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Q-tip: Maak van kwaliteit een bespreekpunt!

Inleiding
Over het hoe en waarom van kwaliteitszorg wordt al geruime tijd gediscussieerd binnen onze
vereniging. Op de ALV van 8 september 2010 bleek dat de leden de noodzaak van het faciliteren van
kwaliteitszorg door de NVRR steunen. Tijdens deze ALV is dan ook de commissie kwaliteitszorg
ingesteld. Het bestuur heeft deze commissie verzocht een plan te schrijven over de manier waarop de
NVRR aan kwaliteitszorg voor rekenkamers en rekenkamercommissies (verder alleen aangeduid als
rekenkamers) dient te werken. Het gaat hier om de rekenkamerfunctie in gemeente, provincie en
waterschap. Dit verzoek van het bestuur is als bijlage I aan dit projectplan toegevoegd.
Voor u ligt het antwoord op dit verzoek van het bestuur: het projectplan „Focus op Kwaliteit‟. Dit plan
is uit discussie in de commissie en met inbreng van de leden tot stand gekomen. In het plan wordt
enerzijds voortgebouwd op bestaande processen en producten binnen de NVRR en anderzijds worden
nieuwe aspecten naar voren gebracht. Een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van
kwaliteitszorg is dat elke rekenkamer zelf verantwoordelijk is voor eigen kwaliteit en op eigen wijze
aan verbetering van kwaliteit moet werken. De kwaliteit van de rekenkamer bewijst zich in het lokale
democratische proces. De NVRR kiest bij het ontwikkelen van kwaliteitszorg voor een interactieve
benadering. Hiermee wil de NVRR bij rekenkamers vooral het denken over en het werken aan
kwaliteit stimuleren, de commissie speelt een ondersteunende rol.
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk staan we stil bij het begrip kwaliteitszorg om in het tweede hoofdstuk aan te
geven hoe we ertoe willen komen. In hoofdstuk 3 beschrijven we wat we nodig hebben om die
kwaliteitszorg vorm te geven. In het vierde hoofdstuk staan we stil bij de samenwerking en
rolverdeling bij het ontwikkelen van kwaliteitszorg en in het slothoofdstuk geven we een fasering van
het project.
Bij de totstandkoming van dit projectplan hebben we door middel van drie vragen onze leden
gevraagd mee te denken. Dat heeft veel opgeleverd. Enkele inspirerende adviezen van collega‟s aan
collega‟s zijn her en der als Q-tips in dit rapport geciteerd. De resultaten zijn verwerkt in dit
projectplan en een overzicht van de uitkomsten van De Drie Vragen vindt u op de website
www.nvrr.nl.
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Q-tip: Wissel ervaringen uit en leer van elkaar!

Hoofdstuk 1

Kwaliteitszorg in de NVRR

De NVRR ontleent net als andere professionele organisaties haar bestaansrecht, tenminste gedeeltelijk,
aan het bevorderen van de kwaliteit van haar leden en hun werk. Belangrijk is hierbij op te merken dat
rekenkamers, de leden van de NVRR, onafhankelijk zijn. Dus iedere rekenkamer bepaalt zelf hoe zij
haar wettelijke taak uitvoert en hoe zij daarbij de kwaliteit bewaakt of verbetert. De toetssteen van de
kwaliteit van een rekenkamer is haar functioneren in de lokale democratie.
In de gemeentewet is in artikel 182 vastgelegd dat de rekenkamer onderzoek doet naar de
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde
bestuur. In artikel 185 is bepaald dat de rekenkamer haar bevindingen en haar oordeel vastlegt in
rapporten. Deze rapporten worden aan de raad, aan het college en aan eventuele andere betrokkenen
meegedeeld. Behalve de rapporten kan de rekenkamer ook opmerkingen, bedenkingen en voorstellen
meesturen naar de raad en het college.
Kortom er bestaan voor rekenkamers geen regels ten aanzien van de zorg voor kwaliteit. Rekenkamers
zijn daarvoor zelf verantwoordelijk. De NVRR wil haar leden stimuleren en faciliteren om zo goed
mogelijk aan kwaliteit te werken.

