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Rekenkameronderzoek 
binnenstebuiten keren
Zoektocht naar een 
nieuwe aanpak
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Er was eens een gemeenteraad, die kritisch volgde hoe het college het  
gemeentelijke beleid tot uitvoering bracht. Het college gaf regelmatig  
toelichting op belangrijke gemeentelijke kwesties in de gemeenteraad, 
zoals over de aanpak van voortijdig schoolverlaters, het terugdringen van  
jeugdwerkloosheid en de inrichting van het CJG. De raad gaf het college  
opdrachten mee voor de uitvoering en benoemde de prioriteiten. Het college 
berichtte over de kosten die gemoeid zijn met het beleid en over resultaten 
die het had behaald. Zowel de oppositie als de coalitie van de gemeenteraad 
bevraagde het college en het college antwoordde. 

Op een dag kreeg de gemeenteraad te horen dat hij een commissie met 
wijze mensen mocht samenstellen, die onderzoeken zouden uitvoeren die de  
gemeenteraad zouden kunnen helpen bij het werk. Deze rekenkamer- 
commissie zou lastige onderwerpen, zoals grondexploitaties of rioolheffingen, 
begrijpelijk kunnen uitleggen. Ook zou ze veronderstellingen en aannames 
over bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw zwembad kunnen toetsen voor 
de raad. Of zou ze kunnen onderzoeken hoe leuk kinderen en ouders de  
speelplaatsen in de gemeente vinden. Of zou ze de notities en nota’s die het 
college aan de raad stuurt over het frictiekostenbudget van de reorganisatie, 
kunnen onderzoeken op consistentie en relevantie. 

Vol enthousiasme selecteerden de raadsleden een aantal leden voor de  
rekenkamercommissie en de commissie ging aan het werk. De raad stelde voor 
om allereerst een onderzoek te doen naar het schoolverzuim bij leerplichtige 

kinderen. De commissie mompelde iets over het financieel en maatschappelijk 
belang van het onderwerp en accepteerde het verzoek. 

Na tien maanden intensief werk presenteerde de rekenkamercommissie het 
rapport over schoolverzuim. De commissie constateerde dat het niet mogelijk 
is om een oordeel te geven over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
leerplichtbeleid. Dit had de commissie zich wel als onderzoeksdoel gesteld. 
De gemeente had echter geen doelstellingen die de SMART-heidstoets konden 
doorstaan. De rekenkamercommissie oordeelde dat een eerste vereiste voor 
de beantwoording van een doelmatigheids- en doeltreffendheidsvraag is, 
dat er duidelijkheid bestaat over het te bereiken resultaat. Wat de commissie 
wel constateerde was, dat de afdeling Leerplicht het verzuim van leerlingen  
uitvoert zoals in de richtlijnen was afgesproken en daar ook netjes over  
rapporteerde aan de gemeenteraad. 

Na afloop van de presentatie stapten de gemeenteraadsleden teleurgesteld 
de raadszaal uit. ‘Tja’, zeiden ze, ‘nu hebben we zolang gewacht en eigenlijk 
weten we nog niet veel meer over het schoolverzuim dan een jaar geleden.’ 
‘Natuurlijk is het wel heel fijn dat de afdeling Leerplicht zo goed werkt, maar 
waar we zo benieuwd naar waren is of alle kinderen nu wel naar school gaan. 
En of het werk van de afdeling Leerplicht de kinderen helpt om weer naar 
school te gaan.’ ‘Leuk dus, dat rekenkameronderzoek, maar had het nu niet 
anders gekund?’
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Rekenkamers hebben de afgelopen jaren een vrijwel uniforme  
methode ontwikkeld voor het uitvoeren van rekenkameronderzoeken, 
voor de wijze waarop zij invulling geven aan hun rol en voor de keuze van  
onderzoeksonderwerpen.1 Het verhaal in het tekstkader beschrijft hoe  
rekenkamers vaak functioneren. De gehanteerde criteria, normen en een 
deugdelijke onderbouwing van de oordelen zijn bij de onderzoeksaanpak 
van rekenkamers belangrijke pijlers. Wij omschrijven deze aanpak als de 

