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Als rekenkamer1) hebben we tot voor kort in de rust van onze onafhankelijkheid mogen werken. 

We zien vandaag de dag ons echter steeds vaker geconfronteerd met invloeden van buitenaf. 

Bijvoorbeeld raads- of statenleden die proactief vragen en onderwerpen aandragen. Of de 

pers die interessante vondsten doet, die de aandacht van de lokale en provinciale overheden 

en van de waterschapsbesturen zeer verdienen. Ook de veranderingen in het politieke 

landschap, zoals straks na de verkiezingen, kleuren de politieke agenda en beleidsdoelen, 

en voeren druk uit op het onderzoeksprogramma 

van de rekenkamers. Aan de andere kant zijn er 

ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van 

onderzoeksmethoden en technieken. In hoeverre is 

innovatie van onze methodologie wenselijk of zelfs 

noodzakelijk?

Tijdens deze editie van het jaarlijkse NVRR-congres 

staan deze vraagstukken centraal en keren wij de 

rekenkamer letterlijk en figuurlijk binnenstebuiten. 

Zowel de impact van de omgeving op ons werk, 

als de relevantie van ons werk voor de omgeving 

komen aan bod. Naast inspirerende sprekers, die 

hun blik van buitenaf op rekenkamers bieden, zijn 

er dit jaar interactieve workshops om de relevantie 

van de rekenkamers van binnenuit met elkaar te 

discussiëren en te benoemen. De workshops zijn 

georganiseerd voor en door Rekenkamers.

Kortom: een evenement dat je niet mag missen!

Workshops
tijdens de workshoprondes zullen diverse thema’s worden behandeld. bij aan-
melding voor het congres kunt u kenbaar maken naar welke twee workshops 
uw voorkeur uitgaat.

1. Pr: Public rekenkamers?
  Met medewerking van de rekenkamers: Den Haag (Ing Yoe Tan), Rotterdam (Paul Hofstra) en 

Zwijndrecht (Petra Habets).

  Een rekenkameronderzoek mondt bijna altijd uit in een rapport. De belangrijkste 

conclusies vinden hun weg in een persbericht, dat meestal passief wordt verspreid. 

Sommige rekenkamers kennen andere publicatie- en rapportagevormen, zoals het 

organiseren van een eigen persconferentie of het maken van een begeleidende film 

over het onderzoek. In hoeverre is het genereren van publiciteit van belang voor de 

impact van rekenkameronderzoeken? Hoe doe je dat en wat werkt goed?

2. de narekenbaarheid van de rekenkamer 

  Met medewerking van de rekenkamers: Amsterdam (Victor Eiff), Venlo (Peter Houtsma, voorzit-
ter en Gerard van Dieren, uitvoerder evaluatie) en Haarlemmermeer (Robert Mul, uitvoerder 
evaluatie).

  Rekenkamers hameren op transparantie en afrekenbaarheid. Dat vergroot het ver-

trouwen van de burger in het beleid. Hoe transparant en afrekenbaar is de reken-

kamer zelf? En in hoeverre is de rekenkamer verplicht een voorbeeldfunctie daarin 

te vervullen? Wat laten recente evaluaties van rekenkamers zien? Wat doen we met 

commentaar op ons werk?

3. de innovatieve rekenkamer
  Met medewerking van de rekenkamers: Randstedelijke Rekenkamer (Linda Voetee) en  

Rotterdam (Rolf Willemse).

  Methodologie en onderzoekstechnieken moderniseren. Nieuwe inzichten en onder-

zoeksresultaten verschijnen. In hoeverre laten rekenkamers zich daardoor in hun 

werkwijze beïnvloeden? Hoe betrek je de direct belanghebbenden in je onder zoek? 

Welke vernieuwende ideeën heeft u, die u graag wilt toetsen met andere reken-

kamers?



Programma
09.30 uur  Ontvangst met koffie/thee, registratie
10.00 uur Welkomstwoord
 Door Dr. Victor Eiff, voorzitter NVRR

10.05 uur Opening
 Door Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland

 introductie op het thema
 Door de dagvoorzitter Bob Roelofs, griffier Provincie Gelderland

10.20 uur  binnenstebuiten
  Door de dagvoorzitter in samenwerking met Leon van den Dool (verbonden aan 

PriceWaterhouseCoopers en de Universiteit van Tilburg)

10.40 uur responsiviteit van rekenkamers: relevantie en risico
  Door Prof. Dr. Mark van Twist, decaan en bestuurder Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur

11.20 uur  Het slimme onbewuste
 Door Prof. Dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen

12.00 uur  Posterpresentaties
  Netwerken, een kijkje in elkaars keuken. Wat hebben de genomineerden 

voor de Goudvink en Groenling gepresenteerd en andere onderzoeken.

