
 

 

 

 

 

Toelichting NVRR opdracht opstellen metadossier Jeugdhulp 

11 maart 2021 

 

De NVRR zoekt een ervaren onderzoeker om een zogeheten metadossier op te stellen. In een 

metadossier wordt voor één onderwerp de belangrijkste onderzoeks-informatie uit rekenkamer-

rapporten samengebracht, zoals onderzoeksvragen, normenkaders, aanpak, conclusies en 

aanbevelingen.  

Het onderwerp is Jeugdhulp 

Van de opdrachtnemer wordt gevraagd zoveel mogelijk rekenkamerrapporten over dit onderwerp te 

verzamelen, waaronder in elk geval alle rapporten over het onderwerp in de bibliotheek van de 

NVRR. Daarbij is creativiteit bij het verzamelen gewenst: mogelijk dat een rekenkamer (-commissie) 

een iets andere term gebruikt voor dit onderwerp.  De opdrachtnemer analyseert de verzamelde 

rapporten op de belangrijkste overeenkomsten en (lokale) verschillen ten aanzien van de 

belangrijkste onderzoeks-informatie. Het meta-dossier wordt in een goed toegankelijke en 

aansprekende vorm opgeleverd, zonder logo’s, beeldmerken, etc van de opdrachtnemer. 

Later zullen ook meta-dossiers worden opgesteld voor andere onderwerpen. 

 

Opbouw meta-dossier 

De opbouw van een meta-dossier is vooralsnog als volgt: 

• Beschrijving van het onderzoeksonderwerp 

• Welke algemene wet- en regelgeving is van toepassing 

• Welke ontwikkelingen zijn er geweest of te verwachten op dit onderwerp 

• Welke rekenkamer(-commissie)s hebben onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp (verwijzing 

naar rapport, differentiatie naar inwonertal) 

• Indien van toepassing: welke externe partijen (verbonden partijen, andere overheden, publiek-

private samenwerking) zijn betrokken bij dit onderwerp 

• Welke onderzoeksdoelen stellen de rekenkamer(-commissie)s voor hun onderzoek 

• Welke hoofdvraag wordt gesteld 

• Welke deelvragen worden gesteld 

• Welk normenkader wordt gehanteerd 



• Welke onderzoeksaanpak hanteert de rekenkamer(-commissie)s op dit onderwerp 

• Welke conclusies worden getrokken 

• Welke aanbevelingen formuleren de rekenkamers 

• Welke opvallende elementen zijn er te benoemen (checklists, presentaties enz.) 

• Indien van toepassing: welke bureaus hebben (delen van het onderzoek) uit gevoerd 

• Lessen uit de onderzoeksrapporten, do's and don’ts 

• Indien van toepassing: waar vind je algemene en specifieke data, kengetallen, 

benchmarkgegevens (met links naar sites e.d.) voor dit onderwerp; welke kengetallen en 

benchmarkgegevens levert het onderzoek zelf eventueel op 

We staan open voor suggesties van de opdrachtnemer hierbij. 

 

Budgetindicatie 

Voor de uitvoering van dit project is € 10.000 beschikbaar, excl BTW. 

 

Planning van het project 

Start van het project is voorzien op 29 maart, oplevering van het meta-dossier wordt verwacht op 21 

mei. 

Om deze opdracht uit te kunnen voeren verwachten we dat de opdrachtnemer  aantoonbare 

ervaring heeft met evaluatieonderzoek, waarbij ervaring met rekenkamer-onderzoek een pré is. 

Voorstellen met  een schets van de aanpak, planning, CV van degene die het project  daadwerkelijk 

uitvoert en een kostenraming kunnen uiterlijk 22 maart 2021, 17.00u worden ingediend bij de NVRR, 

via info@nvrr.nl. Indien de belangstelling groot is, sluit de mogelijkheid om een voorstel in te dienen 

zodra 7 voorstellen zijn ontvangen – dat wordt dan direct op de website van de NVRR gemeld. 

 

Nadere informatie 

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Etienne Lemmens, bestuurslid NVRR op info@nvrr.nl 

 

 

mailto:info@nvrr.nl
mailto:info@nvrr.nl

