
 

RCO116 – Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen 

 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal gezamenlijk ontwikkelde oplossingen die voortkomen uit 
gezamenlijke proefactiviteiten van het project. Voor de operationalisering van 
‘gezamenlijke proefactiviteit’, zie de toelichting bij outputindicator RCR084. 
 
Een oplossing mag breed worden geïnterpreteerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
methodiek, systeem, prototype, experiment,... 
 
Een oplossing wordt slechts aanzien als ‘gezamenlijk ontwikkeld’ indien er minstens één 
Nederlandse en één Vlaamse projectpartner betrokken waren bij de ontwikkeling. 
 
Een gezamenlijk ontwikkelde oplossing kan slechts worden meegeteld voor deze 
indicator indien er concrete acties/maatregelen zijn geïdentificeerd die nodig zijn om de 
oplossing in de praktijk te brengen of bredere ingang te doen vinden. Het is geen vereiste 
dat met de uitvoering van die acties/maatregelen is gestart. 
 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
zodra de oplossing volledig is ontwikkeld. Dit betekent dat het denkproces is 
afgerond en de oplossing in haar definitieve vorm is beschreven (bv. in een nota of 
een presentatie). 
 
Opgelet: deze indicator staat in relatie tot resultaatsindicator ‘Oplossingen 
ondernomen of opgeschaald door organisaties’ (RCR104). Een gerapporteerde 
waarde voor deze outputindicator (RCO116) kan nooit lager zijn dan de waarde van 
de resultaatsindicator (RCR104). Wel kan die waarde hoger zijn, wanneer (nog) niet 
alle ontwikkelde oplossingen worden opgenomen/opgeschaald. 

 
• 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 een overzicht van de geïdentificeerde oplossingen (beknopte informatie). 
 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 

 
De beschrijving van de gezamenlijk ontwikkelde oplossing (bv. nota of presentatie). 
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