1.1
Wat is kwaliteitszorg?
Kwaliteit wordt gedefinieerd als:
Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan
vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.
Bij rekenkamers en hun werk zijn heel verschillende gebruikers betrokken die heel verschillende
behoeften hebben. In de handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie (Eiff, V. en K.
Huisman (red.) worden drie soorten kwaliteitseisen genoemd: administratieve verantwoording,
maatschappelijke verantwoording en professionele verantwoording” (blz. 71). Kwaliteit betreft dan
een afweging van het belang van die verschillende behoeften in de plaatselijke context. Zolang er
discussie is over de eisen waaraan een rekenkamer moet voldoen, is er geen voor iedereen geldige
beschrijving van de kwaliteit van een rekenkamer.
Kwaliteitszorg is het systematisch werken aan de verbetering van kwaliteit. Daarvoor zijn
verschillende benaderingen: controleren of stimuleren. Bij controle wordt aan de hand van vooraf
gestelde normen de feitelijke situatie getoetst of gekeurd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van
standaard kwaliteitseisen, een keurmerk, ISO-normen, een draaiboek of een handboek. Een dergelijk
kwaliteitskeurmerk vereist óf een wettelijke basis óf een breed gedragen overeenstemming over wat
kwaliteit behelst. Tijdens de ALV van september 2010 van de NVRR is naar voren gekomen dat een
dergelijke overeenstemming binnen de Nederlandse rekenkamers niet bestaat.
De commissie is van mening dat controle of een algemeen geldend oordeel over de kwaliteit van een
rekenkamer niet aan de orde is en dat de kwaliteit van de rekenkamers niet afgedwongen hoeft te
worden.
Wel kan vanuit de NVRR gestimuleerd worden dat de rekenkamers aan hun kwaliteit werken. Dit kan
door de leden te stimuleren oog en aandacht voor kwaliteit te hebben en aan de leden informatie,
hulpmiddelen, steun en inspiratie te bieden voor verbeteringen in de eigen rekenkamer. Rekenkamers
kunnen zelf op zoek gaan naar kritische feedback of een gedragscode afspreken. Waar iedere
rekenkamer de eigen verbeterprocessen bepaalt en uitvoert, is maatwerk te verwachten. Dat proces zal
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Q-tip: Wees benaderbaar en sta open voor kritiek!

niet altijd optimaal verlopen. Het is niet uitgesloten, dat er rekenkamers zijn die zich niet
aangesproken voelen. Dat is de consequentie van de eigen verantwoordelijkheid.
1.2
Waarom kwaliteitszorg
De NVRR dient als professionele organisatie aandacht te besteden aan kwaliteitszorg van haar leden.
In de specifieke context van de rekenkamer geldt dat in het bijzonder. Een instituut dat anderen “de
maat neemt” en aanspoort tot verbetering heeft uiteraard alleen recht van spreken, als het zelf
aantoonbaar aan verbetering werkt. Een rekenkamer moet voor de eigen geloofwaardigheid een
lerende organisatie zijn: een organisatie die zich voortdurend aanpast aan een veranderende
omgeving en zichzelf continu verbetert om haar gestelde doelen te bereiken. Daarnaast dient de
kwaliteitszorg van de rekenkamer ook als voorbeeld en inspiratie voor andere gemeentelijke
organisaties. Nu door decentralisatie de relevantie van de kwaliteit van de lokale democratie groter
wordt, neemt ook het belang van het werk van de rekenkamer en haar goede voorbeeld toe.
1.3
Doelen van de commissie kwaliteitszorg
Wat de commissie betreft, redenen te over om aandacht te besteden aan kwaliteitszorg. We streven
naar de volgende uitkomsten van dit project:
a) Dit projectplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV in maart 2011;
b) Het op gang komen van een bewustwordingsproces onder de leden over het belang van
kwaliteitszorg en de eigen verantwoordelijkheid daarin;
c) Zicht op diverse processen in de vereniging en hulpmiddelen die daarbij kunnen ondersteunen.
Een deel hiervan bestaat al en een ander deel moet nog ontwikkeld worden;
d) Het verankeren van permanente ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de NVRR.
Volgens de commissie moet kwaliteitszorg in de NVRR geen eenmalige inspanning zijn, maar een
continu en cyclisch proces, structureel ingebed in de vereniging. De vraag is nu natuurlijk hoe komen
we daartoe?
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Q-tip: Practice what you preach!

Hoofdstuk 2

Hoe komen we tot kwaliteitszorg?

