TEMPLATE EINDRAPPORTAGE
IMVO-VOUCHERS
Dit is een template voor de eindrapportage dat aangeleverd dient te worden bij afronding van
een IMVO-voucher. De aanvrager is niet verplicht gebruik te maken van dit template. Alle
onderdelen van deze rapportage moeten wel terug te vinden zijn in de opgeleverde
rapportage. Missende onderdelen mogen als oplegger bij de rapportage aangeleverd worden.
Een eindrapportage voor de IMVO-vouchers bevat de volgende onderdelen:
• Samenvatting van de resultaten in antwoord op de adviesvraag
• Achtergrond en aanleiding
• Adviesvraag
• Werkzaamheden
• Behaalde resultaten
• Kosten
• Vervolgstappen
Samenvatting
Vat de resultaten van de het met de IMVO-voucher gefinancierde advies samen in 100 tot 200
woorden.
Achtergrond en aanleiding
De volgende vragen dienen beantwoord te worden om de aanleiding van de adviesvraag helder te
krijgen.
• Welke vraag of welk probleem moest worden opgelost?
• Waar komt de noodzaak of de behoefte vandaan?
• Welke bedrijfsprocessen of bedrijfsonderdelen zijn betrokken?
• Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol / invloed?
Adviesvraag
Omschrijf hier zo concreet mogelijk de adviesvraag en, in meetbare termen, de opgeleverde
resultaten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen strategisch advies en operationeel
(implementatie) advies.
Werkzaamheden
Hoe is het project verlopen? Geef een beschrijving van de activiteiten in het project: wie heeft wat
wanneer uitgevoerd? Welke meevallers en tegenslagen waren er?
Behaalde resultaten
Omschrijf welke (deel)resultaten behaald zijn.
Vul daarnaast in de tabellen hieronder de relevante resultaten in. De IMVO-voucher dient te
hebben bijgedragen aan een van de Sustainable Development Goals (SDG's). Omschrijf in de tabel
hieronder welke SDG’s dat geweest zijn en welke bijdrage hiertoe geleverd is. Noteer ook als het
advies of onderzoek heeft bijgedragen aan een van de focusthema’s van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, te weten gender, ontbossing, kinderarbeid en/of leefbaar loon.

TOELICHTING
BIJDRAGE

THEMA / SDG
Heeft bijgedragen aan SDG
Heeft bijgedragen aan
verbeteringen o.g.v. IMVO-thema’s
gender, ontbossing, kinderarbeid
en/of leefbaar loon

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken meet haar eigen resultaten onder andere aan de hand van
onderstaande indicatoren. Noteer de resultaten in onderstaande tabel indien het advies, onderzoek
of project heeft bijgedragen aan een of meerdere van onderstaande indicatoren.
INDICATOR

RESULTAAT

Aantal banen gecreëerd
Ondersteund plan voor investering, handel of
dienstverlening
Aantal boeren met toegenomen productiviteit en
inkomen
Aantal hectare landbouwgrond dat eco-efficiënter
wordt gebruikt
Aantal mensen met toegang tot hernieuwbare
energie
Betere randvoorwaarden voor vrouwenrechten en
gendergelijkheid

Kosten
Specificeer de gemaakte kosten. Dit mag ook in de vorm van een gespecificeerde factuur.
Vervolgstappen
Welke vervolgstappen zijn er gepland n.a.v. het adviestraject?

SDG
SDG 8

SDG 2

SDG 7
SDG 5

