
NVRR  Kring Onderzoek 

Agenda 14 juni 2012 

!!! LET OP TIJDSTIP GEWIJZIGD !!! 

12.30 – 14.30 / 15.00 uur 

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), Daan Massie (Dordrecht), Floris 

Roijakkers (Utrecht), Gerrit Hagelstein (bestuur NVRR), Hannie Wolters (Noordelijke Rekenkamer), 

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

Ostaaijen (Peel en Maas), Marieke Gorée (Algemene Rekenkamer), Mieke van der Stel 

(Vlaardingen), Nico op de Laak (Roermond), Nils Nijdam ((Den Haag), Ronald Hoekstra 

(Rekenkamer Oost), Steven van Oostveen (Randstedelijke Rekenkamer). 

 

1. Vaststellen agenda / Mededelingen / Voorstelrondje ivm nieuw leden en gasten 

Wie maakt verslag? 

Wie maakt korte samenvatting discussie (agendapunt 4)? 

 

2. Uit het bestuur 

Toelichting door Gerrit Hagelstein. 

 

3. Inhoudelijk onderwerp: spraakmakend onderzoek 

Presentatie door en discussie over spraakmakend rekenkameronderzoek onder leiding van Kees 

Le Blansch van bureau KLB. 

 

4. Inhoudelijk onderwerp volgende keer (zie ook overzicht hierna) 

 

5. Rondvraag 

 

Agenda en stukken in afschrift naar: Secretariaat NVRR (tbv website), Theo van der Zee (ten 

Boer). 



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?) 

 innovatieve onderzoeksmethoden 

 

Anders 

 Wmo 

 SISA 

 terugkoppeling van gevolgde opleidingen door leden van de Kring 

 werkwijze rond (wijzigende standpunten) van sleutelfiguren 

 KING (kwaliteitszorg vanuit VNG)  

 