Elke rekenkamer is een lerende organisatie: een organisatie die zich voortdurend aanpast aan een
veranderende omgeving en zichzelf continu verbetert om haar gestelde doelen te bereiken.
De rekenkamer kan dit op verschillende manieren doen:
- zelfstandig systematisch evalueren van de kwaliteit en zich daarbij bijvoorbeeld laten
inspireren door modellen zoals de cirkel van Demming en het INK model;
- profiteren van de mogelijkheden die de NVRR biedt als het gaat om kwaliteitszorg;
- samenwerking zoeken met bijvoorbeeld andere rekenkamers, bijvoorbeeld via feedback,
visitaties van elkaar, gedragscode et cetera.
De kwaliteitszorg van de NVRR behelst dat zij haar leden stimuleert oog en aandacht voor kwaliteit te
hebben en aan de leden informatie, hulpmiddelen, steun en inspiratie biedt voor verbeteringen in de
eigen rekenkamer. Rekenkamers kunnen zelf op zoek gaan naar impulsen voor kwaliteitsverbetering.
De commissie treedt hierin ondersteunend op.
Om dit proces in de NVRR te activeren zal de commissie kwaliteitszorg vanuit de leden gedragen
voorstellen doen. Om te komen tot die voorstellen zullen we enkele stappen ondernemen. De
commissie zal elke fase globaal voorbereiden. Elke fase in dit proces wordt afgesloten met uitwisseling
met de leden.
1.
Inventarisatie
De eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Er zijn drie vragen uitgezet onder de leden om te
komen tot een aanpak om kwaliteitszorg binnen de vereniging vorm te geven. Een tweede fase is bij
de leden te peilen of en hoe de middelen die reeds ontwikkeld en beschikbaar zijn verbeterd kunnen
worden.
2.
Selectie
Op basis van de uitkomsten uit de inventarisatiefase en de praktische mogelijkheden, zal de
commissie, zo nodig in samenspraak met de leden, onderwerpen selecteren en een voorstel maken
voor de volgorde van de uitwerking.
3.
Projecten benoemen
Wanneer is bepaald welke onderwerpen het eerst opgepakt worden, zal de commissie elk onderwerp
als afzonderlijk project oppakken. Voorafgaand aan de nadere uitwerking zal per project op
interactieve wijze doel- en probleemstelling worden ontwikkeld.
4.
Ontwikkelen activiteiten, modellen en hulpmiddelen
Op basis van ideeën en overige input van de leden uit de voorgaande fase, zal de commissie
voorstellen maken voor in te zetten activiteiten, modellen en hulpmiddelen.
5.
Gebruik en evaluatie
De leden wordt gevraagd na het gebruik van de ontwikkelde middelen deze te evalueren. Op basis
hiervan kunnen de middelen worden bijgesteld en verbeterd en kunnen middelen worden
toegevoegd.
De betrokkenheid van een groot aantal leden bij de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg in de
vereniging is een voorwaarde voor draagvlak en succes. De commissie kwaliteitszorg agendeert en
werkt actuele onderwerpen uit, borgt en ontwikkelt kennis. Hiermee komen we bij de volgende vraag,
wat hebben we daarvoor nodig?
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Q-tip: Heb oog voor het proces: draagvlak, communicatie en timing!

Hoofdstuk 3

Wat hebben we nodig voor kwaliteitszorg?

Als het gaat om kwaliteitszorg beginnen we zeker niet vanaf het nulpunt. Door de NVRR is er al heel
wat voorwerk verricht op het gebied van kwaliteitszorg, men heeft in de afgelopen jaren diverse
instrumenten ontwikkeld die de kwaliteit van het werken bij rekenkamers ten goede komen. Aan de
commissie kwaliteitszorg de schone taak te kijken waaraan nog meer behoefte is. Een belangrijke
conclusie op basis van eerdere gesprekken over kwaliteitszorg is dat een nieuw element vooral het
met elkaar in gesprek gaan, moet faciliteren.
3.1
Wat is er al?
Op dit moment beschikt de NVRR over de volgende elementen die bijdragen aan bevordering van de
kwaliteit van het rekenkamerwerk en het –product:
Processen in de vereniging die motivatie, inspiratie en kennisuitwisseling genereren:
- Kringen
- Congres
- ALV inhoudelijke gedeelte
 Groenling : aanmoedigingsprijs voor de kleine(re) rekenkamercommissie
 Goudvink : prijs voor het beste rekenkamerrapport van het jaar daarvoor
Hulpmiddelen:
- Handreikingen
- Richtlijnen
- Aanbevelingen
- Gedragscode
- Nieuwsbrieven
- Website:

Informatie-uitwisseling;
 Aankondigingen;
 Overzicht van opleidingen en trainingen gericht op rekenkamerwerk en –product;
 Voorbeelden van rapporten die rekenkamercommissies opleveren.
- NVRR groep op LinkedIn
Deze elementen zijn het vertrekpunt bij dit project en kunnen indien wenselijk uitgebreid worden.
3.2
Nieuwe elementen van kwaliteitszorg
Een van de doelen en tevens een nieuw element van kwaliteitszorg is dat het nadenken over en
participeren in kwaliteitszorg door de NVRR op een veelvoud van wijzen wordt gestimuleerd. De
leden van de NVRR hebben de beschikking over kennis, ervaringen en „good practices‟ die kunnen
dienen als bron van kwaliteit en motivatie. Kwaliteitszorg, zoals de NVRR dat oppakt, gaat erom dat
de leden graag deze kennis willen delen en/of graag deze kennis willen opnemen, toepassen en
uitbouwen. Het project „Focus op kwaliteit‟ is erop gericht dat mogelijk te maken. Daartoe stelt de
commissie voor de volgende instrumenten verder te ontwikkelen:
 Handreikingen en checklists
o Een set handreikingen en checklists voor rekenkamers die het kennisdomein omvat van
en voor de groep professionals die zich met het werk in de rekenkamer bezighoudt. De
handreikingen bevatten beproefde inzichten en methoden van de groep professionals zelf.
Tevens kan de hierin vervatte kennis voortkomen uit de theorie, zoals deze uit
wetenschappelijke literatuur voortkomt. Het biedt praktische en theoretische handvatten
ter ondersteuning van het werk in de rekenkamer.
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De handreikingen en checklists zijn te benaderen op de website van de NVRR, mogelijk
via een gesloten deel dat alleen toegankelijk is voor leden. Het systeem wordt
onderhouden door een moderator.
Website
o Interactief: Op het afgesloten deel van de website wordt ruimte gemaakt voor een
vraagbaak of mogelijkheden voor consultatie. Ook kunnen groepen rekenkamers
afspreken elkaar systematisch feedback te geven. Dit is interactief ingericht en wordt
begeleid/gemonitord door een moderator.
o Kennisbron: Wikipedia-achtige database waarin de leden de mogelijkheid krijgen om
deze te vullen en zo een kennisdatabase te laten ontstaan.
Regionale of thematische bijeenkomsten
Te organiseren door de kringen of afzonderlijke rekenkamers. Op deze bijeenkomsten kunnen
leden thema‟s en casussen bespreken. Hier is eventueel ook ruimte voor intervisie. Een goede
bijeenkomst draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteit via kennis delen en ontwikkelen,
motivatie en inspiratie. In de handreikingen worden de hulpmiddelen aangereikt om deze
bijeenkomsten te begeleiden en te ondersteunen. Op de site van de NVRR komt een lijst
beschikbaar met personen die dit soort bijeenkomsten kunnen begeleiden. De NVRR geeft een
bescheiden financiële bijdrage in de onkosten voor de organisatie van de bijeenkomsten.
Opleidingen en trainingen
Deze zijn reeds in kaart gebracht. Geïnventariseerd wordt of dit overzicht geactualiseerd moet
worden. Tevens wordt geïnventariseerd welke lacunes in het aanbod aan opleidingen en
trainingen aanwezig zijn. Indien die er zijn kunnen opleidingsinstituten en trainingsbureaus
gestimuleerd worden deze op te vullen, of de NVRR besluit zelf opleidingen/trainingen op te
zetten.
o
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Q-tip: Zoek collega rekenkamers op!

