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Welkom!
De Rekenkamercommissie Dordrecht 
wil aansprekende onderzoeken doen 
die aansluiten bij de actualiteit. 

Symposium
Laat u vandaag infomeren en verrassen door bekende en minder bekende 
sprekers. Wij presenteren u met dit symposium een uiteenlopende kijk op de 
thema’s toerisme en kaderstellen. 

Praktisch aan de slag
Uit eerdere onderzoeken van de RKC kwam naar voren dat de raad beter 
zijn kaderstellende rol op kan pakken. Het thema toerisme is opgehaald 
bij de fracties als onderwerp voor onderzoek en is aangekondigd in ons 
Werkprogramma voor 2021. 
We staan voor een kantelpunt in de post-Corona- tijd, wat zal dit betekenen 

voor het toerisme in Dordrecht? Het leek ons een mooie aanleiding 
om met dit thema in kombinatie met kaderstellen, 

praktisch aan de slag te gaan met een symposium en 
werkateliers (op 27 oktober a.s.)! 

Programmaboekje
In dit boekje vindt u het programma van de 

dag en meer achtergrondinformatie van de 
deelnemers aan dit symposium.

Wij wensen u veel kennis en inspiratie 
toe!

RKC Dordrecht
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Programma

Dagindeling Symposium
13 oktober 
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Locatie:  Bioscoop Kinepolis.
Dagpresentatie:   Juno Rissema, de nachtburgemeester van Dordrecht.

Voor de pauze:  Thema kaderstellen 

17:00 - 17:30 uur: Inloop met hapje en drankje.
17:30 - 17:40 uur:  Inleiding (Voorzitter RKC  Dordrecht, Steven Oostlander).

Discussiepanel met:
17:40 - 18:45 uur:  Spreker 1 Peter Castenmiller, o.a. adviseur& 

onderzoeker, universitair docent Universiteit Leiden en 
voorzitter Rekenkamer Delft.

   Spreker 2 Mohammed Benzakour, oud raadslid en 
fractiemedewerker Tweede Kamer, socioloog, schrijver, 
columnist, imker, visser en dichter van Marokkaans-
Berberse komaf.

   Spreker 3 Harmen Binnema, o.a. universitair 
docent Universiteit Utrecht, onderzoeker, voorzitter 
Universiteitsraad, voormalig lid Eerste kamer.

18:45 - 19.00 uur:  Pauze. 

Na de pauze:   Sprekers die linken aan thema toerisme.
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19:05 - 19:25 uur:  Spreker 1  Anouk van Eekelen, Director Destination 
Development NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen).

19:30 - 19.50 uur:  Spreker 2  Gerben Baaij, Managing Director Dordrecht 
Marketing.

19:55 - 20:15 uur:  Spreker 3 Rick Naaktgeboren, Opgavemanager 
Levendige Binnenstad  Gemeente Dordrecht.

20:15 - 20.30 uur: Afsluiten (Steven Oostlander).

20:30 - 21:00 uur:  Na borrel.

Juno 
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Schrijver, socioloog, 
journalist

Onderzoeks- en advies 
ervaringsdeskundige

Directeur Dordrecht 
Marketing & Partners

Docent, onderzoeker, 
voorzitter

Manager destination 
development

Opgavemanager  
Gemeente Dordrecht



Juno Rissema

(de nachtburgemeester)

Juno Rissema (1987, Dordrecht) schreef als 12-jarige al gedichten en 
verhalen. Fantasie brengt je ver, want ondanks zijn dyslexie werd hij in 2020 
benoemd tot stadsdichter van Dordrecht, waar hij sinds 2013 met trots ook 
Nachtburgemeester is. Wanneer Juno niet knipt in zijn barber-speakeasy, maakt 
hij tevens deel uit van de eclectische muziekgroep Het Gezelschap, dat in 2019 
in de prijzen viel als ‘beste nieuwkomer’. Tevens verscheen dat jaar Juno’s zijn 
debuutbundel ‘Het Zwarte Schaap’, en komend jaar mogen we zijn nieuwe boek 
verwachten.

6

Dagleider



De sprekers

Mohammed Benzakour  

schrijver, socioloog, journalist
1

Mohammed Benzakour 
(Marokko, 1972) is schrijver, 
socioloog, journalist en ‘de enige 
Reviaan van Marokkaanse origine’. Hij geniet 
faam als eigenzinnige opiniemaker over hoofdzakelijk 
kwesties op het breukvlak van culturen en religies. Door 
velen wordt hij of verguisd óf bejubeld – een positie waar hij trots 
op is. Met zijn boek Abou Jahjah, nieuwlichter of oplichter? (2004) bracht hij 
op indringende wijze in kaart hoe tendentieus in Nederland en België met het 
politieke fenomeen Dyab Abou Jahjah is omgesprongen. 

