
Samenvatting - Rapport ‘Inspiratiekaders: effectieve invulling 
lokale rekenkamer, 2020’

Het rapport is ontwikkeld door CVCEI in samenwerking met Berenschot, 
begeleid door een klankbordgroep bestaande uit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG).  

Hieronder zijn de succesfactoren en aandachtspunten van het 
‘Inspiratiekader: incidentele samenwerking’ tussen rekenkamers uit het 
rapport in het kort beschreven. 

Incidentele samenwerking 

Lokale rekenkamers kunnen gezamenlijk optrekken bij het uitvoeren 
van een onderzoek (incidentele samenwerking). Het onderzoek en 
leren staat hier centraal, dus rekenkamers nemen zelf meestal het 
initiatief tot een samenwerking. Succesvolle incidentele samenwerking 
kan een aanleiding zijn om tot structurele samenwerking over te gaan. 

Succesfactoren en aandachtspunten

-Commitment: Bij incidentele samenwerking staat commitment 
vooraan. Alle partijen moeten vertrouwen hebben en committeren om 
een gezamenlijk resultaat te behalen. Hier moeten duidelijke afspraken 
gemaakt worden over wat er van elkaar verwacht wordt qua inzet en 
duur van de samenwerking. Evalueren is ook hier weer belangrijk. 

-Gelijkwaardigheid: Er moet ook duidelijkheid zijn over het gezamenlijk 
product waar er samen aan wordt gewerkt. De wensen van de 
betrokken rekenkamers en specifieke aanbevelingen voor hun eigen 
gemeenteraad moeten worden meegenomen, maar zorg ervoor dat niet 
één partij de overhand krijgt. Maak afspraken over de uitvoering van de 
samenwerking (verdeling van kosten, tijd, capaciteit) en focus op het 
leren van elkaar, niet alleen van grotere gemeenten. 

-Nabijheid: Gezamenlijk onderzoek moet ruimte bieden aan de 
verschillen en lokale contexten van deelnemende gemeenten. Denk na 
over de wensen van individuele gemeenten en richt het offertetraject zo 
in dat er ruimte is voor individuele onderzoeksbehoeften.  

-Urgentie: Maak de gemeenteraad bekend met de toegevoegde waarde 
van de samenwerking en gezamenlijk onderzoek. Zorg ervoor dat er 
voldoende zicht is vanuit de gemeenteraad, zoals het ook bij zelfstandig 
onderzoek is geregeld.  

-Zorgvuldige processen: Ondanks dat er sprake is van incidentele 
samenwerking, is er wel behoefte aan zorgvuldig ingerichte processen. 



Het gaat hier om het maken van goede procesafspraken en niet een 
formeel geregelde samenwerkingsvorm, zoals bij een structurele 
samenwerking.  

-Individuele capaciteiten: De samenwerking is tijdelijk en daarom is het 
nodig om vertrouwen te hebben in elkaars commitment. Er is minder 
houvast, dus een goede samenwerking ligt voor een groot gedeelte bij 
de individuen (griffiers, rekenkamervoorzitters en -secretarissen en 
onderzoekers). Zij moeten de lokale context in gedachten houden 
tijdens de samenwerking.  


