Chat bij NVRR-lunchwebinar “Je hebt wat onder de leden - 8-10-2020
Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk
Deelnemers
Ludo van Adrichem, extern lid rekenkamercommissie, Pijnacker-Nootdorp
Margriet van Tulder, lid rekenkamercommissie Oss
Nelleke van Proosdij, secr Enschede
Peter van der kruit , voorzitter Rekenkamercommissie Schagen
Henk Wokke, voorzitter van rekenkamercommissies SED en Koggenland
Yvon van Geel, Venlo
Jan Bots, rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Rijnland
Marko Bos, voorzitter van de rekenkamercie Zoetermeer
William van Deursen Vz RC Schiedam Vlaardingen
Jeanet Schreur, secretaris rkc Bronckhorst
Mirjan Oude Vrielink Rkc Hengelo
Nelleke van Proosdij, secr Enschede
Jolanda Versteegh, lid van nieuwe Rekenkamer Vijfheerenlanden
Wilte Everts, voorzitter RKC Veendam.
Laurens van Ede, lid rekenkamer SED
Anna de Vries, secr rkc Zoetermeer
Ton ten Vergert, raadslid en lid van de Rekenkamer in Enschede
Esmeralda Vergeer, onderzoeker randstedelijke rekenkamer
Angelique Hubens, rkc Nieuwegein, Maasgouw en Roerdalen
Etienne Lemmens o.a. vz Brunssum & Landgraaf
Linda Maasdijk o.a. Beverwijk
Ludo van Adrichem, extern lid rekenkamercommissie, Pijnacker-Nootdorp
Esther Fogl, secretaris en lid Noordoostpolder
Margriet van Tulder, lid rekenkamer Oss
Peter van der Kruit Vz. Rkc Schagen
Anne-Linde Oldenhof, extern lid Hengelo & Berkelland
Laurens van Ede, lid rekenkamer SED
Jeanet Schreur, secr rkc Bronckhorst
Huibert Brouwer, rkc Zutphen
Henk Wokke, voorzitter RKC Koggenland en RKC SED
Jolanda Versteegh : Jolanda Versteegh, lid van nieuwe rekenkamer Vijfheerenlanden.
Wim Fonteine, lid K/M/V
Wilte Everts, voorzitter RKC Veendam.
Mirjan Oude Vrielink Rkc Hengelo
Nelleke Domburg, secretaris-onderzoeker SED; lid Rkc Schagen en Rk Zandvoort
Anneke van der Meij, secretaris RKC hoogheemraadschap van Rijnland
Dini Burgers, intern lid Rekenkamercie Montferland.

