u op dezelfde pagina 
blijft 

• ‘Naar het volgend onderdeel’= Hiermee slaat u uw gegevens op en gaat u naar de 
volgende onderdeel in het formulier 

• ‘Opslaan en stoppen’ = Hiermee slaat u uw informatie op en gaat u naar de indienpagina 
van het formulier. 

 
 
Wanneer u tussen de verschillende delen van de formulieren beweegt met behulp van de 
tabbladen boven aan het formulier, wordt de informatie automatisch opgeslagen. Daarnaast 
worden alle gegevens elke 5 minuten automatisch opgeslagen. 
 
U moet alle onderdelen van het formulier invullen, maar sommige vragen zullen niet van 
toepassing zijn. Dit hangt af vanuit welk artikel u subsidie krijgt. U ziet dan wel het vraagnummer, 
maar niet de gegevens die moeten worden ingevuld.  
 
De waarden in het tabblad “ratio's” worden automatisch berekend en u kunt de waarden niet 
bewerken. Als er een waarde niet klopt, dan moet u dit in de balans of de exploitatierekening 
aanpassen. Vervolgens wordt de waarde automatisch gecorrigeerd op het tabblad ratio’s.  
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Op het tabblad “bijlagen” kan u alle benodigde documentatie uploaden. Daarnaast vult u de 
checklist in om aan te geven welke gegevens er zijn geüpload.  
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Als een verplichte vraag in een van de onderdelen van het jaarverantwoordingsformulier niet is 
ingevuld, zal het systeem een waarschuwing tonen en niet toestaan dat u het formulier indient. 

 
 
 
U kunt de jaarverantwoording in word of PDF bekijken voordat u deze indient: 
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Zodra u de jaarverantwoording volledig heeft ingevuld, kan u op de knop "Ja, ik dien nu mijn 
formulier in" drukken om het formulier naar het ministerie te sturen. De jaarverantwoording gaat 
nu naar de volgende stap in het proces, namelijk de beoordeling van de jaarverantwoording en 
wordt toegewezen aan de accounthouder die aan het subsidiedossier is gekoppeld. 

 
 
 
 
Zodra de jaarverantwoording is ingediend, kunt u deze terugvinden onder “documenten”.  U komt 
hier door op de takenpagina op het dossiernummer te klikken. 
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Uw dossier bekijken 
 
Al uw documenten en correspondentie worden in het systeem opgeslagen. U kunt deze bekijken 
door naar de pagina van uw subsidiedossier te gaan. Dit kan op een aantal manieren.  

1. Via rapportages � accounts. Hiermee klrijgt u een overzicht van alle subsidies die aan uw 
organisatie zijn gekoppeld. Vooralsnog zijn alleen de BIS subsidies in AIMS verwerkt. Klik 
op het dossiernummer en u komt op de pagina van uw dossier. 

2. Via Taken. Bij de taak staat altijd links het dossiernummer. Wanneer u op de link klikt 
komt u ook in het dossier. 

 
In uw dossier ziet u het tabblad “samenvatting” en “documenten”. Onder documenten vindt u alle 
documenten die betrekking hebben op uw subsidiedossier. 
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Uw gegevens wijzigen  
 
Via het tabblad contacten kunt u uw contactgegevens inzien en wijzigen. Klik op wijzig mijn 
gegevens en selecteer vervolgens het contact dat u wilt wijzigen.  
 

 
Pas de gegevens aan en sla deze op. 
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Speellijsten 
 
Het subsidiemanagementsysteem bevat ook een speellijsten module. Deze module is gekoppeld 
aan de organisatie, en niet aan het subsidiedossier. Dit betekent dat de module het hele jaar 
toegankelijk is, net zoals de andere knoppen uit de blauwe menubalk.  De formulieren van de 
jaarverantwoording zijn alleen in een deel van het jaar toegankelijk. 
 
De speellijsten vindt u via de blauwe menubalk. Door op de menuknop speellijsten te klikken komt 
u in de module. 
 

 
 
 
In de applicatie staan drie tabbladen: 

- Prestatieoverzicht 
- Productie / programma’s 
- Activiteiten 

 
Prestatieoverzicht  

Onder het tabblad prestatieoverzicht staat het samenvattende prestatieoverzicht. Het overzicht 
kan voor verschillende jaren worden getoond. Selecteer het jaar dat moet worden getoond en druk 
vervolgens op “filter”.  
 
In eerste instantie wordt er een gecomprimeerd overzicht gegeven. Door op de knop “Bekijk 
gedetailleerd prestatieoverzicht” te klikken wordt het overzicht uitgevouwen.  
 
Het prestatie-overzicht kan ook naar Excel geëxporteerd worden middels de knop “Exporteer naar 
Excel”.  

 
 
 

Het prestatieoverzicht wordt gevuld op basis van de gegevens die u bij producties/programma’s en 
activiteiten invult.  
 
De gegevens over de periode 2013-2016 zijn afkomstig uit de eerdere versie van speellijsten. 
Omdat voor de subsidieperiode 2017-2020 het prestatieoverzicht is aangepast is er een aantal 
mutatie uitgevoerd op de gegevens 2013-2016: 

• Educatieve activiteiten zijn geregistreerd als “niet schoolgebonden educatieve activiteiten”. 
Wanneer de educatieve activiteiten op een school plaatsvonden, of wanneer in de naam 
van de activiteit duidelijk op te maken was dat het om een schoolgebonden activiteit ging, 
dan zijn deze activiteiten als schoolgebonden activiteiten geregistreerd.  

• Jeugdvoorstellingen zijn als reguliere voorstelling geregistreerd.  
• De type locaties zijn geregistreerd via de nieuwe indeling (zie pagina 16 van deze 

handleiding). 
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De gegevens uit het prestatieoverzicht worden automatisch in de prestatieverantwoording van de 
jaarverantwoording geladen.  
  
Opera, dans, theater, jeugdtheater en productiehuizen 

De gegevens die in de speellijsten worden ingevoerd verschillen per type instelling.  Hier volgt een 
uitleg voor opera, dans, theater, jeugdtheater en productiehuizen. 
 
De eerste stap is het invoeren van de producties. Klik hiervoor op het tabblad “producties”.  Onder 
dit tabblad staat een overzicht van de ingevoerde producties. Op basis van een aantal filters kan u 
een selectie maken van de gegevens die u wilt zien.  
 
Producties bekijken en bewerken 
De producties kunt u exporteren naar Excel door op de knop “Exporteer naar Excel” te klikken.  
 

 
Co-producties die u met een ander BIS gezelschap heeft gemaakt staan al in het overzicht als het 
andere gezelschap deze productie al heeft ingevoerd.  
De ingevoerde producties kunnen bekeken worden door in het productie-overzicht op “Bekijken” te 
drukken.  
 

 
 
In dit scherm kunt u de ingevoerde producties bewerken of verwijderen. Ook ziet u wie er eerdere 
bewerkingen heeft uitgevoerd. 
 
Productie toevoegen 
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Wanneer u op de link “toevoegen productie” klikt, dan komt u op het volgende scherm. In dit 
scherm kan een productie worden aangemaakt. De velden met een rood sterretje zijn verplichte 
velden.  
 

 
 
Wanneer u bij type productie voor coproductie kiest, dan kunt u de co-productiepartners 
toevoegen. In AIMS is al een lijst met organisaties opgenomen. Staat u co-productiepartner hier 
niet bij? Vraag dan aan de helpdeks om deze voor u toe te voegen.  
 
Bij genre kiest u het genre waarvoor uw organisatie subsidie voor krijgt, bijvoorbeeld 
jeugdtheater. Wanneer uw organisatie subsidie uit meerdere artikelen subsidie krijgt, kunt u hier 
aangeven op welk genre de productie van toepassing is.  
 
Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op “”OPSLAAN” om de productie toe te voegen. Deze 
productie verschijnt vervolgens in het productie-overzicht.  
 