methode van de operational audit.2  Hierbij geeft de rekenkamer een oordeel over 
een beleidsthema door binnen de organisatie onderzoek te doen. Het beleid, 
het proces en/of de regels van de organisatie zijn object van onderzoek. De  
onderzoeksbevindingen worden getoetst aan een normenkader, waarin de  
doelstellingen en regels van de organisatie zijn vastgelegd. Deze vorm van  
onderzoek is zeer geschikt om verantwoording af te leggen over het presteren van 
de organisatie, zowel aan de raad als aan de lokale samenleving. Wij twijfelen er 
niet aan dat deze vorm van onderzoek momenteel voor vele rekenkamers de norm 
is. De Handreiking onderzoek van de NVRR, de cursus Rekenkameronderzoek van 
de Erasmus universiteit en het onlangs getekende kwaliteitshandvest van de ‘G4+1 
rekenkamers’ gaan alle (im- of expliciet) uit van deze aanpak. En inderdaad: in veel 
situaties is dit een nuttige en adequate aanpak, die goede en bruikbare resultaten 
oplevert. 

Midden 2011 heeft een aantal rekenkamers een zoektocht gestart naar andere 
onderzoeksvormen.3 Rekenkamers waagden zich aan deze zoektocht, omdat 
zij betwijfelen of gemeenten de inzichten van rekenkameronderzoek voldoende  
benutten. Daarnaast zien zij hun conclusies niet doorwerken naar andere  
beleidsterreinen binnen de gemeenten.4 De rekenkamers  horen ook kritiek 
uit de raad op de onderwerpkeuze en de doorlooptijd van de onderzoeken. En  

raadsleden vragen om andere invalshoeken te kiezen bij onderzoeken dan nu 
doorgaans gebruikelijk is, en vragen naar meer praktisch toepasbare conclusies 
en aanbevelingen. 

Kortom: Er is behoefte aan een andere benadering van rekenkamer- 
onderzoek. Een energieke aanpak, die recht doet aan de inspanningen die 
overheden verrichten en een lerende omgeving bevordert. Een aanpak die 
niet uitgaat van goed en fout, maar die dilemma’s benoemt waar burgers, 
professionals en anderen tegenaan lopen. 

Wij zijn hiermee aan de slag gegaan. Geïnspireerd door de werkwijze van de  
Kafkabrigade, die gebruikmaakt van onderzoeksmethoden zoals action research, 
casusanalyse en storytelling, zijn wij een alternatieve aanpak gaan ontwikkelen 
voor rekenkameronderzoek.5,6 Dit type onderzoek start niet bij het proces of het 
beleid van een organisatie, maar neemt juist de praktijk als uitgangspunt. Wat is de 
situatie van de burger, ondernemer, cliënt, patiënt, reiziger, kind, ouder et cetera, 
en wat betekent het gevoerde beleid voor hun specifieke situatie? Wij kiezen voor 
deze aanpak, omdat het een ander gezichtspunt oplevert, een die beter bij de 
vragen van de raadsleden past.

De roep om meer inzicht in ingewikkelde materie, om achtergronden bij het slagen 
en falen van beleid en om een idee of de lokale samenleving nu daadwerkelijk is 
geholpen met het gevoerde beleid, neemt toe. Ook het sentiment verandert. Bij 
een onderzoek dat gestoeld is op een operational audit-aanpak, hoort een oordeel 
over (de uitvoering van) het beleid. Een oordeel vellen brengt doorgaans met zich 
mee dat de vinger op de zere plek wordt gelegd. Dit is soms nodig en gewenst, 
maar we zien ook dat het bij raadsleden en college leidt tot een moeheid voor  

1)  Er zijn verschillende bronnen die deze observatie bevestigen: Berenschot, Evaluatie van de  
provinciale en gemeentelijke rekenkamers,eindrapport; Th. v.d. Zee,E. d. Jong, Byond, Een spiegel 
van het lokale rekenkamerlandschap, 2011;D. Hanemaayer, Lokale rekenkamers, Beleidstechniek,  
beleidscyclus en beleidseffectiviteit, 2011.
2) Vgl. ook: D. Hanemaayer, De lokale rekenkamers, Beleidstechniek, beleidscyclus en  
beleidseffectiviteit, 2011 en H. Bouwmans, Rekenkamers: aaibare kater van de locale politiek, 2011, 
Binnenlands Bestuur.