Enkele chat-highligts
Etienne Lemmens : Goudvink-prijs van de NvRR gaat volgend jaar weer van start
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Angelique Hubens : Heel herkenbaar: geen duidelijke rolverdeling
Ludo Van Adrichem : Ik merk dat ik als (relatief junior) lid van de rekenkamercommissie
gecoacht wordt door commissieleden die al langer meelopen. Daar heb ik niet om gevraagd,
maar gaat automatisch. Werkt mooi
Anneke van der Meij : Wij zijn als rkc net weer opgestart online en met allemaal nieuwe
leden. Vier verschillende mensen met verschillende achtergronden. en we werken heel fijn
samen. Maar een teambuilding of iets gezelligs staat zeker op de agenda
NVRR: humor af en toe ook samen lachen
Margriet van Tulder : Onze rekenkamer bestaat uit 3 externe leden, sinds juli even met 2. Als
volgende maand het nieuwe lid erbij komt moeten we zeker wat teambuilding doen.
W. van Deursen : Eerlijk en constructief naar elkaar toe zijn en met een evenwicht tussen
mens en resultaat
NVRR: elkaar goed (-h-er)kennen.
Ton ten Vergert : Goede maar zakelijke sfeer in Enschedese rekenkamer!
Etienne Lemmens : Heidagen e.d. werken ook goed en wat werkt is op dat soort dagen om
feedback te vragen, of er dingen die je doet beter/anders kunnen
Angelique Hubens : Diversiteit van deelnemers en enthousiasme voor onderzoek en zoeken
naar optimale doorwerking van aanbevelingen
Jolanda Versteegh : we hebben als nieuwe RK toch eerst een kennismakinglunch live gedaan.
Ondanks corona. helpt in de digitale contacten daarna
Peter van der kruit : Ik neem aan dat dit instrumenten zijn om het doel te halen? Doel is met
name goede onderzoeken voor de raad
Huibert Brouwer : Als raadslid in een gemengde rkc heb je weliswaar een gelijkwaardige rol
maar richt ik mij meer op een aanvullende/adviserende rol. Belangrijke informatie vanuit de
raad kan ik doorgeven en dat heeft een duidelijke meerwaarde.
Wim Fonteine : Lokale middag georganiseerd. Na de vergadering met de fiets een stukje de
gemeente in en ook op een terras een drankje gedaan
Dini Burgers : Vooral vanwege het gezamenlijke doel blijf je samen zoeken naar goede
samenwerking. Samenwerking tussen externe en interne leden.
Anne-Linde Oldenhof : Korte lijnen en makkelijk kunnen schakelen, zaken vanuit
verschillende perspectieven bekijken en uiteindelijk op basis daarvan een conclusie trekken.
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Jan Bots : Bij HHR Rijnland in mei nieuw gestart met 3 nieuwe, externe leden. Gemengde
achtergrond: vrz is ook lid rkc van ander waterschap; 2e lid heeft ervaring als lid rkc van
gemeentes, ik heb geen ervaring als lid rkc, wel ervaring als onderzoeker. deze gemengde
ervaring werkt goed. We laten elkaar in elkaars waarde.we hebben niet expliciet gesproken
over taakverdeling.
‘Anoniem’: Prettige samenwerking op basis van teamwerk aan relevante en interessante
onderzoeken, met zo nu en dan samen eten. Videoconferencing is prima terugval in tijden
van corona, maar maakt het lastiger om de relatie goed te houden.
Anna de Vries-Asselbergs : Voor de behandeling van een onderzoek in de raadscommissie,
samen uit eten (tenminste, dat deden we, maar in deze tijd niet)
Henk Wokke : Relatie goed houden ; door diversiteit te combineren door inclusie. Oftewel
veel delen met elkaar en elkaars mening vragen
Anneke van der Meij : niet te veel wijn drinken tijdens het etentje hé
Margriet van Tulder : Wij doen ons onderzoek zelf, teamwerk zorgt voor betere kwaliteit. En
dat werkt alleen wanneer je een goede relatie hebt en samen naar het beste resultaat
werken.
Huibert Brouwer : Wij hebben laatst na de rkc een borrel georganiseerd :-)Margriet van
Tulder : kritische collega’s, met een open houding en een growth mindset
Nelleke Domburg : Bij zelf uitvoeren van onderzoek, duidelijke taakverdeling per onderzoek
bespreken. Actieve rol in onderzoek of meer controlerend/tegenlezer.
Dini Burgers: samenwerking en taakverdeling ligt vaak ook aan het onderwerp van
onderzoek. Met 2 interne leden en 3 externe gaat dat prima.
Anneke van der Meij : Als beginneling ben ik heel druk met alles inregelen en zeg de hele tijd
tegen mezelf dat dat over gaat en dan rustiger gaat worden
Etienne Lemmens : Contact met sommige (niet erg meewerkende) ambtenaren kan soms
veel energie slurpen, of escaleren of laat dat dan maar iemand anders doen
Margriet van Tulder : super vervelend: onderzoeksuren bijhouden, vergeet ik altijd
anoniem: Ik ben ontzettend blij dat onze secretaris Anna heel veel belangrijke maar minder
leuke klussen voor haar rekening neemt.
evalueren ook op relatie?
Jolanda Versteegh : we zijn onlangs gestart en hebben afgesproken de samenwerking over
half jaar te evalueren
Peter van der kruit : onderling evalueren van leden door leden is een goed instrument. ook
bij ee neventuele tweede termijn
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HenkWokke : Mijn ervaring is dat evalueren op team niveau wel veel gebeurt buiten
rekenkamers (bijvoorbeeld in RvC0 maar niet zo gebruikelijk is in RKC's. ) Dat kan wel
belangrijk zijn naar de toekomst.
Angelique Hubens : Ook weinig ervaring mee in rkc's zou wel meer moeten in de toekomst
Etienne Lemmens : Zeker, in evaluaties aandacht aan besteden
HenkWokke : Daarbij is het belangrijk een relatie te leggen van team naar de taak van
onderzoek doen
link: naar het eerdere webinar over de wet versterking rekenkamers (over o.m. het punt
wel/geen raadsleden in rekenkamers): https://www.nvrr.nl/nieuws/89111/Wat-betekentde-wet-versterking-lokale-rekenkamers-

12:57:47
From Margriet van TulderToAll Panelists : ik heb om 13.00 uur een teamsvergadering, moet dus gaan schakelen naar een ander platform. Het was weer prima.
Bedankt en tot de volgende keer.
12:58:18
From W. van Deursen : Dank voor de goede suggesties
12:58:20
From linda maasdijk : het was leuk!
13:00:03
From Burgers : Dini Burgers: goede tips gehoord en gelezen, met dank. Ik
wacht de website met info, af!
13:04:26
From NVRR : weer een geweldige webinar!
13:04:31
From Anneke van der Meij : Bedankt voor het leuke webinar.
13:04:36
From H.Brouwer : Huibert Brouwer: was nuttig en plezierig! Tot de volgende
keer!
13:04:37
From janb : ik moet weg. Dank. Nuttig.
13:04:51
From Etienne Lemmens : Bedankt, leuke en goede tips gehoord
13:05:07
From Jolanda Versteegh : was top, dank
13:05:07
From Anna de Vries-Asselbergs : Bedankt, tot volgende keer!
13:05:19
From Laurens : bedankt!
13:05:19
From Angelique Hubens : Dank was inspirerend
13:05:54

From Mirjan Oude Vrielink : Dank en tot de volgende keer
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