Hoofdstuk 4

Samen werken aan kwaliteitszorg

Zoals aan het begin ook aangegeven staat de commissie kwaliteitszorg een interactieve benadering
voor. In dit hoofdstuk geeft de commissie aan hoe dit gestalte zou kunnen krijgen.
4.1
Rolverdeling
De NVRR wil als vereniging de aandacht en motivatie voor kwaliteit stimuleren en faciliteren bij het
inrichten van de werkprocessen van de rekenkamer op lokaal niveau. Hiermee is de vraag
opgeworpen naar de rol en positie van de leden, van de commissie kwaliteitszorg en van het bestuur
van de NVRR in het proces van kwaliteitsontwikkeling en vervolgens van kwaliteitszorg. Bestuur en
verenigingsmanagement zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een kwalitatief goed functionerende
vereniging. Die kwaliteit is geen object van studie voor de commissie kwaliteitszorg. Ook de externe
vertegenwoordiging van de NVRR als belangenbehartiger van de leden is geen object binnen de
kwaliteitszorg waar de commissie zich mee bezig houdt. De commissie kwaliteitszorg wil een proces
faciliteren en niet in een expertrol gevangen raken.
De leden van de NVRR zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitszorg. Daarbij
kunnen ze onder andere van elkaar leren. Om dat te stimuleren en te faciliteren wordt de commissie
kwaliteitszorg ingesteld die haar taken verricht onder het bestuur van de vereniging. Hiermee is de
grote lijn van wie wat doet bij de ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de NVRR duidelijk. In de
verschillende fasen van de ontwikkeling kunnen partijen verschillende rollen vervullen. Het is van
belang om iedere keer opnieuw de juiste rol te noemen, daarmee is voor ieder duidelijk wat van
hem/haar wordt verwacht. De participatieladder op het gebied van communicatie kan een
hulpmiddel blijken om rollen te verduidelijken. Voor de volledigheid is deze opgenomen in bijlage III.
4.2
Communicatie
De inspanning van de commissie kwaliteitszorg richt zich op zaken die van belang zijn voor de
kwaliteit van de afzonderlijke rekenkamer. De commissie wil hulpmiddelen, procedures en processen
ontwikkelen, waarbij het volgende onderscheid van belang is:
•
hulpmiddelen in relatie tot kwaliteit (handreikingen et cetera);
•
informatie, communicatie naar de leden over kwaliteit (rapporten, goede voorbeelden,
beleidsontwikkelingen);
•
samenwerking, communicatie met de leden over kwaliteit (ontwikkelen van hulpmiddelen);
•
interactieprocessen, communicatie tussen de leden over kwaliteit (intervisie, discussies).
Er bestaan veel verschillende middelen om met en naar de leden te communiceren. Op verschillende
manieren wordt onderzocht welke vorm van samenwerking voor welk doel geschikt is en welke
ideeën en voorkeuren er leven binnen de vereniging. De commissie benadrukt dat ook leden
initiatieven kunnen nemen die belangrijk zijn voor het bevorderen van kwaliteit. Zo kunnen leden ook
elkaar benaderen bijvoorbeeld per regio of op onderwerp. Desgewenst kan op de NVRR een beroep
worden gedaan.
Uitdagende vormen van communicatie betreffen prijzen, wedstrijden en loterijen. Niet iedereen wordt
door hetzelfde gegrepen, maar het is denkbaar dat door verschillende vormen aan te bieden meer
leden betrokken raken bij kwaliteitsdenken en kwaliteitszorg. Van belang is, dat waar mogelijk en
noodzakelijk, er een werkelijke dialoog over de kwaliteit plaats gaat vinden. Daarvoor kunnen naast
het traditionele middel van overleg in een vergadering, ook andere communicatiemiddelen worden
ingezet. Aan de leden is gevraagd om aan te geven, welke communicatiemiddelen het meest
aanspreken. E-mail werd door de grote meerderheid als meest directe hulpmiddel genoemd.
Daarnaast werden de nieuwsbrief, het congres, de “gewone” post en bijdrage aan het discussieforum
op LinkedIn veel genoemd. Onder “anders namelijk” vroegen de respondenten vooral extra aandacht
voor de website en voor kringen als communicatiemiddel.
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Hoofdstuk 5

