
Criteria voor voortgangs- en eindrapportages  
Wat verwacht het Agis Innovatiefonds van je met betrekking tot de voortgangs- en 
eindrapportages?  

Algemeen  

In zijn algemeenheid moet een tussen- en eindrapportage inzicht geven in hoeverre het project 
voldoet aan de uitgangspunten welke ons fonds bij het toekennen van de aanvraag heeft 
beoordeeld. Met andere woorden, graag ontvang en we een verantwoording gebaseerd op de 
punten die in je aanvraag en begroting genoemd zijn.  

N.B. Als er in de loop van het project veranderingen aangebracht worden qua inhoud of financiën, 
dan verwachten wij dat we daar vooraf van op de hoogte wordt gesteld.  

Specifiek  

Het fonds verwacht rapportage van de volgende punten in de voortgangsrapportages:  

• Hoe verloopt de uitvoering (wat zijn de resultaten tot nu toe) t.o.v. de vraagstelling  en/of 
planning?  

• De werkelijke uitgaven en opbrengsten worden verantwoord, gerelateerd aan de 
gelijknamige posten in de begroting, waarop de aanvraag is toegekend.  

Graag zien we rapportage van de volgende punten in de eindrapportages:  

Een verantwoording van de werkelijke uitgaven en opbrengsten, gerelateerd aan de gelijknamige 
posten in de begroting, waarop de aanvraag is toegekend. Voor aanvragen vanaf € 50.000,- wordt 
gevraagd een controleverklaring toe te voegen, zie hiervoor ons accountantsprotocol.  

De inhoudelijke eindverantwoording kun je naar eigen inzicht schrijven. Wel zien we daar graag een 
samenvatting in met een beschrijving van de volgende items: 
 

1. De vraagstelling, het doel en de doelgroep 
2. De opbrengst / resultaten: 

• De geleverde producten / diensten / concepten  
• Het bereik van de doelgroep 
• Het bereik van de doelstelling  
• Onbedoelde effecten 
• Geleerde lessen 

3. De mate van implementatie; dat is de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de 
opbrengsten van het project en de continuïteit daarvan gewaarborgd is 

4. De mate van opschaling; dat is als de opbrengsten ook buiten de omgeving waar het 
ontwikkeld is wordt gebruikt 

https://www.agisinnovatiefonds.nl/download/accountantsprotocol.pdf


Graag ontvangen we een versie van de inhoudelijke eindverantwoording los van het financiële deel, 
zodat we het makkelijk kunnen delen met geïnteresseerden. 

  
Heb je meer inspiratie nodig?  Zie onze checklist eindverantwoording. 

 

 

 

 

https://www.agisinnovatiefonds.nl/download/checklist-eindverantwoording.pdf

