
 

RCO101 – KMO/MKB’s die investeren in vaardigheden voor slimme 
specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap 
 
Meeteenheid: aantal 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal KMO/MKB’s die worden gesteund om te investeren in 
vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap. 
 
Het is geen vereiste dat de KMO/MKB een projectpartner is. Hij kan ook ondersteund 
worden door een deelname aan projectactiviteiten, bijvoorbeeld via het organiseren van 
stages en/of leeropdrachten of het (laten) opleiden van hun personeel.  
 
Wel moet er steeds een concrete link zijn tussen de projectactiviteiten en de KMO/MKB 
die geteld wordt voor deze indicator. Indien een werkzoekende deelneemt aan 
opleidingsactiviteiten van een project en een stage bij een KMO/MKB geen deel uitmaakt 
van die opleiding, zal dit dus niet tot een score op deze indicator leiden (ook al zou die 
werkzoekende korte nadien aan de slag gaan bij een KMO/MKB). Dit is wel het geval 
indien een bestaand personeelslid van een KMO/MKB deelneemt aan 
opleidingsactiviteiten waarbij vaardigheden worden aangeleerd/getraind die toepasbaar 
zijn binnen datzelfde bedrijf.  
 
KMO/MKB: een bedrijf dat aan volgende voorwaarden voldoet: 

• minder dan 250 medewerkers (VTE); en 
• een jaaromzet van maximum € 50 miljoen of een balanstotaal van maximum € 43 

miljoen. 
  
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die goederen produceert en/of diensten levert om 
aan marktbehoeften te voldoen. Ook bedrijven uit de sociale economie vallen hieronder. 
 
Indien één KMO/MKB meerdere keren (bv. via meerdere personeelsleden of meerdere 
stageplaatsen) deelneemt aan opleidingsactiviteiten van het project, mag deze slechts 
één keer worden meegeteld. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je pas op deze 
indicator als de activiteit waardoor de vaardigheden worden ontwikkeld, is 
afgelopen. 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft per afgeronde activiteit waardoor vaardigheden worden ontwikkeld, de 
namen door van de ondersteunde KMO/MKB’s. Ook indien het gaat om een 
KMO/MKB uit het projectpartnerschap moet deze in de onderbouwing voor de 
score op de indicator worden opgenomen.  
 
Indien één KMO/MKB via meerdere afzonderlijke activiteiten wordt ondersteund, 
neem je deze slechts bij één van die activiteiten op (bv. bij de activiteit die als 
eerste is afgerond). 
 



 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Dit is afhankelijk van de manier waarop desbetreffende KMO/MKB wordt gesteund.  
 
Langs de ene kant kan er sprake zijn van directe steun, waarbij het 
projectpartnerschap rechtstreeks contact heeft met de KMO/MKB. Van directe 
steun is bijvoorbeeld sprake wanneer de KMO/MKB deel uitmaakt van het 
projectpartnerschap of wanneer deze vanuit het project een stagiair ontvangt. In 
dat geval moeten geen bijkomende documenten ter onderbouwing worden 
bijgehouden. Het projectdossier in het e-loket (hoofdzakelijk de goedgekeurde 
projectaanvraag en voortgangs-/eindrapportage) bevat alle nodige gegevens voor 
de door hen gegenereerde score op deze indicator.  
 
Langs de andere kant zijn er ook situaties mogelijk waarbij de KMO/MKB op een 
meer indirecte wijze wordt gesteund, namelijk via de ontwikkeling door 
projectactiviteiten van vaardigheden van werknemers van de KMO/MKB’s (van 
buiten het projectpartnerschap). In dat geval moeten er per opleidingsactiviteit 
een lijst/lijsten worden bijgehouden met de namen van de KMO/MKB’s, inclusief de 
concrete personeelsleden ervan die aan de projectactiviteit deelnamen. Een 
handtekening van de deelnemers is niet vereist.  
 
Van deelnemers aan activiteiten die niet aan een concrete KMO/MKB gelinkt zijn 
(bv. werkzoekenden), moeten geen gegevens worden bijgehouden. Deze 
deelnemers zorgen immers niet voor een score op deze indicator. 
 
De genoemde lijsten bevinden zich (minstens) in de projectadministratie van de 
projectverantwoordelijke, opdat deze over alle informatie zou beschikken om 
dubbeltellingen te vermijden. 
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