Planning

De contouren van kwaliteitszorg en hoe de commissie voorstaat hieraan te gaan werken is hiervoor
besproken. Nu alleen nog de vraag op hoofdlijnen beantwoorden wanneer wat gereed kan zijn.
In deze planning worden drie fasen onderscheiden:
1.
Voorbereiding
In deze fase is het projectplan opgesteld waarmee in de volgende fase het vervolg aan de
kwaliteitszorg binnen de vereniging gestalte kan worden gegeven. De leden zijn benaderd om mee te
denken via drie vragen. Deze fase wordt afgesloten in de algemene ledenvergadering van 18 maart
2011.
2.
Opstarten
In deze fase start de commissie de kwaliteitszorg op zoals in het projectplan beschreven. Deze fase
loopt tot medio 2012. Er is dan een hulpstructuur en een werkwijze ontwikkeld die tot doel hebben
een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de rekenkamerfunctie te bewerkstelligen.
In deze fase worden de leden actief betrokken bij het proces. Hen wordt gevraagd wat ze onder
kwaliteit verstaan, welke aspecten van kwaliteit als eerste opgepakt moeten worden, hoe leden daar
samen aan kunnen werken en hoe zij daar zelf in willen meespelen. Daarnaast wordt bekeken welke
kennis al beschikbaar is en of deze nog actueel is.
3.
Permanente kwaliteitszorg
In deze fase is de kwaliteitszorg een vast aandachtspunt voor elke rekenkamer en de vereniging. Om
deze aandacht levend te houden maar meer nog als ondersteuning hierbij is een hulpstructuur binnen
de vereniging beschikbaar, die wordt onderhouden door de commissie kwaliteitszorg. Met deze
structuur wordt een werkwijze ondersteund die in essentie het onderling samenwerken aan en
uitwisselen van informatie over kwaliteit mogelijk maakt.
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Bijlage I

Opdracht aan de commissie

Opdracht van het bestuur aan de commissie kwaliteitszorg
 De commissie stelt allereerst het projectplan kwaliteitszorg op en legt dit ter goedkeuring voor aan
het bestuur;
 De kern van het plan is het samenstellen van een pakket aan kwaliteitsinstrumenten, het
zogenaamde “Kwaliteitshandvest”. De leden kunnen deze instrumenten als volgt gebruiken:
 een basispakket aan instrumenten, de zogenaamde „light version‟;
 Daarnaast ontwikkelen we een aantal optionele instrumenten, toegespitst op de behoefte van
en de diversiteit in rekenkamer(commissie)s;
 Het vullen van het Kwaliteitshandvest gebeurt door middel van handreikingen. We zullen geen
andere begrippen meer gebruiken of introduceren. De status van deze documenten (vulling
kwaliteitshandvest) is te dienen als hulpmiddel bij de inrichting van de rekenkamerfunctie en de
uitvoering van gekwalificeerd onderzoek. Hierdoor kan er verantwoording afgelegd worden over
de kwaliteit van het werk van de rekenkamer (-commissies).
Amendement op het “Startdocument Handvest Kwaliteitszorg NVRR”
Het voorstel aan de ALV over inrichting kwaliteitszorg behelst het instellen van een Commissie
kwaliteitszorg. Die krijgt als taak een projectplan kwaliteitszorg te maken dat door het bestuur moet
worden goedgekeurd. Kern daarvan is een kwaliteitshandvest dat bestaat uit handreikingen. De
communicatie behelst het informeren van het bestuur dat op zijn beurt de leden informeert over de
voortgang.
Daarmee lijkt kwaliteit genormeerd en opgelegd te worden en de communicatie top down te verlopen.
Het is niet duidelijk wat de meerwaarde is van dit kwaliteitshandvest boven het bestaande handboek
van de NVRR met richtlijnen en handreikingen.
In de ALV van 12 maart 2010 zijn door vele aanwezigen opmerkingen gemaakt die tot een wat andere
benadering van kwaliteitszorg uitnodigen.
Op basis van de opmerkingen in de ALV stel ik voor een commissie kwaliteitszorg in te stellen naar
het voorstel van het bestuur. Het mandaat en de communicatie van die commissie zouden echter
wezenlijk anders moeten zijn.
Vooropstaat dat we kwaliteitszorg interpreteren als een interactief proces in de vereniging. De taak
van de commissie is het ontwikkelen van kwaliteitszorg. Het mandaat dient als vanzelfsprekende
aspecten van kwaliteitszorg te noemen:
 gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden voor het kwaliteitsproces in de vereniging,
interactief in plaats van top-down (gebruik de website!);
 NVRR biedt de leden steun, inspiratie, motivatie voor het kwaliteitsproces en de
implementatie van verbeteringen in de eigen rekenkamer;
 uitwisseling tussen leden als bron van kwaliteit (discussie, intervisie, coachen, vraagbaak,
kennisdelen en leren van elkaar, casusbesprekingen, visitatie);
 het ondersteunen van experimenten, innovatieve onderzoeksmethoden en gebruik van
moderne communicatiemiddelen;
 aandacht voor innovatieve benaderingen om de impact van onderzoek te vergroten;
 het ontwikkelen en geregeld actualiseren van richtlijnen en handreikingen die richting geven
en maatwerk mogelijk maken.
Voor de taak van de commissie zou passende interactieve communicatie met de leden ontwikkeld en
gebruikt moeten worden.
10 augustus 2010 ,
dr. Vivien van Geen, Voorzitter rekenkamercommissie Hilversum
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Bijlage II