Activiteiten bekijken en bewerken 
Het activiteitenoverzicht werkt hetzelfde als het productieoverzicht. Met de filterknoppen kan een 
selectie worden gemaakt van de activiteiten die u in het overzicht wilt zien. Het overzicht kan naar 
Excel worden geëxporteerd en ingevoerde activiteiten kunnen worden bekeken en bewerkt.  
 
Momenteel wordt er nog gewerkt aan een functionaliteit om activiteiten te kunnen importeren. Op 
die manier kunt u alle activiteiten in één keer invoeren.  
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Het scherm om activiteiten te bewerken of te verwijderen ziet er als volgt uit: 
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Activiteit toevoegen 
Via het onderstaande scherm kunt u activiteiten toevoegen en koppelen aan producties. 

 
 

Per type activiteit en per type locatie verschillen de in te voeren gegevens. 
 
Type activiteit  

De volgende activiteiten worden gekoppeld aan een productie: 
•        Reguliere voorstelling 
•        Schoolgebonden voorstelling po 
•        Schoolgebonden voorstelling vo 
•        Schoolgebonden voorstelling mbo/ho 

 
Let op! U moet altijd eerst de producties invoeren en dan pas de activiteiten.  
 
Wanneer u de bovenstaande activiteiten selecteert, kunt als tweede stap de naam van de 
productie selecteren via het drop-down menu. Vervolgens moet aangegeven worden welk type 
voorstelling (regulier, première of try-out) het betreft en kunt u de datum en de tijd invullen. 
 
De volgende activiteiten worden niet gekoppeld aan een productie: 

• Schoolgebonden activiteiten 
• Niet schoolgebonden educatieve activiteiten 
• Registratie/adaptie voor tv 
• Registratie/adaptie voor radio 
• Registratie/adaptie voor bioscoop 
• Overige activiteit 
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Wanneer u deze activiteiten selecteert, kunt als tweede stap de naam van de activiteit invoeren.  
De velden die als grijs ziet kunt u niet invullen. Vervolgens kunt u de datum en de tijd invullen.  
 
Bij de activiteiten die niet aan een productie worden gekoppeld moet u het genre nog invullen (zie 
ook pagina 13).  
 

 
 
Type locatie  

De volgende type locaties kunnen worden geselecteerd: 
• Podium 
• Kerk 
• Openluchttheater 
• Festivalterrein 
• Buurthuis 
• School 
• Openluchtlocatie 
• Overige locatie 

 
De volgende locaties kunnen via een drop-down menu worden geselecteerd: 

• Podium 
• Kerk 
• Openluchttheater 
• Festivalterrein 
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U hoeft bij bovenstaande type locaties geen postcode of gemeente in te vullen. Deze worden 
automatisch aangevuld. Op cultuursubsidie.nl vindt u een overzicht van alle locaties die al in het 
systeem staan. 
 
Staat de locatie waar u heeft gespeeld hier niet bij? Vraag dan aan de helpdeks om deze voor u 
toe te voegen.  
 
U moet hiervoor de volgende gegevens aanleveren: 

• Naam locatie (podium/kerk/openluchttheater/festivalterrein) 
• Postcode (indien er geen postcode beschikbaar is, moet u een postcode van een 

voorziening in de buurt opgeven). 
• De naam van de zaal en de capaciteit van de zaal (bij podia) 

 



 

19 

 

Importeren van activiteiten 
Het is mogelijk om activiteiten een keer te importeren. U vindt deze functionaliteit op het 
activiteiten tabblad. Om activiteiten te kunnen importeren, gebruikt u het bestand, welke door 
OCW ter beschikking is gesteld. 
 
In dit Excel bestand vult u de kollommen met de informatie. Voor een aantal kollommen maakt u 
een keuze uit de selectielijsten.  
Wanneer u klaar bent met het vullen van het bestand, verwijderd u de eerste regel. Dit is de regel 
met de kopjes. Vervolgens slaat u het bestand op als CSV (comma-separated values) bestand.  