 Lunch:  In combinatie met de posterpresentaties kunt u gebruik  

maken van de lunch.

13.30 uur Workshopronde 1(*)
14.15 uur Pauze
14.45 uur Workshopronde 2 (*)
15.30 uur  Pauze
15.45 – 17.00  Feestelijke uitreiking van de goudvink en groenling
  Door Gert Schutte, voorzitter jury met medewerking van Driek van Wissen,  

voormalig dichter des vaderlands.

(*) Bij aanmelding voor het congres maakt u kenbaar welke workshops u wilt bijwonen. Er zal 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw keuze, maar er kan niet worden gegarandeerd 

dat u bij de workshop van uw keuze wordt ingedeeld. De volgorde van aanmelding is bepalend 

voor de indeling.
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4. Wetenschappelijk verantwoord ?
  Met o.a. medewerking van de universiteit: Utrecht (Gerrit Hagelstein), Groningen en Enschede.

  Rekenkamers en universiteiten lijken op het eerste oog weinig met elkaar te maken te hebben. Wat kunnen re-

kenkamers van universiteiten leren? Welke wetenschappelijke inzichten kunnen rekenkamers tot nut zijn? En 

welke praktische en inhoudelijke kansen biedt samenwerking. Ga in gesprek met verschillende universiteiten 

over de kansen en valkuilen, en over de ervaringen met rekenkameronderzoek uitgevoerd door universiteiten.

5.  duaal stelsel versterkt? 
  Met medewerking van de griffiers van: Maastricht (Eric Willems), Enschede (Rolf Jongedijk) en Capelle aan den IJssel 
 (Thea de Mik).

  De griffier heeft een spilfunctie in het duale stelsel. Vanuit het perspectief van de Raad bekijken verschei-

dene griffiers de bijdrage van de rekenkamer aan het duale stelsel. Welke bijdrage is dat vooral en wat kan 

er nog beter? Versterkt een rekenkamer de rol van de Raad? Bespreek uw ervaringen en spiegel u aan de 

uiteenlopende ervaringen die tijdens deze workshop worden gedeeld.

6. aanval de beste verdediging?  
  Met medewerking van de rekenkamers van: Schiedam/Vlaardingen en Papendrecht (Karin Meijer), Rhenen (Cor van Woerkom), 

Dordrecht (Daan Massie) en de Zuidelijke Rekenkamer (Piet de Kroon).

  Rekenkamers en rekenkamercommissies opereren in een politiek-bestuurlijk spanningsveld. Om verschil-

lende redenen kunnen er moeizame of soms zelfs verstoorde verhoudingen ontstaan met het college, de raad 

of griffie. Hoe onderken je vroegtijdig zo’n mogelijke probleemsituatie en welke strategieën zijn  effectief?

7. rekenen met maatschappelijke relevantie 

  Met medewerking van: Rekenkamer Oost-Nederland en de winnaar van de Groenling 2009, Ten Boer (Michiel Herwijer).

  Het betrekken van maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven bij de inventarisatie van te on-

derzoeken thema’s en onderwerpen, vinden veel Rekenkamers interessant. Onze raadsleden en onze sta-

tenleden moeten in de eerste plaats gediend worden met ons werk: het doel is immers altijd controle en 

bijsturing van beleid te bevorderen. Wanneer ze dus onderwerpen en vragen aandragen, mogen ze dan ook 

rekenen op gehoor?

8. Onafhankelijk of speelbal van de politiek? 

  Met medewerking van de rekenkamers: Hoogheemraadschap Rijnland (Watze de Boer), Blaricum, Eemnes, Laren: BEL 
(Remco Mol) en Leudal (Jos van Hout).  

