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Verslag Bijeenkomst 3D denktank 9 maart 2017 Utrecht 

Aanwezig: Jelly Smink, Egbert Jongsma, Alida Noordermeer, Robert Douma, Wilmar de Lange, 

Juliët Wiggers, Gerth Molenaar, Jan Langelaar, Elma van de Mortel, Hester Tjalma, Pieter Buisman, 

Iris Brugman, Karel van der Esch, Nico op de Laak, Geert Pieter Vermeulen, Kees Langerwerf, Marije 

van Dodeweerd, Herman van den Broek, Nelleke van Proosdij, Tineke van den Biggelaar (voorzitter) 

en Petra Termaat (notulen)  

 
Tineke heet allen van harte welkom en licht de (volle) agenda toe.  
 

 Inspectie SWZ en Lokale rekenkamers 
Emmy Mol en Peter Vijgenboom, werkzaam bij Inspectie SZW, onderdeel werk & inkomen 
en sociaal domein, lichten de rol van de inspectie in het sociaal domein toe. Er zijn 
raakvlakken Inspectie en lokale rekenkamers. Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking?   
Het educatieve karakter van de toezicht van inspectie SZW draagt bij aan de ontwikkeling 
van het sociaal domein, net als lokaal rekenkameronderzoek. De controletaak is een kans 
voor ontwikkeling van het sociaal domein. Vanuit Den Haag is een aantal ankerpunten 
aangedragen. De controletaak van de raad en de rekenkamers hebben geen sterke 
verbinding met het inspectieonderzoek. Over het inrichten van de samenwerking, het delen 
van onderzoeken en onderwerpen van toekomstige onderzoeken zal nader worden 
gesproken. Op de website van Inspectie SZW is in de publicatiekalender te zien welke 
onderzoeken er lopen en wanneer deze worden gepubliceerd. De thema’s die voor 2018 op 
het programma staan, worden voor een groot deel door de aanwezigen herkend als actuele 
onderwerpen bij rekenkamers. Mogelijke belemmeringen voor samenwerking: 

 Verschil in rollen. De rekenkamer ondersteunt de raad, de inspectie het ministerie.   

 Beperkte capaciteit bij beide partijen. Des te meer reden om efficiënter met 
themastellingen om te gaan.  

Conclusie: er zijn veel mogelijkheden en kansen, capaciteit is beperkt.  
Gezamenlijk thema zou mogelijk ook aangegrepen kunnen worden voor de Spotdag. 
Suggesties voor onderwerpen kunnen gemaild worden naar hvijgeboom@InspectieSZW.nl 
Op het NVRR Jaarcongres op 12 mei houdt Inspectie SZW een workshop en gaat dieper op 
deze zaken in. 
 

 Bespreken reviews 
Er is een aantal rapporten aangeleverd en Kees Langerwerf, Nelleke van Proosdij, Pieter 
Buisman en Juliët Wiggers hebben rapporten gereviewd. 
Onderstaand een bloemlezing:  
Indicatoren zijn nog niet te meten, er zijn nog geen cijfers voorhanden. Rol met 
uitvoeringsorganisatie en positie raad. Aanbevelingen gesplitst voor de raad en het college.  
Privacy informatiesysteem: drie partijen betrokken. Hoe de rechtmatigheid?  
Informatievoorziening aan de raad, financiële inhoud en vorm van 3D’s, hoe stelt raad 
kaders, hoe is voortgang na eerder rapport, inhoudelijke handvatten?   
Nulmeting is aanbevelingsbrief aan de raad geworden om herkenbare discussie aan te 
zwengelen. Tineke dankt allen hartelijk voor de reviews en roept op om documenten die 
men wil laten reviewen toe te sturen. 
 

 Privacy en gebruik bijzondere persoonsgegeven & overige aandachtspunten 
Herman licht toe dat Apeldoorn rechtstreeks bij cliënten onderzoek wil doen naar hun 
attitude omtrent onbetaald werk. De persoonsgegevens worden niet verstrekt omdat volgens 
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de jurist, de rekenkamer hiertoe niet bevoegd is. Vanuit NVRR lopen acties om 
bevoegdheden voor lokale rekenkamers te verruimen.  
 

 Bespreking conceptrapport&-tool 
Een concept rapport wordt kort toegelicht en een indrukwekkende tool gedemonstreerd.  
 

 Inzet subsidie 3Ddenktankplan  
De door de NVRR aangevraagde subsidie is toegekend, voor o.a. de 3D-denktank. Het 
meegestuurde plan (sept ’16) kan gerealiseerd worden zoals de actualisatie van het 
3Dinformatiedocument. Projectmatig wordt inhoudelijke ondersteuning ingehuurd. BZK 
vindt het een goede ontwikkeling. 
 

 Toelichting Stand van zaken onderzoek AR en lokale rekenkameronderzoek. Lessen 
decentrale hervormingen input 3Denktank. 

Egbert Jongsma licht de stand van zaken betreft het meerjarig onderzoek sociaal domein toe 
op basis waarvan de lessen uit decentrale hervormingen aan het nieuwe kabinet worden 
geformuleerd. Het onderzoeksprogramma 3D wordt in de zomer 2017 ter besluitvorming 
voorgelegd.  
 

 Vervolgafspraken 
Bezien wordt of voor de zomer nog een 3Dbijeenkomst te beleggen is.   
Tineke dankt allen hartelijk voor hun inbreng in deze plezierige en interactieve bijeenkomst.  