 
Gebruik hier ; als separator voor.  
 

Let op: Excel zet diakrieten(zoals ä, å, é, ë, ï, etc.) niet goed om in de conversie naar een csv-
bestand. Excel vormt In het bestand hier een vreemd teken voor.  
 
Let op: In de bestandsnaam mag geen <spatie> voorkomen.  
 
Daarna opent u uw bestand in het programma Kladblok. Controleer het bestand op de inhoud. 
Vervang eventuele vreemde tekens met de juiste letter. 
 
Daarna opent u uw bestand in het programma Kladblok. Controleer het bestand op de inhoud. 
 
Let op: Iedere regel dient te eindigen met ; . Dit is soms niet het geval. U dient deze dan toe te 
voegen. 
 
Hierna slaat u het bestand op als UTF-8 bestand. U vindt deze optie onderaan het venster bij de 
Codering. Hier selecteert u UTF-8.  

 

 
Nu kunt u het bestand importeren middels de import functionaliteit. 
 
Let op! U moet altijd eerst de producties invoeren. 
 
Let op! De importfunctionaliteit voegt activiteiten toe; en overschrijft(verwijdert) geen gegevens. 
 
Krijgt u een foutmelding? 

De foutmelding vermeld het rijnummer waar de fout zich voordoet en geeft daarbij aan wat er 
mogelijk fout is. U kunt de foutmeldingen op de website terug vinden bij de FAQ. 
Maar u kunt ook contact opnemen met de Helpdesk. 
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Orkesten 

De gegevens die in de speellijsten worden ingevoerd verschillen per type instelling.  Hier volgt een 
uitleg voor orkesten. 
 

 
 
De eerste stap is het invoeren van de programma’s. Klik hiervoor op het tabblad “programma’s”.  
Onder dit tabblad staat een overzicht van de ingevoerde programma’s. Op basis van een aantal 
filters kan u een selectie maken van de gegevens die u wilt zien.  
 

 
 
Programma’s  bekijken en bewerken 
De programma’s  kunt u exporteren naar Excel door op de knop “Exporteer naar Excel” te klikken.  
 
De ingevoerde programma’s  kunnen bekeken worden door in het programmaoverzicht op “Bekijk” 
te drukken.  

 
 
In dit scherm kunt u de ingevoerde programma’s  bewerken of verwijderen. Ook ziet u wie er 
eerdere bewerkingen heeft uitgevoerd. 
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Programma toevoegen 
Wanneer u op de link “toevoegen programma” klikt, dan komt u op het volgende scherm. In dit 
scherm kan een programma worden aangemaakt. De velden met een rood sterretje zijn verplichte 
velden.  

 
 
 
Bij elk programma dat u invoert moet u aangeven of het een begeleiding betreft. Is dit niet het 
geval, dan kiest u “niet van toepassing”.  
 

 
 
Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op “”OPSLAAN” om de programma toe te voegen. Dit 
programma verschijnt vervolgens in het programmaoverzicht.  
 
Activiteiten bekijken en bewerken 
Het activiteitenoverzicht werkt hetzelfde als het programmaoverzicht. Met de filterknoppen kan 
een selectie worden gemaakt van de activiteiten die u in het overzicht wilt zien. Het overzicht kan 
naar Excel worden geëxporteerd en ingevoerde activiteiten kunnen worden bekeken en bewerkt.  
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Activiteit toevoegen 
Via het onderstaande scherm kunt u activiteiten toevoegen en koppelen aan programma’s . 

 
 

Per type activiteit en per type locatie verschillen de in te voeren gegevens. 
 
Type activiteit  

De volgende activiteiten worden gekoppeld aan een programma: 
•        Reguliere voorstelling 
•        Schoolgebonden voorstelling po 
•        Schoolgebonden voorstelling vo 
•        Schoolgebonden voorstelling mbo/ho 
• Begeleiding 

 
Let op! U moet altijd eerst de programma’s  invoeren en dan pas de activiteiten.  
 
