
NVRR  Kring Onderzoek 

Agenda 22 september 2010 

Stadhuis Utrecht 

 

Leden van de kring: 

Arianne van Galen (Rekenkamer Zeeland), Bruno Steiner (Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten), 

Corine Baarda (Arnhem), Daniëlle van der Wiel (Amsterdam), Floris Roijakkers (Utrecht), Gerrit 

Hagelstein (bestuur NVRR), Gert Kortenbach (Den Haag), Hannie Wolters (Noordelijke 

Rekenkamer), Herman van den Broek (Apeldoorn), Jane Caffé (Haarlem) Jelly Smink (Nijmegen), 

José Westerman (Rotterdam), Peter Kommerij (Groningen), Piet Severijnen (Roermond), Rob 

Lamberts (Venlo), Ronald Hoekstra (Rekenkamer Oost), Rudi Turksema (Algemene Rekenkamer), 

Simon Duindam (RKCs Parkstad), Steven van Oostveen (Randstedelijke Rekenkamer), Theo van 

der Zee (ten Boer). 

 

1. Vaststellen agenda / Mededelingen / Voorstelrondje ivm nieuw leden 

Wie maakt verslag? 

Wie maakt korte samenvatting discussie (agendapunt 4)? 

2. Uit het bestuur 

Toelichting door Gerrit Hagelstein 

3. Inhoudelijk onderwerp: onderzoeksprogrammering 

Uitwisselen van ervaringen: proces, selectiecriteria, gebruik risicomanagment, betrokkenheid 

raad, betrokkenheid burgers, afstemming met andere onderzoeken (college, accountant),  … 

4. Inhoudelijk onderwerp volgende keer 

Zie lijst van potentiële onderwerpen hierna; nieuwe ideeën? NB. Zie ook agendapunt 5! 

5. NVRR-onderzoek tbv evaluatie rekenkamers door BZK 

Het onderzoek wordt naar verwachting afgerond in november. Verzoek van de onderzoekers is 

om in november nog een keer met de Kring(en) bij elkaar te komen om de resultaten en 

daaraan te verbinden conclusies nog een keer te bespreken. Wie wil deelnemen? Wat is een 

geschikte datum? 

Theo van der Zee en/of Gerrit Hagelstein geven zo nodig een nadere toelichting. 

6. Rondvraag 

 

 

Agenda en stukken in afschrift naar: Secretariaat NVRR (tbv website), Jan Reerink (DOUW/ 

Westerveld, Meppel, Steenwijkerland). 



Kring onderzoek, geïnventariseerde ideeën voor een volgende bijeenkomst (nieuwe 

ideeën ten opzichte van de vorige keer in renvooi). 

 

Onderzoek 

 omgaan met actuele ontwikkelingen in onderzoek 

 nazorgonderzoek 

 gebruik van benchmarks (bestaande, uitvoeren binnen onderzoek) 

 doen van effectiviteitsonderzoek zonder vastgesteld beleid / zonder (goede) registraties 

 bespreken van interessante Rekenkamerrapporten (winnaars / genomineerden Goudvink, 

Rekenkamers die graag hun rapport willen voorleggen (op een specifiek punt), …) 

 meta-evaluaties 

 rol van de raad bij programmeren / uitvoeren onderzoek 

 onderzoek jaarstukken 

 verbetering niet-financiële informatie (het Nivra komt in de zomer van 2009 met een 

discussienotitie over dit onderwerp (besproken in de Kring van 16 december 2008)) 

 risicoanalyse bij onderzoeksprogrammering 

 uitbesteden onderzoek / inhuur externen (koppelen aan actualisatie handreiking inhuur 

externen?) 

 

Anders 

 Wmo 

 SISA 

 terugkoppeling van gevolgde opleidingen door leden van de Kring 

 Van Slingelandtlezing 2007 door mw. Stuiveling 

 werkwijze rond (wijzigende standpunten) van sleutelfiguren 

 KING (kwaliteitszorg vanuit VNG)  

 


