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Inhoud 



• Doorwerking is onderwerp in 

– Evaluaties in opdracht van BZK 

– Evaluaties van individuele rekenkamers 

– Actieplan Plasterk 

• Rekenkamers onmisbaar in de bestuurlijke 
topografie 

• Je moet ertoe doen in de decentrale 
democratie 

Belang van doorwerking 



• Uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek op 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 
van beleid 

• Systematisch verworven kennis is het product van 
de rekenkamer 

• Het rekenkamerproduct draagt bij aan de (verdere) 
verbetering van de beleidsvorming, besluitvorming 
en beleidsuitvoering door en/of namens het 
gemeentelijk of provinciaal bestuur 

Functie van rekenkamer 



Meerwaarde van rekenkamers  

Afhankelijk van 

• Relatie 

• Agendering 

• Proces 

• Artikel/product 

• Presentatie 

• Afronding 



• Agenderend  : voorwerking 

• Instrumenteel  : werking 

• Conceptueel  : doorwerking 

Vormen van doorwerking 



• Relatief veel literatuur 

• Geen consensus over definitie 

• Lastig te operationaliseren begrip 

• Verwachtingenmanagement > 

  

 geen ultiem instrument voor meten van 
doorwerking 

Werkgroep ‘Meten van doorwerking’ 



 
Heike Kamerlingh Onnes 

(1882) 

“Door meten 
tot weten” 

Einstein, Ehrenfest, Langevin, Onnes en Weiss 
(1922) 



Stappenplan Meten van 
doorwerking 
 

 

Voor rekenkamers die aan de slag 
willen met het meten van 
doorwerking en  

inzicht willen genereren in hun 
toegevoegde waarde 
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• NVRR ondersteunt 5 
pilots 

• Doel eind 2016 een 
getest meetinstrument 
voor doorwerking  

• Bescheiden 
ondersteuning pilots 
vanuit middelen BZK 

2016 Pilots Meten van doorwerking 



• Hoe de zachte elementen te meten? 

• Hoe doorwerking te meten van 
‘onorthodoxe’ rekenkamerproducten? 

• Wat is de waarde van doorwerking in de 
lokale context, als beleids- en 
besluitvorming bovenlokaal geschiedt? 

• Is het mogelijk vooraf aan het onderzoek de 
gewenste doorwerking definiëren? 

Uitdagingen 
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