3) Zie onder meer rekenkamercommissie Veenendaal, Rekenkamer Spijkenisse, rekenkamercommissie 
Goeree Overflakkee.
4) Zie onder meer: Berenschot, Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Eindrapport.
5) Zie oa. De Kafkabrigade, Snelkookpansessies van Nicis Instituut, lastenreductie Zenc.
6) Zie Dealing with dysfunction, A conceptual, theoretical, and empirical exploration of problem solving 
in public sector bureaucraties, Jorrit de Jong, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 7 september 
2012.
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rekenkameronderzoeken die keer op keer toetsend en oordelend zijn. We zien een 
stemming ontstaan, waarin gemeenten zich afvragen of ‘ze het dan nooit goed 
doen?’ Dit geeft een weinig vruchtbare bodem voor een lerende omgeving. Uit de 
praktijk blijkt dat een normerende aanpak minder geschikt is als het doel van het 
onderzoek is om te leren en verbeteren. 

Van buiten naar binnen
In de aanpak die wij voor rekenkameronderzoek zijn gaan ontwikkelen, staat het 
perspectief van de belanghebbende voorop. Met dat perspectief ben je immers 
in staat om te ontdekken hoe directe belanghebbenden naar het beleid en de  
uitvoering kijken. Door op zoek te gaan naar de verhalen van de  
belanghebbenden wordt duidelijk welke dilemma’s, keuzes en percepties er  
spelen rondom het onderwerp. Wat maakt een reiziger van een regiotaxi  
bijvoorbeeld mee, als hij een taxi bestelt om op familiebezoek te gaan? Hoe krijgt 
een leerplichtige jongere het voor elkaar om een half jaar nauwelijks naar school te 
gaan? Wat vindt een ondernemer van de invoering van eenrichtingsverkeer in zijn  
winkelstraat? Deze verhalen leveren een diagnostiek op waarbij zichtbaar  
wordt, dat de  uitwerking van beleid soms problemen met zich meebrengt die  
gelaagd en veelzijdig is.7 Het levert ook het inzicht op dat de normatieve 
oordelen die over een probleem geveld worden, sterk samenhangen met het  
perspectief van waaruit ze geveld worden. Zo kan het voorkomen dat een  
bezwaarschrift ongegrond verklaard wordt, maar dat een burger de klacht wel  
gegrond vond (zie onderstaand kader). Omdat in onze aanpak van buiten naar  
binnen wordt gekeken, spreken wij hierbij van een ‘outside in’-aanpak.

7) Zie: Dealing with dysfunction, A conceptual, theoretical, and empirical exploration of problem solving 
in public sector bureaucraties, Jorrit de Jong, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 7 september 
2012.

Er is behoefte aan een energieke 
aanpak. Een aanpak die niet uitgaat 
van goed en fout, maar die dilemma’s 
benoemd waar burgers en 
professionals tegen aanlopen.

buiten

binnen
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 VOORBEELD  
 van een outside in-benadering

Mevrouw Diepenhorst is zeer positief over de regiotaxi. Ze heeft tot op 
heden geen slechte ervaringen gehad, maar onlangs is een rit met de 
taxi haar slecht bevallen. Mevrouw reisde in een gecombineerde rit met 
drie andere reizigers en diende plaats te nemen op de achterbank, 
waarbij zij tussen twee mannen kwam te zitten. Dit ervoer mevrouw 
als onaangenaam, omdat ze tegen beide mannen aangeklemd zat.  
Mevrouw uitte haar ongenoegen hierover bij de chauffeur, maar de 
chauffeur toonde geen begrip en meldde de mevrouw dat hij ‘daar  
niets mee te maken had’. Na de eerste stop kwam de bijrijdersstoel 
van de chauffeur vrij. Mevrouw had graag plaats genomen op die stoel, 
maar deze werd haar niet aangeboden. Ondanks dat ze eerder haar 
ongenoegen had geuit over haar zitplaats. 