Rekenkamers zijn onafhankelijk bij hun onderwerpkeuze. Geen politiek of commercieel belang mag 

hierbij een rol spelen. Alleen het belang van het openbaar bestuur, waar het gaat om goede controle en 

bevordering van effectiviteit, doelmatigheid en binnen een bepaald kader ook de rechtmatigheid. Staat dit 

op gespannen voet met het oppakken van politiek gevoelige onderwerpen of niet? Wat is de praktijk?
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Locatie: Huis der Provincie

 markt 11

 6811 cg  arnHem

 telefoon : 026 – 359 91 11

Prijs (exclusief 19% btW)

 Voor nVrr-leden: € 195,- *)

 Voor niet-leden: € 395,-

  (Koffie, thee, de lunch, drankjes en hapjes bij de borrel zijn 

bij de prijs inbegrepen)

*) LET OP:

Indien u gelijktijdig met uw aanmelding voor het NVRR-jaarcongres 

lid wordt van de NVRR (tot en met 2011), kunt u deelnemen voor het 

ledentarief en het lidmaatschap van 2010 is uw welkomstcadeau.

Aanmelding
U kunt zich voor dit congres aanmelden via het digitale aan-

meldingsformulier op de website van de NVRR, www.nvrr.nl. 

Hier kunt u ook aangeven naar welke workshops uw voorkeur 

uitgaat.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 14 mei 2010. Na aanmelding 

ontvangt u een bevestiging, met routebeschrijving, per e-mail. 

De factuur wordt per post toegezonden.

Annulering
Tot vrijdag 14 mei 2010 kunt u schriftelijk kosteloos annuleren. 

Na deze datum wordt bij annulering het volledige deelnamebe-

drag in rekening gebracht. U kunt dan wel een vervanger stu-

ren, mits u dat van tevoren doorgeeft; dit in verband met de 

juiste tenaamstelling van de badge.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over het congres kunt u zich wen-

den tot het congresbureau van de NVRR,

MOS Events bv, Postbus 1058, 3860 BB NIJKERK,

telefoon 033 2473407 / e-mail info@mosevents.nl.

Routebeschrijving
De routebeschrijving en parkeeradvies vindt u op de 

website www.gelderland.nl. Wij adviseren u met het 

openbaar vervoer te reizen. De looproute is via het 

Stationsplein, Nieuwe Plein, Oeverstraat, Kleine Oord 

en Turfstraat. Deze wandeling duurt ongeveer vijftien 

minuten.

Wanneer u met de auto komt, kunt u gebruik maken 

van de parkeergarage Langstraat of Broerenstraat op 

vijf minuten loopafstand van de provinciale kantoren. 

Dit vanwege de beperkte parkeerruimte bij de provin-

ciale gebouwen. Op de congresdag is er markt op het 

marktplein voor het Huis der Provincie.

Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Voetnoot1)

Formeel gaat het om een rekenkamer waar geen raadsleden lid van 
mogen zijn, of van een zogenoemde rekenkamerfunctie waar zij wel 
lid van kunnen zijn. Voor het gemak is bij de NVRR het gebruik ontwik-
keld om de eerste met ‘rekenkamer’ aan te duiden en de tweede met 
‘rekenkamercommissie’, aansluitend bij de term raadscommissie. In de 
brochuretekst is voor de eenvoud gekozen voor de term ‘rekenkamer’.

Belangrijke informatieNederlandse Vereniging  
van Rekenkamers &
Rekenkamercommissies
•	 De NVRR heeft primair als doel om het publieke platform te zijn 

waarop rekenkamers en rekenkamercommissies in Nederland ken-

nis en ervaring uitwisselen

•  De NVRR treedt op als spreekbuis namens de leden. Het gaat daar-

bij niet zozeer om belangenbehartiging (de NVRR is geen vakbond), 

maar om het bewaken van de goede uitoefening van de wettelijke 

taak door rekenkamers en rekenkamercommissies en het daaraan 

verbonden publieke belang.

•  Kijk op www.NVRR.nl voor meer informatie waaronder honderden 

onderzoeksrapporten

Sinds 2006 dienen alle gemeenten in Nederland over een 

rekenkamer of rekenkamercommissie1 te beschikken. Daar-

mee vormen nu bijna alle overheden met een algemene be-

stuurstaak onderwerp van rekenkameronderzoek. Van ouds-

her wordt de rijksoverheid, en sinds 1989 de rechtspersonen 

met een wettelijke taak (scholen, politiekorpsen etc.) door de 

Algemene Rekenkamer onderzocht. Vanaf 2005 zijn alle pro-

vincies met één van de vijf provinciale rekenkamers verbon-

den. En in 2007 zijn de eerste waterschaps rekenkamers van 

start gegaan. 
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Dit congres is mede mogelijk gemaakt door: 

De NVRR bedankt de Provincie Gelderland voor haar 
medewerking bij de organisatie van dit  congres.


