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Kosten
Leden: € 205,-

Niet-leden: € 405,-

 

Download de mobiele website 
op je telefoon! Scan de QR-code

Programma

08.15-10.30 Registratie en ontvangst

09.30-10.30 ALV

10.30-10.40

Welkom door dagvoorzitter 
Marleen van den Nieuwendijk & 
NVRR bestuursvoorzitter Jan de 
Ridder

10.40-10.50

Karin Stadhouders (cultuurhistorica 
en voorzitter rekenkamercommissie 
Amersfoort) interviewt Sybren Ophof 
(commercieel directeur De Fabrique)

10.50-11.40 Interactieve paneldiscussie

11.40-12.30
“Wie rekent heeft de Toekomst”
Prof. J. Tervuren
Universiteit van Amsterdam

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Workshops  1 - 4

14.45-15.00 Koffie / thee / fris

15.00-16.30 Workshops  5 - 8

16.30 
Plenaire afsluiting
“Dit was het NVRR congres 2015”
Bart Kiers, standup musician

Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4                                

Onderzoeks 
methoden 3.0

Zorg op de kaart

Inspiratiesessie Social 
Media

Rekenen rekenkamers 
zichzelf te rijk?

Vier elementen

Egbert Jongsma
Algemene Rekenkamer

Ben je op zoek naar ándere 
onderzoeksmethoden dan 
‘old skool’ deskresearch 
en interviews? Wil je 
hierover meedenken en 
discussiëren?

Jochem Koole,
JochemKoole.nl

Welke rol kunnen social 
media spelen in het 
genereren van meer 
zichtbaarheid voor de 
eigen werkzaamheden, 
de professional zelf en de 
rekenkamer (commissie)? 
Welke rol kunnen social 
media spelen tijdens 
of voorafgaand aan 
rekenkameronderzoek?

Peter Castenmiller &  
Tessa van den Berg

PBLQ Zenc

De aandacht voor het 
functioneren en de 
kwaliteit van rekenkamers 
is sterk toegenomen. 
Velen lijken er op te 
rekenen dat rekenkamers 
een waardevolle bijdrage 
zullen leveren aan de sterk 
toegenomen controlerende 
verantwoordelijkheden van 
de raad. Echter, lang niet alle 
spelers zijn overtuigd van 
de meerwaarde van lokale 
rekenkamers.

Frans Cappers
De Federatie

Wil jij op zoek naar een 
ideale balans tussen de 
vier elementen in jezelf: 
vuur, water, lucht en aarde? 
Een ideale balans waarin 
je in je communicatie (bij 
samenwerken, leidinggeven, 
presenteren enzovoorts) 
tegelijk gepassioneerd, 
inlevend, soepel nadenkend, 
en daadkrachtig bent. Hoe 
kun je, met behoud van jouw 
authenticiteit, ze optimaal 
inzetten om de ander te raken 
en in beweging te zetten?

Workshop 5 Workshop 6 Workshop 7 Workshop 8                               

Onderzoeks- 
methoden 3.0

Crowdsourcing

Ex-ante: doos van 
Pandora of Panacee?

Decentralisaties? 
Na de transities 

Vier elementen

Jet Burgert
Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer 
experimenteerde met 
het betrekken van zo veel 
mogelijk leerlingen, leraren 
en ouders als ‘arm chair 
auditors’ in haar onderzoek 
naar de Huisvesting in 
primair en voortgezet 
onderwijs (publicatie in 
september 2015). Graag 
delen we de lessen van deze 
aanpak!

Paul Hofstra
Rekenkamer Rotterdam

Heb je een mening over ex-
ante onderzoek? Wil je meer 
weten over verschillende 
soorten ‘ex-ante’ en welke 
dilemma’s dit met zich 
meebrengt? En/of wil je 
geïnspireerd raken door 
enkele aansprekende 
voorbeelden en ervaringen? 

Katrien de Vaan 

Tot nu toe hebben 
rekenkamers zich gericht 
op de transitie: de overgang 
van taken van het rijks- 
en provinciaal naar het 
gemeentelijk niveau. Nu 
die transitie een feit is, 
komt het doel van de 
decentralisaties meer in 
beeld: een transformatie 
in het sociaal domein. Wat 
betekent die transformatie 
voor de kaderstellende en 
controlerende rol van de 
raad?

Frans Cappers
De Federatie

Wil jij op zoek naar een ideale 
balans tussen de vier elementen 
in jezelf: vuur, water, lucht 
en aarde? Een ideale balans 
waarin je in je communicatie (bij 
samenwerken, leidinggeven, 
presenteren enzovoorts) tegelijk 
gepassioneerd, inlevend, soepel 
nadenkend, en daadkrachtig 
bent.
Hoe kun je, met behoud van 
jouw authenticiteit, ze optimaal 
inzetten om de ander te raken 
en in beweging te zetten?

http://nvrr.nl/aanmeldformulier-nvrr-congres-2015-out-of-the-box