Wanneer u de bovenstaande activiteiten selecteert, kunt als tweede stap de naam van de 
productie selecteren via het drop-down menu. Vervolgens moet aangegeven worden welk type 
voorstelling (regulier, première of try-out) het betreft en kunt u de datum en de tijd invullen. 
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De volgende activiteiten worden niet gekoppeld aan een productie: 

• Schoolgebonden activiteiten 
• Niet schoolgebonden educatieve activiteiten 
• Registratie/adaptie voor tv 
• Registratie/adaptie voor radio 
• Registratie/adaptie voor bioscoop 
• Overige activiteit 

 
Wanneer u deze activiteiten selecteert, kunt als tweede stap de naam van de activiteit invoeren.  
De velden die als grijs ziet kunt u niet invullen. Vervolgens kunt u de datum en de tijd invullen.  
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Type locatie  

De volgende type locaties kunnen worden geselecteerd: 
• Podium 
• Kerk 
• Openluchttheater 
• Festivalterrein 
• Buurthuis 
• School 
• Openluchtlocatie 
• Overige locatie 

 
De volgende locaties kunnen via een drop-down menu worden geselecteerd: 

• Podium 
• Kerk 
• Openluchttheater 
• Festivalterrein 

 

U hoeft bij bovenstaande type locaties geen postcode of gemeente in te vullen. Deze worden 
automatisch aangevuld. Op cultuursubsidie.nl vindt u een overzicht van alle locaties die al in het 
systeem staan. 
 
Staat de locatie waar u heeft gespeeld hier niet bij? Vraag dan aan de helpdeks om deze voor u 
toe te voegen.  
 
U moet hiervoor de volgende gegevens aanleveren: 

- Naam locatie (podium/kerk/openluchttheater/festivalterrein) 
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- Postcode (indien er geen postcode beschikbaar is, moet u een postcode van een 
voorziening in de buurt opgeven). 

- De naam van de zaal en de capaciteit van de zaal (bij podia) 
 

Importeren van activiteiten 
Het is mogelijk om activiteiten een keer te importeren. U vindt deze functionaliteit op het 
activiteiten tabblad. Om activiteiten te kunnen importeren, gebruikt u het bestand, welke door 
OCW ter beschikking is gesteld. 
 
In dit Excel bestand vult u de kollommen met de informatie. Voor een aantal kollommen maakt u 
een keuze uit de selectielijsten.  
Wanneer u klaar bent met het vullen van het bestand, verwijderd u de eerste regel. Dit is de regel 
met de kopjes. Vervolgens slaat u het bestand op als CSV (comma-separated values) bestand.  

 
Gebruik hier ; als separator voor.  
 
Let op: Excel zet diakrieten(zoals ä, å, é, ë, ï, etc.) niet goed om in de conversie naar een csv-
bestand. Excel vormt In het bestand hier een vreemd teken voor.  
 
Let op: In de bestandsnaam mag geen <spatie> voorkomen.  
 
Daarna opent u uw bestand in het programma Kladblok. Controleer het bestand op de inhoud. 
Vervang eventuele vreemde tekens met de juiste letter. 
 
Let op: Iedere regel dient te eindigen met ; . Dit is soms niet het geval. U dient deze dan toe te 
voegen. 
 
Hierna slaat u het bestand op als UTF-8 bestand. U vindt deze optie onderaan het venster bij de 
Codering. Hier selecteert u UTF-8.  

 

 
Nu kunt u het bestand importeren middels de import functionaliteit. 
 
Let op! U moet altijd eerst de producties invoeren. 
 
Let op! De importfunctionaliteit voegt activiteiten toe; en overschrijft(verwijdert) geen gegevens. 
 
Krijgt u een foutmelding? 

De foutmelding vermeld het rijnummer waar de fout zich voordoet en geeft daarbij aan wat er 
mogelijk fout is. U kunt de foutmeldingen op de website terug vinden bij de FAQ. 
Maar u kunt ook contact opnemen met de Helpdesk. 
 


