
 

RCR104 - Oplossingen ondernomen of opgeschaald door organisaties 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator bouwt voor op outputindicator ‘Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen’ 
(RCO116) en telt het aantal (van de bij RCO116 getelde) oplossingen dat wordt opgenomen 
(toegepast, opgepakt) of opgeschaald.  

 

Een oplossing wordt als ‘ondernomen’ of ‘opgeschaald’ beschouwd indien het 
prototype/experiment na/buiten het project wordt toegepast/herhaald in verdere 
activiteiten en/of op andere locaties en/of in activiteiten van andere organisaties.  

 

De opname/opschaling dient door de overnemende organisatie(s) gedocumenteerd te 
worden in bijvoorbeeld strategieën, actieplannen etc. 

 

Het is voor de score op deze indicator niet van belang of een projectpartner, dan wel een 
andere organisatie de oplossing opneemt/opschaalt. De enige voorwaarde is dat 
desbetreffende organisatie in het programmagebied gevestigd is of de oplossing in het 
programmagebied wordt opgenomen/opgeschaald. 

 

Indien een oplossing door meerdere organisaties wordt opgenomen/opgeschaald, wordt 
deze slechts 1 keer geteld. Indien 1 organisatie meerdere oplossingen opneemt/opschaalt, 
kunnen deze oplossingen apart worden geteld. 

 

Het volstaat voor de monitoring om enkel de (voormalige) projectpartners te bevragen. 
Een bredere analyse van het programmagebied is niet vereist. 
 
Rapportage 
 

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

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
zodra een oplossing wordt opgenomen of opgeschaald door een projectpartner of 
een andere organisatie. 
 
Opgelet: deze indicator staat in relatie tot outputindicator ‘Gezamenlijk 
ontwikkelde oplossingen’ (RCO116). Een gerapporteerde waarde voor deze 
resultaatsindicator (RCR104) kan nooit hoger zijn dan de waarde van de 
outputindicator (RCO116). Wel kan die waarde lager zijn, wanneer (nog) niet alle 
ontwikkelde oplossingen worden opgenomen/opgeschaald. 
 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
1 jaar na het projecteinde. 
 



 

Tot en met de indiening van het eindrapport verloopt de monitoring door de 
projectverantwoordelijke. Op 1 jaar na het projecteinde zal het 
programmasecretariaat de relevante projectpartners contacteren voor een laatste 
update van de score. 

 
• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 

voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft een overzicht van de oplossingen die zijn opgenomen/opgeschaald 
(beknopte informatie) 
 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Het document (bv. strategie, actieplan,…) waaruit blijkt dat de oplossing is 
opgenomen/opgeschaald. 


	RCR104 - Oplossingen ondernomen of opgeschaald door organisaties
	Meeteenheid: aantal
	Operationalisering
	Deze indicator bouwt voor op outputindicator ‘Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen’ (RCO116) en telt het aantal (van de bij RCO116 getelde) oplossingen dat wordt opgenomen (toegepast, opgepakt) of opgeschaald.
	Een oplossing wordt als ‘ondernomen’ of ‘opgeschaald’ beschouwd indien het prototype/experiment na/buiten het project wordt toegepast/herhaald in verdere activiteiten en/of op andere locaties en/of in activiteiten van andere organisaties.
	De opname/opschaling dient door de overnemende organisatie(s) gedocumenteerd te worden in bijvoorbeeld strategieën, actieplannen etc.
	Het is voor de score op deze indicator niet van belang of een projectpartner, dan wel een andere organisatie de oplossing opneemt/opschaalt. De enige voorwaarde is dat desbetreffende organisatie in het programmagebied gevestigd is of de oplossing in h...
	Indien een oplossing door meerdere organisaties wordt opgenomen/opgeschaald, wordt deze slechts 1 keer geteld. Indien 1 organisatie meerdere oplossingen opneemt/opschaalt, kunnen deze oplossingen apart worden geteld.
	Het volstaat voor de monitoring om enkel de (voormalige) projectpartners te bevragen. Een bredere analyse van het programmagebied is niet vereist.
	Rapportage
	 Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren?

