
NVRR Doe-Mee-Onderzoek naar de staat van de ondersteuning van de 
volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

‘VOOR EEN STERKE 
VOLKSVERTEGENWOORDIGING’



Doe mee! Onderzoek naar de staat van de ondersteuning van 
onze volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

Om de kaderstellende en 
controlerende rol goed te kunnen 
blijven vervullen, is een goede 
ondersteuning onontbeerlijk.

Taakverzwaring vraagt om meer 
ondersteuning. De praktijk laat 
zien dat er veeleer sprake is 
minder ondersteuning.

De volksvertegenwoordiging bestaat uit 
verschillende fracties met eigen belangen. Ook 
waar het de eigen ondersteuning betreft, is er
niet altijd sprake van een algemeen of gedeeld 
belang. 
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In de praktijk blijkt er de nodige 
onbekendheid over de beschikbare 
instrumenten en de juiste toepassing 
daarvan.



► Hoofdvraag: Wat is de staat van de financiële ondersteuning van het volksvertegenwoordigende orgaan? 

► Deelvragen over budget en de besteding 

► Verkenning van de doeltreffendheid van de ingezette middelen.Ce
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Onderzoeksaanpak

Stap 1
Startbijeenkomst

• Toelichting 
aanpak en 
planning

• Ruimte voor 
vragen

• Helderheid over 
rollen NVRR, 
PBLQ en 
deelnemers

Stap 2
Verwerven inzicht in 
beleidspraktijk

• Inrichten 
helpdesk

• Aanstellen 
contactpersoon

• Digitale 
vragenlijst

• Aanleveren 
aanvullende 
relevante 
informatie

Stap 3
Verdieping en 
verificatie

• Verificatie-
gesprekken: 
toelichting 
antwoorden 
vragenlijst door 
inhoudelijk 
contactpersoon

Stap 4
Analyse en 
rapportage

• Analyse van 
ingevulde 
vragenlijsten en 
gesprekken

• Opleveren 
overzicht van de 
positie van elke 
deelnemer t.o.v. 
het gemiddelde 
en side letter



Wat kunt u als deelnemer verwachten?
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Gebruikersgemak

•Gebruik professionele tool ‘Survey Monkey’

•Gestructureerd en eenduidig

Helpdesk

•Directe ondersteuning voor deelnemende 
rekenkamers/overheden

•Bereikbaar via DoeMee2022@pblq.nl

Eindproducten waar u iets mee kunt

•Factsheet: positie van de deelnemer t.o.v. 
gemiddelde

•Zo mogelijk 3 benchmarks 
(gemeenten/provincies/waterschappen

•Side letter: context van onderzoek en resultaten

Updates over de stand van zaken

•Na de besprekingen met de 
begeleidingscommissie ontvangt u een update 
over de stand van zaken

Indien gewenst: maatwerkafspraken 
voor extra onderzoek

•Maatwerkafspraken zijn mogelijk, mits deze 

passen binnen de algemene randvoorwaarden 
van het onderzoek. 

mailto:DoeMee2022@pblq.nl


Wat hebben wij nodig van deelnemers?
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Rekenkamer

►De rekenkamer treedt op als contactpersoon en aanspreekpunt voor PBLQ.

►Contactpersoon vanuit de rekenkamer:

• Informeert het betrokken bestuursorgaan over de start, opzet, reikwijdte, werkwijze en planning van het 
onderzoek;

• Zorgt ervoor dat de digitale vragenlijst wordt ingevuld;
• Zorgt ervoor dat de relevante gegevens verkregen worden;
• Optioneel: neemt als toehoorder deel aan het gesprek ter verificatie en validatie van de vragenlijst met de 

contactpersoon van het  betrokken bestuursorgaan

Betrokken bestuursorgaan

► Invullen digitale vragenlijst
► Aanleveren informatie
► Deelname aan verificatiegesprek 



Planning

27 
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-
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Start-
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Begeleidings-

commissie, 
PBLQ
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PBLQ
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En dan nu: 
de NVRR

Suzan Mathijssen 
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Onderzoeksprotocol

Doel: onderzoek organisatorisch in goede banen te leiden en verantwoordelijkheden duidelijk te maken:

► NVRR is opdrachtgever voor PBLQ

► Meedoen = instemmen met onderzoeksprotocol

► Begeleidingscommissie ziet toe op uitvoering onderzoek 

► Informatie uitvraag gebeurt door Rekenkamer(commissie)

► Producten: zelfstandig leesbare factsheets en overkoepelend rapport 
met vergelijking tussen deelnemers

Planning: aanmelden kan tot 11 juli, wie eerst komt wie eerst maalt.



Overig

► Begeleidingscommissie 

• samen te stellen uit de deelnemers, -geïnteresseerden kunnen zich 
voor 11 juli melden via info@nvrr.nl

• maximaal 5 personen

• samenstelling: bestuurders en onderzoekers, diverse bestuurslagen, 
spreiding in grootte en over Nederland.  

► Communicatie met name via PBLQ 

► NVRR komt indien mogelijk met besloten omgeving op de website waar alle 
info te vinden is

► Na afronding bijeenkomst om van gedachten te wisselen over mogelijke 
conclusies en aanbevelingen



Uitgelicht: onderzoeksprotocol Doe Mee
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► NVRR is opdrachtgever

► De NVRR verzorgt de aanbesteding en contractering

► De NVRR draagt zorg dat PBLQ voldoet aan de eisen ten aanzien van geheimhouding en vernietiging

► Begeleidingscommissie (BC): max. 5 deelnemers, divers samengesteld naar bestuurslaag en omvang deelnemer. 
De begeleidingscommissie geeft advies aan de onderzoekers en aan de NVRR. 

a) toezicht houden op de uitvoering incl. planning

b) optreden als informatiebron voor onderzoeker(s) met betrekking tot de inhoudelijke, procesmatige en 
onderzoekstechnische kant van het onderzoek

c) toetsen van de rapportage(s) aan het onderzoeksplan