De klacht die mevrouw Diepenhorst over deze rit heeft ingediend, is 
door de regiotaxi geoormerkt als klacht over het ‘soort voertuig’. De 
klacht is ongegrond verklaard, omdat het voertuig voldoende ruimte 
zou bieden voor drie personen op de achterbank en het ‘volgens de 
spelregels’ is toegestaan om in dit voertuig drie personen achterin te 
vervoeren. 

Mevrouw Diepenhorst is niet tevreden over de afhandeling van de 
klacht, omdat zij de klacht wel gegrond vindt. De aanleiding van haar 
klacht was niet dat ze met drie personen op de achterbank moest  
zitten. Zij heeft een klacht ingediend, omdat de chauffeur onbeleefd 
tegen haar was en haar de vrijgekomen plek niet heeft aangeboden. 

In een operational audit-aanpak zou de onderzoeker hebben  
vastgesteld dat de regiotaxi het bezwaar correct heeft afgehandeld,  
namelijk conform de geldende afspraken. Bij de outside in-aanpak  
beschrijft de onderzoeker het dilemma vanuit het perspectief van mevrouw  
Diepenhorst: wat ervaart zij? De conclusie is vervolgens dat het bezwaar 
weliswaar volgens de regels is afgehandeld, maar de burger blijft zitten 
met een ontevreden gevoel. 

Outside in-onderzoeken vellen geen oordeel over de doelmatigheid of  
doeltreffendheid van beleid, maar benoemen dilemma’s en knelpunten die zich 
voordoen als gevolg van het gekozen beleid. De conclusies zijn daarmee veel 
meer beschouwend van aard. Handelingen van uitvoerders, ambtenaren en 
burgers zijn nooit goed of fout, maar een logische reactie op beleid, regels 
en situaties. Het geeft hiermee wel een indicatie van de doelmatigheid en  
doeltreffendheid van het beleid. Getoetst wordt of de ultieme doelstelling van 
het beleid in de uitwerking in regels en instrumenten, niet uit het oog wordt 
verloren. Bij het onderzoek naar voortijdig schoolverlaten bijvoorbeeld, is 
het ultieme doel dat kinderen een grondrecht hebben op onderwijs. Kan het 
zo zijn dat, door wat voor omstandigheden dan ook, kinderen niet gebruik 
kunnen maken van dit recht? In outside in-onderzoeken staan dergelijke  
doeltreffendheidsvragen centraal. 
De verworven inzichten over eventuele dilemma’s en knelpunten, geven ruimte 
voor aanbevelingen die zowel voor raad, college en ambtelijke organisatie  
nuttig en acceptabel zijn. Deze aanbevelingen zijn geen generieke  
oplossingen. Dat kan ook niet. Daar waar dilemma’s optreden voor  
professionals of burgers, of zich storingen voordoen in de  
uitwerking van het beleid, zien we vele variaties in oorzaken, gevolgen en  
verschijningsvormen. 
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Een generieke oplossing heeft dan weinig kans van slagen. De betrokken  
partijen moeten samen zoeken naar kleine verbeteringen op maat. Dat ondersteunt 
het bestuur als geheel. Het dagelijks bestuur krijgt namelijk praktische handvatten 
om een permanente alertheid te ontwikkelen om kleine foutjes in het beleid op te 
sporen en proactief verbeteringen te stimuleren. En de raad wordt ondersteund in 
zijn kaderstellende taak, doordat deze onderzoeken inzicht bieden in de materie; 
de raad heeft vervolgens een beslissende rol in het wijzigen van beleid (als hiertoe 
aanleiding is). Dat is waar de raden behoefte aan hebben en wat Berenschot als 
omissie in de huidige onderzoekspraktijk beschouwt.