Samenstelling van de commissie

De volgende personen zijn lid van de commissie kwaliteitszorg..
dr. Vivien van Geen

: voorzitter commissie kwaliteitszorg NVRR
voorzitter rekenkamer Hilversum

dr. Corine Baarda
Steven Dijk
drs. Robert Douma
Petra Habets
drs. Etienne Lemmens
Patricia Nieuwenhuis
Wil Oosterveld

: secretaris rekenkamercommissie Arnhem
: voorzitter rekenkamercommissie Duiven
: voorzitter rekenkamer rekenkamercommissie Epe, Heerde en Ermelo
: voorzitter rekenkamer Zwijndrecht
: voorzitter rekenkamercommissie Brunssum en Landgraaf
: secretaris rekenkamer Lelystad
: secretaris NVRR bestuur en voorzitter rekenkamer Almelo,
rekenkamercommissie AOGW en BBLM
: voorzitter rekenkamercommissie Ooststellingwerf

Nysius van Rijn

Voor vragen aan de commissie kan men mailen naar kwaliteit@nvrr.nl.
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Bijlage III

De participatieladder

In hoofdstuk IV worden de verschillende vormen van communicatie genoemd en daarbinnen
aandacht gevraagd voor de verschillende rollen van de actoren. Afhankelijk van de doelstelling en de
mogelijkheden is het bewust kiezen van een specifieke aanpak van belang. Onderstaande
participatieladder kan daarbij als hulpmiddel dienen.
Participatieladder van Pröpper
Rol bestuur en commissie
Bestuur
en
commissie
Informeren
bepalen zelf de agenda voor
besluitvorming en houden
betrokkenen hiervan op de
hoogte.
Raadplegen

Adviseren

Co-produceren

(Mee)beslissen

Bestuur
en
commissie
bepalen in hoge mate zelf de
agenda,
maar
zien
betrokkenen als gesprekspartners bij de ontwikkeling
van beleid.
Bestuur en commissie stellen
in beginsel de agenda
samen,
maar
geven
betrokkenen gelegenheid om
problemen aan te dragen en
oplossingen te formuleren,
waarbij deze ideeën een
volwaardige rol spelen in de
beleidsontwikkeling.
Bestuur,
commissie
en
betrokkenen
komen
gezamenlijk een agenda
overeen, waarna samen naar
oplossingen wordt gezocht.
Bestuur en commissie laten
de ontwikkeling van en de
besluitvorming over het
beleid
over
aan
de
betrokkenen, waarbij het
verenigingsmanagement een
adviserende rol vervult.

Relatie met leden
Bestuur en commissie
maken geen gebruik
van de mogelijkheid
om betrokkenen een
inbreng te geven in de
beleidsontwikkeling.
De commissie verbindt
zich niet aan de
resultaten die uit de
gesprekken
voortkomen.

Rol leden
Toehoorder

De commissie verbindt
zich in principe aan de
resultaten, maar kan
bij de uiteindelijke
besluitvorming
hiervan
(beargumenteerd)
afwijken.

Adviseur

De commissie verbindt
zich aan deze oplossingen met betrekking tot
de uiteindelijke
besluitvorming
De commissie neemt
de resultaten over, na
toetsing aan vooraf
gestelde voorwaarden.

Samenwerkingspartner

Groepen nemen zelf
het initiatief om in
eigen
beheer
voorzieningen
tot
stand te brengen en te
onderhouden.
Bron: Spanning in Interactie, Instituut voor Publiek en Politiek, december 1998
Zelfbeheer
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Geconsulteerde partij

Medebeslisser

Beslisser
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Gebruikte literatuur
Het voert te ver om alle relevante literatuur over kwaliteit in dit projectplan op te nemen. De
commissie volstaat met een verwijzing naar recent verschenen boeken en onderzoeksrapportages.
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