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Onderzoeksprotocol DoeMee-onderzoek 

Geldend voor het jaar 2021 

 

Vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 15 maart 2021 

 

In een DoeMee-onderzoek doen een groot aantal rekenkamers en rekenkamercommissies een 

gezamenlijk onderzoek naar een vraagstuk. Hiervoor is een onderzoeksprotocol opgesteld. Het doel 

van dit protocol is om het onderzoek organisatorisch in goede banen te leiden en ervoor te zorgen 

dat de verantwoordelijkheden helder zijn, iedereen dezelfde verwachtingen heeft en weet wat er 

van hem of haar wordt verwacht. Deelname aan het onderzoek betekent instemming met dit 

onderzoeksprotocol. 

 

Opdrachtgeverschap 

1. De NVRR is enige opdrachtgever. 

2. De NVRR verzorgt de aanbesteding en contractering. 

3. Namens de NVRR vervult het O-team na contractering van het onderzoeksbureau de rol van 

inhoudelijke opdrachtgever. 

4. De NVRR draagt zorg dat het onderzoeksbureau voldoet aan de eisen ten aanzien van 

geheimhouding en vernietiging. 

 

Deelnemers 

5. Deelname staat open voor rekenkamers en rekenkamercommissies die lid zijn van de NVRR. 

6. Voor deelname aan het DoeMee-onderzoek betalen rekenkamers en rekenkamercommissies een 

vergoeding per gemeente, provincie of waterschap die/dat deelneemt. Als de vergoeding binnen 

de daarvoor gestelde termijn is voldaan is de deelname definitief. 

7. In de week van 12 april wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd met het uitvoerende 

bureau waar elke rekenkamer (-commissie) die overweegt aan het DoeMee-onderzoek deel te 

nemen eventuele vragen kunnen stellen. 

8. De deadline voor definitieve aanmelding is 30 april 2021, de deadline voor definitieve betaling is 

15 meil 2021. 

9. Na betaling van de deelnamekosten ad € 300 is een rekenkamer (-commissie) deelnemer.  

10. Er worden alleen onderzoekswerkzaamheden verricht voor deelnemers en alleen deelnemers 

kunnen zitting hebben in de klankbordgroep. 

11. Elke deelnemer ondertekent een verwerkingsovereenkomst. 
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Klankbordgroep 

12. Het O-team vormt uit de groep deelnemers een klankbordgroep voor het onderzoek, bestaande 

uit maximaal 5 deelnemers. De klankbordgroep is divers samengesteld naar bestuurslaag en 

omvang van de deelnemers. 

 

Aanbesteding en contractering 

13. Namens de NVRR begeleidt het O-team de aanbesteding en contractering van een 

onderzoeksbureau dat de feitelijke onderzoekswerkzaamheden zal verrichten. 

14. Na contractering werkt het O-team in overleg met de klankbordgroep en het onderzoeksbureau 

de onderzoeksopzet uit een concrete onderzoeksaanpak, met daarbij een detaillering van de 

planning. 

Dataverzameling en verificatie 

15. De deelnemer informeert medio april de eigen organisatie over de start, opzet, reikwijdte, 

werkwijze en planning van het onderzoek. 

16. Desgewenst kan de rekenkamer(-commissie) van de desbetreffende gemeente, provincie, 

waterschap optreden als “linking pin” en de door het onderzoeksbureau opgevraagde gegevens 

zelf uitvragen binnen de organisatie. 

17. Indien de rekenkamer (-commissie) niet als “linking pin” optreedt, verzamelt het 

onderzoeksbureau de gegevens bij de desbetreffende gemeenten, provincies en waterschappen. 

18. Het onderzoeksbureau voert een verificatie uit op de verzamelde gegevens bij de desbetreffende 

gemeenten, provincies en waterschappen. 

19. De deelnemende rekenkamer (-commissie) wordt indien gewenst betrokken bij deze verificatie in 

de rol van toehoorder. Wil de deelnemer daar niet in worden betrokken, dan wordt deze 

geïnformeerd over de correcties en aanvullingen naar aanleiding van de verificatie. 

Rapportage 

20. Het onderzoeksbureau stelt voor elke deelnemer een factsheet op met een algemene toelichting. 

De deelnemer kan dit gebruiken voor een eigen rapport. 

21. De factsheet en de toelichting bevatten alleen geanonimiseerde gegevens van andere 

deelnemers. 

22. Na toestemming van de deelnemer kan het onderzoeksbureau de factsheet ook ter 

kennisneming aan de desbetreffende ambtelijke organisatie sturen. 

23. Met het opleveren van de factsheet heeft het onderzoeksbureau voldaan aan zijn opdracht voor 

zover het deze deelnemer betreft. 

24. Het factsheet en de toelichting worden uiterlijk 31 oktober opgeleverd. 

25. Ten minste vier maanden na het opleveren van de factsheets kan het O-team een 

overkoepelende rapportage uitbrengen met daarin mogelijk op naam gestelde bijzonderheden. 
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Aanvullende werkzaamheden 

26. De deelnemer kan het onderzoeksbureau op eigen kosten en eigen verantwoordelijkheid 

aanvullende opdrachten geven. De NVRR is daarin geen partij. 

 

Obstakels en meningsverschillen 

27. Indien het aanleveren van informatie door een ambtelijke organisatie op problemen stuit, 

informeert het onderzoeksbureau de desbetreffende deelnemer. Deze deelnemer tracht tot een 

adequate oplossing te komen. Lukt dat uiteindelijk niet, dan vindt overleg plaats tussen deze 

deelnemer, het onderzoeksbureau en de NVRR. De NVRR bepaalt hoe hier verder mee zal 

worden omgegaan. 

28. Indien een deelnemer niet tevreden is over de opgeleverde factsheet met toelichting, vindt 

overleg plaats tussen deze deelnemer, het onderzoeksbureau en de NVRR. De NVRR bepaalt of 

en zo ja hoe, het product moet worden aangepast. 

 


