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De NVRR zoekt een  onderzoeker/procesbegeleider Rekenkamerkompas (160 uur) 
 
De NVRR gaat een ‘Kompas’ ontwikkelen dat voor alle decentrale rekenkamers bruikbaar is 
om te sturen op de eigen professionaliteit en toegevoegde waarde. Het kompas biedt een 
kennisbase waarin algemene handreikingen zijn opgenomen en ruimte is voor maatwerk. 
Het Kompas wordt gelardeerd met goede praktijkvoorbeelden voor de algemene en 
maatwerkhandreikingen. 
 
Het Kompas is geen keurslijf. De maatwerk handreikingen bieden de ruimte om af te wijken 
op basis van het ‘vul aan als niet van toepassing’-principe. Het instrument geeft richting en 
koersadviezen op kwaliteitsaspecten van het rekenkamerwerk. Doel is rekenkamers een 
handvatten te bieden om verder met kwaliteit aan de slag te gaan en bij te dragen aan 
transparantie over de lokale invulling van kwaliteit. 
 
Daartoe gaat de NVRR binnen de eigen kringen het gesprek aan met de leden om het 
Rekenkamerkompas te vullen. En daarvoor zoekt de NVRR een procesbegeleider, c.q. 
onderzoeker, die de kringgesprekken begeleidt en de resultaten verwerkt in het Kompas. 
Uitgangspunt is hetgeen reeds al (inter)nationaal is ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de 
richtlijnen uit INTOSAI, het kwaliteitsbeleid van de Algemene Rekenkamer en het handvest 
van de grotere rekenkamers.  
 
Eind 2017 levert de onderzoeker/procesbegeleider een raamwerk van handreikingen op, 
waar een communis opinio over tot stand is gekomen in gesprek met de leden van de NVRR. 
Dat raamwerk wordt eind 2017 aan de leden van de NVRR gepresenteerd. Het raamwerk 
wordt in 2018 uitgewerkt met praktijkvoorbeelden, dat onderdeel hoort echter niet bij deze 
opdracht. 
 
Wat vragen wij? 
Een onderzoeker/ procesbegeleider die: 

 Kennis heeft van rekenkameronderzoek 

 Bij voorkeur kennis van methoden voor kwaliteitsborging van onderzoeken en 
organisaties 

 Bij voorkeur ervaring heeft met multipartite projectomgevingen 

 Met een grote mate van zelfstandigheid kan werken 

 Gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen 

 Met enthousiasme discussies kan ondersteunen 

 Flexibel inzetbaar gedurende geheel 2017 
 
Wat bieden wij? 
Het gaat nadrukkelijk om een overeenkomst van opdracht met een zelfstandig 
onderzoeker/bureau, niet om een dienstverband. Het uurtarief bedraagt maximaal € 100 
(excl. BTW).  Het NVRR-verenigingsbureau (MOS) biedt ondersteuning. 
 
Reacties (motivatie & C.V.  met referentie) ontvangen wij graag uiterlijk 28 februari 2017 per 
mail op caroline.loomans@nvrr.nl.  
 
Voor meer informatie mail aan etiennelemmens@nvrr.nl of bel 06-11226755. 


