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Beste mensen, 
 
Zoals (wellicht) bekend wordt binnen de NVRR gewerkt aan een Rekenkamerkompas, een instrument dat 
rekenkamer(commissie)s kunnen gebruiken om te sturen op eigen professionaliteit.  
 
Het Kompas moet toegevoegde waarde hebben t.o.v. de vele hulpmiddelen en tips die er al zijn voor 
rekenkamer(commissie)s, waaronder de NVRR-wiki en diverse handreikingen, handboeken, checklists 
etc.). De opzet en inhoud van het Kompas moeten aansluiten bij de behoefte van de leden. Ik heb 
hierover diverse gesprekken gevoerd en drie discussiebijeenkomsten georganiseerd. Daaruit komt naar 
voren dat rekenkamer(commissie)s vooral geholpen zouden zijn met een instrument dat hen helpt en 
prikkelt om gerichter na te denken over professionaliteit. Dat heeft geleid tot bijgaande opzet van het 
Kompas. 
 
Graag bespreek ik dit concept met jullie. Het is nog werk-in-wording, de onderwerpen zijn nog niet in 
gelijke mate uitgewerkt en ingevuld. Wat betreft invulling van de onderwerpen zal er nog veel worden 
gewijzigd, aangevuld en geschrapt. Ook zal er qua schrijfstijl en woordkeuze nog een slag gemaakt 
worden. Het gaat nu vooral om de grote lijnen: zijn doel en opzet hiervan goed? Hoe kan dat beter? En 
hoe zorgen we dat dit gebruikt gaat worden?  
 
Je hoeft voor de bespreking niet per se het hele stuk te lezen. Wie weinig tijd heeft kan zich beperken 
tot de eerste twee pagina’s (doel en opzet), en de eerste twee of drie onderwerpen.  
 
Alle soorten reactie zijn welkom (aanvullingen, tips, suggesties om te schrappen…), maar ik ben vooral 
geïnteresseerd in jullie antwoorden op de volgende drie vragen:  
 

1. wat vinden jullie van deze opzet? 
2. hoe dit verder te vullen of vorm te geven? 
3. hoe zorgen we dat rekenkamer(commissie)s dit gaan/kunnen gebruiken? 

 
 
Ik zie uit naar onze bespreking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vincent van Stipdonk 
(06 -43 980 603, vstipdonk@planet.nl) 
 
 
 
 
NB  
- Kortheidshalve is in dit concept ‘Rekenkamer(commissie)’ steeds geschreven als ‘R’.  
- Teksten tussen accolades {…} zijn tijdelijke opmerkingen die niet in de uiteindelijke tekst worden opgenomen. 


