
 
De NVRR zoekt een allround projectleider (200 uur)  
 
De NVRR organiseert twee activiteiten die er op gericht zijn de samenwerking tussen de leden van 
de rekenkamergemeenschap in Nederland te bevorderen. Het gaat om: 
 
1. De zogenaamde Spotdag (samen met de Algemene Rekenkamer) 
Met dit project willen we bereiken dat rekenkamers met elkaar, volgens een van tevoren 
afgesproken format, een bepaald onderzoeksonderwerp gaan bekijken/onderzoeken (‘spotten’), 
om van daaruit tot conclusies en aanbevelingen te komen. Het gaat om een relatief ‘lichte’ opzet, 
die zoveel mogelijk rekenkamers in staat stelt mee te doen. Het onderwerp moet beleidsrelevantie 
hebben voor elke deelnemende rekenkamer. Daarom is methodische variatie mogelijk.  
Met deze Spotdag wil de NVRR ook de zichtbaarheid van de rekenkamergemeenschap voor 
politiek, bestuur en burgers verder vergroten.  
De eerste editie van de Spotdag vond najaar 2016 plaats. Onderwerp van onderzoek was het doen 
van (digitale) meldingen openbare ruimte door burgers. Een evaluatie van de projectgroep is 
beschikbaar. De Spotdag moet voor eind 2017 hebben plaatsgevonden en zijn afgerond.  
 
2. De Samenwerkingsdag (samen met de Algemene Rekenkamer) 
De Samenwerkingsdag is een initiatief van de NVRR en de Algemene Rekenkamer en wordt 
jaarlijks georganiseerd in het najaar van 2017 (oktober/november). 
Doel van de Samenwerkingsdag is om leden van de rekenkamergemeenschap te inspireren, kennis 
met elkaar te doen delen, zoals over onderzoeksconcepten en -technieken, best practices uit te 
wisselen etc. Dit gebeurt door middel van een inspirerende introductie en een aantal compacte 
groepssessies en/of andere werkvormen.  
 
Wat zoeken wij? 
Een projectleider die ons helpt met het uitwerken van geschikte onderwerpen voor zowel de 
Spotdag en de Samenwerkingsdag. Die in staat is een voorbereidingsteam te formeren, bestaande 
uit leden van de rekenkamergemeenschap en de Algemene Rekenkamer, en aan te sturen.  
De projectleider: 

 is in staat voor beide projecten een goed format neer te zetten en uit te voeren volgens de 
principes van projectmatig werken; 

 is in staat, met behulp van de Kringen van de NVRR en bij voorkeur een eigen netwerk, de 
leden van de rekenkamergemeenschap te inspireren mee te doen met de voorbereiding en 
de uitvoering; 

 is bekend met rekenkamerwerk en de methodische en haalbaarheidscomponenten daarvan; 

 is communicatief vaardig in woord en geschrift; 

 beschikt over actuele kennis en (onderzoeks)vaardigheden op het gebied van de nieuwe 
media; 

 heeft aantoonbare ervaring in het succesvol realiseren van vergelijkbare projecten; 

 is omgevingssensitief, flexibel, overtuigend en heeft oog voor bestuurlijke verhoudingen; 

 is op korte termijn inzetbaar.  
 
Wij schatten in dat deze (tweeledige) opdracht kan worden uitgevoegd in ca. 200 uur (150 uur 
voor de Spotdag en 50 uur voor de Samenwerkingsdag).  
Het gaat hierbij om een overeenkomst van opdracht met een zelfstandiger onderzoeker/bureau en 
niet om een dienstverband. 
 
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jan de Ridder via jan.de.ridder@nvrr.nl. 
 
 

jan.de.ridder@nvrr.nl


 
 
 
Ben je geïnteresseerd deze projecten op te zetten en te trekken? Dan vragen wij je je interesse 
kenbaar te maken door een offerte te sturen aan Caroline Loomans via caroline.loomans@nvrr.nl. 
Je aanbieding dient voorzien te zijn van een motivatiebrief en cv. Wij ontvangen je reactie graag 
uiterlijk 15 mei 2017.  
 
Als jouw aanbieding aanleiding is voor een nadere kennismaking, dan zal die zo snel mogelijk na 
de briefselectie worden afgesproken.  
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