
Geef richting aan het 
Rekenkamerkompas

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het 
openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) 
zelf ook professioneel werkt. Als een rekenkamer(commissie) niet 
zorgvuldig, transparant en betrouwbaar handelt, gaat dat ten koste 
van haar effectiviteit en doorwerking.

Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over de 
professionaliteit van haar werk. Daarin zijn veel overeenkomsten, 
maar ook verschillen. Daarover willen we graag in gesprek: hoe 
zorgt u dat uw rekenkamer(commissie) professioneel werkt? 

Daarin kunnen wij nog veel van elkaar leren. We verwachten dat er 
in het land nog veel parels kunnen worden opgedoken. De NVRR wil 
die oogst ophalen, ordenen en ontsluiten.

Rekenkamerkompas: 
koersen op professionaliteit



Wij willen toewerken naar een Kompas dat rekenkamer(commissie)s 
kunnen gebruiken om te sturen op eigen professionaliteit. We gaan  
‘bottom up’ met rekenkamer(commissie)s in gesprek over wat we delen  
en waarin we verschillen. Dat bundelen we in een Kompas.

Dit wordt wat ons betreft geen uniform kader. Er zijn veel verschillende 
rekenkamer(commissie)s, met elk hun eigen doel en visie, vorm 
en werkwijze, passend bij de specifieke politieke-bestuurlijke 
context. Het Kompas dat wij voor ogen hebben, is dan ook geen 
keurslijf, maar geeft per onderwerp richting en adviezen waarmee 
rekenkamer(commissie)s zelf hun koers op kwaliteit kunnen bepalen.

Help mee!
Graag horen wij op welke manieren u zorgt dat uw rekenkamer-
(commissie) professioneel opereert, zodat we het Kompas samen  
kunnen (in)richten met beproefde werkwijzen. 

Wilt u uw ervaringen delen? Wilt u ook weten hoe andere rekenkamer-
(commissie)s hun professionaliteit borgen en expliciet maken? 

Neem contact op met Vincent van Stipdonk, procesbegeleider 
Rekenkamerkompas, vstipdonk@planet.nl / 06 – 43 980 603, of  
Etienne Lemmens, bestuurslid NVRR, etienne.lemmens@nvrr.nl /  
06 – 11 226 755.

           informatie: algemene uitleg 
            algemene handreiking: gedeeld  

door rekenkamers 
            maatwerkhandreikingen:  

kan verschillen per rekenkamer
           advies/goede voorbeelden

Kompas

Mogelijke 
onderwerpen:

Doel/visie
Samenstelling
Organisatie
Contacten
Programmering
Onderzoeksproces
Onderzoeksproducten
Effectiviteit
Transparantie
Evaluatie

Per onderwerp van  
het Kompas werken  
we toe naar:


