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Beoordeling van de oplossing – een vragenlijst
Country (region)

Brief description of diagnosed problems
Give a short description of the diagnosed problems from each case study.

Brief description of proposed solution
Give a short description of received the proposed solutions. From which country? How
extensive or comprehensive? What concern?

Assessment of proposed solution
On a scale from 1 (very poor/very little) to 5 (very good), how would you rate the following?
Please, circle the figure that best reflects your opinion.
I. Accuracy (What is the extent to which the solution is adequate to the problem?)
1

2

3

4

5

II. Efficiency (Do expenditures are economical to comparison with the problem?)
1

2

3

4

5

III. Effectiveness (Does the main goal – solving the problem – would be achieved by this
solution?)
1

2

3

4

5

IV. Utility (Is the solution compatible to the problem describes in case study?)
1

2

3

4

5

V. Durability (In which extent the solution will be sustained?)
1

2

3

4

5

VI. Added value (Does the solution offer any added value? In which extent?)
1

2

3

4

5

Appropriation the solution for the legal requirements in force in the country
Give a short description of the present legal status connected with the described problems
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and recieved proposition.
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Voorgestelde verbeteringen van het sociale zekerheids-stelsel
Country (region)

The most important proposed solutions
Give a description of received proposed solutions. From which country? How extensive or
comprehensive? What concern?

If the proposed solutions are the same as in your country?
 Yes
 No
Possibility to implement in our country
Give a short assessment of possibility to implement the proposed solutions in your work, in
social security system in your country, in other institutions work, etc.
Is it something new, or rather improvements or existing solutions?

Needed changes
What is need to implement the proposed solutions to your work, in social security system in
your country, in other institutions work, etc. How legal status should change? How
mentality of people should change too? Etc.
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