De juiste mix 
Nog weinig rekenkamer(commissie)s hebben stappen gezet met onderzoeken 
die de invalshoek van outside in gebruiken. De rekenkamers die dit wel deden, 
werden gedwongen uit hun comfortzone te komen. Geijkte vragen die wij als  
onderzoekers over deze nieuwe aanpak voorgelegd kregen: ‘Waar zijn de  
normen?’ en ‘Hoe representatief zijn de verhalen?’ 
De rekenkamer moet de boer op. Veel gesprekken voeren met burgers,  
ambtenaren, professionals, belangengroepen. Luisteren naar hun kant van het  
verhaal. Ook de wederhoorprocedure vergt een andere aanpak. U zult begrijpen dat 
wederhoor niet zo zeer gaat over feitelijke (on)juistheid van bevindingen, maar dat 
het gaat over het spiegelen van de uitkomsten. Herkent de gemeentelijke organisatie,  
uitvoeringsorganisaties en/of projectorganisaties zich in het beeld dat  
burgers, professionals of ondernemers schetsen? Daar waarbij wederhoor bij de  
operational audit-aanpak doorgaans energievretende exercities zijn (voor beide 
partijen), ontstaat bij de outside in-aanpak echt een dialoog en wederzijds begrip 
voor elkaars standpunten.  
En dit type onderzoek levert de rekenkamers ook wat op: de kloof met de raad 
wordt geslecht. Belangrijker nog: wij zijn van mening dat met deze aanpak de 
relevantie van onderzoek toeneemt. De onderzoeksaanpak kan namelijk beter  
afgestemd worden op de precieze aanleiding van het onderzoek. Vraagt de 
raad om een controlerend, oordelend onderzoek? Gebruik dan de traditionele  
operational audit- aanpak. Vraagt de raad om transparantie of om diagnostiek? 
Kom dan uit de comfortzone en pas de outside in- methode toe. 

Eline Vree en Peter Castenmiller, in samenwerking met de deelnemers van de 
Doetank, Tessa van den Berg, Sjef Kuijsters, Lobke van der Meulen

 _________

Handelingen van uitvoerders, 
ambtenaren en burgers zijn in 
principe nooit goed of fout, 
maar een logische reactie op 
beleid, regels en situaties.
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buiten
Dit artikel is een co-productie van de deelnemers in de Doetank 
‘Rekenkamers’. Doetanks zijn onderdeel van het Slimmernetwerk. Het Slimmernetwerk 
(zie www.slimmernetwerk.nl) is een initiatief, dat tot stand is gekomen vanuit het  
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de  
stuurgroep ‘Slimmer Werken in de publieke sector’. Het doel van Slimmernetwerk is 
het bieden van handvatten om slimme en sociale innovatie in het openbaar bestuur te  
realiseren. Slimmernetwerk bestaat uit vier componenten: het online netwerk, 
Doetanks, Slimmernetwerk Cafés en het Kennissennetwerk.
 
Een Doetank is een multidisciplinaire groep van vernieuwers uit de publieke  
sector, die aan de slag is met actuele en relevante ‘slimmer werken’-vraagstukken. 
Doetanks gaan over nieuwe manieren van samenwerken of organiseren. Leren 
door te doen staat in de Doetanks centraal. Deelnemers leren om als sociaal  
ondernemers op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en die ook daadwerkelijk in 
praktijk te brengen.

Een aantal leden/voorzitters van rekenkamers en rekenkamercommissies en  
enkele oud-collega’s zijn vorig jaar bij elkaar gekomen om te bezien of het  
mogelijk is om een andere/vernieuwende aanpak voor rekenkameronderzoek te 
ontwikkelen o.a. na aanleiding van het Berenschotrapport over de evaluatie van de  
rekenkamers maar ook naar aanleiding van eigen ervaringen binnen rekenkamer-
land. We vonden een andere vernieuwende aanpak nodig. Dit is een Doetank  
‘Rekenkamers’ geworden. We wilden vooral maar eens een andere aanpak  
uitproberen, gaan doen. De aanpak is het ‘outside in’-onderzoek geworden. De 
naam voor deze aanpak hebben we zelf verzonnen. De aanpak is gebaseerd op 
action reseach, storytelling, etc. Alle deelnemers aan de Doetank hebben het  
afgelopen jaar geëxperimenteerd met de aanpak. We hebben onze ervaringen in 
een artikel gezet (white paper) om discussie te krijgen met andere rekenkamers/
onderzoekers over de aanpak. Iedereen is welkom om bij de Doetank aan te sluiten. 

Over Doetank Rekenkamers

Opmaak & illustratie: Sparren & Bomen


