HOE WE DOORWERKING HEBBEN GESTIMULEERD:
VOORAFGAAND AAN HET ONDERZOEK






Een rondje langs de fracties gemaakt om de interesse voor het onderwerp
te peilen. Nadat besloten is het onderwerp te gaan onderzoeken zijn
startgesprekken met PS gevoerd om de aanpak toe te lichten, maar ook om
specifieke vragen van Statenleden te inventariseren zodat we daar - na
zorgvuldige afweging - in het onderzoek goed bij konden aansluiten.
Een expertgroep samengesteld. Zij hebben meegedacht met de focus van
het onderzoek (vooraf) en de doorvertaling van bevindingen naar conclusies
en aanbevelingen (tijdens). Een deel van de doorwerking is gerealiseerd
door contacten met de experts.
Een persbericht geschreven om het onderzoek aan te kondigen.

TIJDENS HET ONDERZOEK
 Aandacht besteed aan de
presentatie van het product. Zo
zijn in de rapporten animatiefilms
verwerkt met uitleg over de
Gelderse / Overijsselse fondsen.
Ook zijn de conclusies en
aanbevelingen verwerkt in een
infographic (zie Gelderland hier en
Overijssel hier).
 Een aanbeveling in het rapport opgenomen over de terugkoppeling van de
implementatie van de aanbevelingen. Nemen PS die over (wat ze hebben
gedaan) dan moeten GS na een jaar laten weten hoe het ervoor staat.

WAT DIT HEEFT OPGELEVERD AAN DOORWERKING:
PROVINCIALE STATEN / PROVINCIES

WETENSCHAP

 De onderzoeksrapporten zijn besproken door PS (commissie
Overijssel, commissie Gelderland).
 De aanbevelingen zijn door PS overgenomen (besluit Overijssel,
besluit Gelderland).
 De aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Dit is deels nog gaande.
o Overijssel: In deze brief uit juli 2018 geven GS per aanbeveling
wat daarmee is gedaan. Eén aanbeveling (over de harmonisatie
van fondsen zodat de fondsenstructuur inzichtelijker wordt) was
destijds nog niet opgepakt. Uit het nieuwe coalitieakkoord (zie p.
32) blijkt dat de provincie alsnog naar de fondsenstructuur wil
gaan kijken.
o Gelderland: De implementatie van de aanbevelingen blijkt onder
meer uit een brief van GS (zie p. 2,3). Hierin komt naar voren dat
doelen en investeringsinstructies zijn aangepast (mede) naar
aanleiding van het rekenkameronderzoek. Uit
kwartaalrapportages van het Topfonds Gelderland blijkt dat
tegenwoordig verantwoord wordt op het niveau van de
dochterfondsen. Dat was een van onze aanbevelingen.

MEDIA AANDACHT
Zowel voorafgaand aan het onderzoek
als achteraf.

 Het rapport heeft bijgedragen aan de oratie van prof. mr.
Jacobine van den Brink; “Realistisch revolveren, het
revolverend fonds met een Europese Touch”. In de
spreektekst wordt veelvuldig verwezen naar het rapport,
zie de voetnoten nrs. 42, 51, 105, 127, 128 en 146 in de
gedrukte versie van de oratie.
 Bijdrage aan congres
Leren zorgvuldig
revolveren van
Maastricht University
door als moderator van
de ‘tafel publieke
verantwoording over
revolverende fondsen’
op te treden.
 Deelname aan leersessie over financieren in netwerken
bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

KENNISOVERDRACHT
 Artikel over het onderzoek voor TPC, tijdschrift voor
public governance, audit en control (juni 2017).
 Deelname aan expertmeetings van de Algemene
Rekenkamer voor het onderzoek naar revolverende
fondsen en het verzorgen van een workshop voor de
afsluitende werkconferentie.

NA PUBLICATIE VAN HET ONDERZOEK




Een persbericht geschreven om de kans op media-aandacht voor de
onderzoeksresultaten te vergroten.
De resultaten van het onderzoek in beide provincies toegelicht in technische
briefings voor Statenleden.
Twee jaar na het onderzoek een ‘tafel’ over het onderwerp georganiseerd bij
de introductiebijeenkomst van de Rekenkamer voor nieuwe Statenleden.

 Begeleiding van een stagiair bij haar scriptie over revolverende fondsen. Zij is later aan
de slag gegaan als junior-onderzoeker bij een collega rekenkamer om hetzelfde thema
te onderzoeken.

