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Introductie

Het Mulier Debat wordt voor deze gelegenheid georganiseerd in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR constateert een toename van
sportgerelateerde rekenkameronderzoeken mede als gevolg van de
bezuinigingen op sport en de toegenomen decentralisatie en
afwenteling van taken op vrijwillige organisaties. Hierdoor is een
toenemende behoefte aan kennis op het terrein van sport(beleid) waar
te nemen vanuit de Rekenkamercommissies. Tijdens het Mulier Debat
wordt de aanwezige sportkennis samengebracht en vanuit het
perspectief van rekenkameronderzoek bediscussieerd, met als doel te
komen
tot
een
‘common
body
of
knowledge’
voor
rekenkameronderzoek in de sport. Het Mulier Debat sluit hiermee aan
bij de doelen van de NVRR om kennis en ervaring uit te wisselen, zodat
met goed en onafhankelijk onderzoek wordt bijgedragen aan de
kwaliteit van het openbaar bestuur.
Programma

14.30
15.00
18.00

ontvangst met koffie/thee
start inleidingen en paneldiscussie
einde – borrel (gelegenheid tot soep & broodjes)

Elias de Haan (NVRR) zal het debat leiden. De inleidende sprekers zijn
Remco Hoekman (Mulier Instituut), Steven Dijk (Rekenkamercommissie
Zoetermeer) en Annette Prent (KplusV).
Remco Hoekman is senior onderzoeker van het Mulier Instituut en geeft
op basis van de kennis van het instituut een overzicht van de ‘body of
knowledge’ op het terrein van sportdeelname en doelmatigheid en
effectiviteit van sportbeleid. Steven Dijk heeft als lid van de
Rekenkamercommissie van Zoetermeer rekenkameronderzoek verricht
op het terrein van sport en onderstreept het belang van vernieuwend
rekenkameronderzoek voor het sportbeleid. Annette Prent, adviseur bij
KplusV, gaat in op de door KplusV verrichtte rekenkameronderzoeken
en ontwikkel- en verbetertrajecten van sportbeleid.
De drie inleiders gaan vervolgens onder leiding van de voorzitter in
debat met Rens van Kleij (Sportmaatwerk) en Andre de Jeu (Vereniging
Sport en Gemeenten).
Meer informatie over het thema en het debat lezen? Klik hier.
Deelnemen aan dit debat? Meld uzelf hier aan.
Geef daarbij aan of u na afloop van het debat gebruik maakt van de gelegenheid
om soep & broodjes mee te eten.
De Fundatie van Renswoude is gevestigd in de binnenstad van Utrecht
(Agnietenstraat 5). Klik hier voor een routebeschrijving.

