
Public Pro�t,
aangenaam

Focus geeft scherpte in het werk, kwaliteit in de uitvoering en 

professionaliteit in het doen van onderzoek. Public Profit heeft deze 

focus. Op het doen van professioneel rekenkameronderzoek. Dat is 

ons vak. Wij geloven in focus.

Public Pro�t is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met een diepe 

specialisatie op het gebied van rekenkameronderzoek. De adviseurs die samenwerken 

in dit bureau hebben een langjarige ervaring op het doen van rekenkameronderzoek,  

zowel op het vlak van bedrijfsvoering, organisatievraagstukken alsmede binnen de 

primaire processen van gemeenten en waterschappen. Wij stellen ons graag aan u 

voor en delen graag onze visie en ervaringen met u.



Rekenkameronderzoek is een vak, 
ons vak

Rekenkameronderzoek heeft een karakter dat 
gericht is op leren en verbeteren in plaats van op 
afrekenen. De rekenkamer(commissie) is volgens 
Public Pro�t dan ook geen ‘afrekenkamer’ maar 
een kwaliteitskamer. Dit uitgangspunt staat centraal 
bij de door onze adviseurs uitgevoerde 
rekenkameronderzoeken.  

De kwaliteit van het onderzoek is bepalend voor 
de positie en de waardering van de 
rekenkamercommissie. Een helder en onafhankelijk 
onderzoek met duidelijke conclusies en 
aanbevelingen, gebaseerd op onomstreden feiten, is 
daarbij essentieel. Dit stelt hoge eisen aan de 
professionaliteit van de externe adviseur. Public 
Pro�t kan hieraan nadrukkelijk invulling geven. 
Het doen van rekenkameronderzoek is namelijk 
een vak. En dat vak verstaan wij. Het is onze focus 
en niets minder dan dat.

Aantonen maatschappelijk rendement 
staat centraal

Rekenkameronderzoek heeft een duidelijk doel. In 
de visie van Public Pro�t wordt rekenkamer-
onderzoek uitgevoerd om aan te kunnen tonen dat 
met de inzet van belastingmiddelen rendement 
wordt behaald. En niet ‘zomaar’ rendement, maar 
maatschappelijk rendement. Naar onze mening zijn 
er binnen dit begrip een viertal invalshoeken 
essentieel 

 

die samen het oordeel vormen over het 
maatschappelijk rendement van gevoerd beleid en 
beheer, die samen komen in het zogenaamde 4B 
model. Deze invalshoeken zijn:

     ▪   Bestuurlijk rendement: de kwaliteit van het 
 besluitvormingsproces, waaronder de 
 rolinvulling door de betrokken actoren en 
 de daarbij behorende informatievoorziening;
     ▪   Beleidsmatig rendement: de kwaliteit en 
 daarmee de e�ectiviteit van het gevoerde 
 beleid, gericht op doelrealisering;
     ▪   Bedrijfseconomisch rendement: de 
 doelmatigheid en kostene�ectiviteit van het 
 gevoerde beleid;
     ▪   Burger & belanghebbenden rendement: het 
 uiteindelijk behaalde resultaat, het 
 veroorzaakte e�ect, bij de doelgroepen 
 waarop het beleid zich richt.

Deze vier invalshoeken vormen in onze visie een 
omvattend geheel voor de focus van een 
rekenkameronderzoek. Naast de inhoudelijke 
relevantie biedt deze benaderingswijze ook de 
methodologische kapstok om te kunnen toetsen of 
de onderzoeksvragen genoeg gericht zijn om de 
maatschappelijke rendementsvraag omvattend te 
kunnen beantwoorden. Niet als opgelegd keurslijf, 
maar als onderzoekstechnische toets. En dat 
versterkt de professionaliteit van de 
onderzoeksopzet. 

Een schat aan ervaring

Hieronder geven wij u een indruk van de 
onderwerpen en beleidsterreinen waar de 
onderzoekers van Public Pro�t betrokken bij zijn 
geweest. Het betreft onder andere onderzoeken op 
het gebied van:

     ▪   Versterking van de grip op open-einde 
 regelingen
     ▪   Beleid en opbouw afvalsto�enhe�ng 
 inclusief benchmark
     ▪   Evaluatie van uitgevoerde 
 bezuinigingsprocessen
     ▪   Doorlichting programmabegroting vanuit 
 raadsperspectief
     ▪   Kostendekkendheid leges en tarieven
     ▪   Evaluatie van een grootschalige 
 gemeentelijke reorganisatie
     ▪   Evaluatie van privatisering van 
 sportaccommodaties
     ▪   Sturing van grote projecten vanuit 
 raadsperspectief
     ▪   Doorwerking van eerder uitgebrachte 
 rekenkameronderzoeken
     ▪   Sturing op de inhuur van derden 
     ▪   Nakoming van bestuurlijke toezeggingen
     ▪   Evaluatie investeringsproject beekherstel 
 waterschap
     ▪   Analyse projectsturing en beheersing bij 
 investeringsbeslissingen
     ▪   Onderzoek naar de toepassing van de 
 gemeentelijke Woonvisie
     ▪   Analyse verzelfstandigingsproces openbaar 
 onderwijs

Deze lijst is niet uitputtend en vanzelfsprekend is 
aanvullende informatie beschikbaar. Deze stellen 
wij graag aan u ter beschikking.

Ons aanbod

Wilt u meer informatie over Public Pro�t, haar 
dienstverlening en wat dit netwerk van 
gespecialiseerde onderzoekers voor u kan 
betekenen? 

Neemt u dan contact op via email 
info@publicpro�t.nl of via telefoonnummer 
077 - 4674531. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met Hans Verdellen (partner) via 
06 - 1335 7373. Wij zijn u graag van dienst.

De rekenkamerpraktijk van Public Pro�t wordt gevormd 
door ervaren onderzoekers op het gebied van 
doelmatigheid en doeltre�endheid, die zelf ook 
bestuurlijk actief zijn bij rekenkamers. De specialistische 
kern van onderzoekers wordt gevormd door 
Hans Verdellen (partner), Katja Bongers (associé) en 
Jeroen van den Heuvel (associé). 



Public Pro�t B.V.

Postbus 6834

5975 ZG  Sevenum

Telefoon:  077 - 467 45 31

Email:   info@publicpro�t.nl

Internet: www.publicpro�t.nl

  www.gripopgemeenschapsgeld.nl
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