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AGENDA – Landelijke KennisKring NVRR (voorheen kring Secretarissen/ Onderzoek)  
 
 

Datum : 9 september 2014 

Tijd :10.00 u. – 12.30 u. 

Locatie :Vergadercentrum Vredebrug (www.vredenburg19.nl)  

  

1. Opening 

a) Vaststellen agenda en notulist (wie wil dat doen?)  

b) Vaststellen verslag van de vorige bijeenkomst 

 

2. Mededelingen 

a) Uit het bestuur: toelichting door Gerrit Hagelstein  

b) Overige mededelingen 

 

3. Goed opdrachtgeverschap 

Eén van de aspecten waarop de rekenkamerfunctie zich verder kan ontwikkelen is een 
professionele invulling van het opdrachtgeverschap. Voor secretarissen en 
secretaris/onderzoekers is dit een belangrijk onderwerp als het gaat om het realiseren van het 
gewenste onderzoeksresultaat.  

Inleiding door Nico op de Laak (Adviseur, Coach Procesbegeleider, Transitiemanager: Op de 
Laak Advies). 
Nico heeft ‘aan beide kanten’ van de tafel gezeten als opdrachtgever en opdrachtnemer. Hij 
deelt zijn ervaringen met ons.  

We sluiten af met een brainstorm over de do’s en dont’s voor een goede opdrachtgever. 

 

4. Groepsgesprek over opzet en inhoud van de Landelijke Kring 

De kringenstructuur binnen de NVRR is in beweging. Sinds de start van de eerste kring zijn er 
kringen bijgekomen, gestopt of samengevoegd. De kring van Secretarissen en de kring van 
Onderzoekers is na het pilotjaar 2013 samengevoegd. Vanaf juni 2014 zullen we verdergaan als 
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de Landelijke Kenniskring. Daarmee wordt de positie van de Kring duidelijker voor onszelf, 
voor andere rekenkamers en rekenkamercommissies en voor externe partijen. 

Ronald en Jane zullen de overgang toelichten en we zullen vervolgens enkele uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de landelijke kring bespreken. We formuleren samen wat er nodig is 
voor een goede opkomst en wat nodig is om een nuttig platform te zijn van kennis en ervaring 
delen. 

 

5 In den lande / collegiale feedback 

Ruimte om de groep feedback te vragen over een actuele kwestie of kennis/ervaring te delen 
die voor de groep interessant kan zijn.  

 

6. Thema voor de volgende bijeenkomst /Afsluiting (12.45 u.) 

 