In 2005 verscheen Osama’s Grot – een sprankelende bundel beschouwingen en 
columns op het breukvlak van twee culturen. 

In september 2008 verscheen zijn bloemlezing ‘Stinkende Heelmeesters’ bij 
uitgeverij De Geus – waarvoor hij genomineerd werd voor de E. du Perronprijs 
2010.  
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In 2013 verscheen ‘Yemma’, over zijn invalide 
moeder, waarmee hij de E. du Perronprijs won. 

 
In oktober 2015 verscheen De Koning Komt, 
een roman over een jongeman die op 
zoekt gaat naar een bruid in Afrika, maar 
terugkomt met een pratende ezel. Met deze 
roman wint hij de ANV Debutantenprijs 2016. 

In Juni 2018 verscheen “Tien op een Ezel” 
, Over Berberse Spreekwoorden, sprookjes, 

raadsels, liederen. Een uniek document in de 
Europese Letteren.  

Zijn publicaties leverden hem o.a. de El Hizjra 
Literatuurprijs (poëzie) op, de Amsterdamse Media Prijs 

(1999), en later de Zilveren Zebra (2001).  
 

In juni 2005 werd hij door het Humanistisch Vredesberaad i.s.m. het Huis van 
Erasmus bekroond met de prijs Journalist voor de Vrede 2005/2006.  

Mohammed Benzakour schrijft columns, artikelen en reisreportages voor 
diverse kranten en magazines. Ook verzorgde hij de vaste radiorubriek ‘Tour de 
Benzakour’ bij OBA Live.  

In februari 2020 verscheen zijn nieuwste verhalenbundel “De ogen van Fadil”.  
 
Momenteel werkt Benzakour aan een nieuwe roman en verzorgt hij tussendoor 
de feuilleton-rubriek ‘Dagboek van een Visser’ voor het NRC Handelsblad en 
NRC Next, schrijft een serie over mens & ecologie voor het Financieel Dagblad, 
is bestuurslid van het Natuurhistorisch Museum en is vaste columnist voor 
het Literatuurmuseum en presenteert het Radioprogramma “Bonjour met 
Benzakour”  

Verder is Benzakour fervent imker, visser, schaker, en amateur astronoom.
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2
Peter Castenmiller

onderzoeks- en advies ervaringsdeskundige

Peter Castenmiller heeft een jarenlange onderzoeks- en advieservaring in 
het openbaar bestuur. Hij is verbonden geweest aan het Sociaal en Cultureel 
Planbureau, SGBO (het toenmalige onderzoeksbureau van de VNG) en 
adviesbureau ZENC. Momenteel is hij werkzaam bij  PBLQ. In 2001 is hij 
gepromoveerd op een studie naar de betrokkenheid van burgers bij het 
gemeentebestuur.

Gedurende zijn loopbaan heeft Peter zich met vele facetten van het functioneren 
van het openbaar bestuur beziggehouden, met een nadruk op het lokaal bestuur. 
Sinds enige tijd verzorgt hij ook onderwijs over het 
openbaar bestuur aan zowel de Universiteit Leiden als aan de VU. 
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Peter is meermalen betrokken geweest bij enkele onderzoeken naar het functioneren 
van het lokaal bestuur. Zo heeft hij een bijdrage geleverd aan de adviezen van de 
Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie en heeft hij de evaluatie van de 
Wgr+ uitgevoerd. De laatste jaren voert Peter met grote regelmaat onderzoeken uit 
in opdracht van lokale rekenkamers. In 2019 heeft hij samen met prof. dr. Klaartje 
Peters, in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek afgerond naar de 
wijze waarop gemeenteraden in de dagelijkse praktijk invulling geven aan hun 
kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden. In 2020 heeft hij, samen met 
prof. Klaartje Peters, prof. Marcel Boogers, Marcel van Dam en Han Warmelink een 
onderzoek gepubliceerd naar de praktijk van het decentralisatiebeleid. 

Zijn onderzoeks- en advieswerk heeft hij steeds gecombineerd met diverse 
nevenfuncties. Zo maakte hij deel uit van de redactie van Openbaar Bestuur. Vanaf 
2005 tot en met 2016 was hij lid, c.q. voorzitter van de Rekenkamer van de provincie 
Zeeland. Vanaf 2013 tot het begin van 2021 was hij lid van de Kiesraad. Vanaf juli 
2018 is hij voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Delft.  
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3
Gerben Baaij

Directeur Dordrecht Marketing & Partners

Gerben Baaij (1960) is directeur van Dordrecht 
Marketing & Partners, de citymarketingorganisatie voor 
Dordrecht en de regio. De organisatie heeft een brede taak en houdt zich naast 
bezoek/toerisme bezig met het ‘Merk Dordrecht’ en profilering, de binnenstad 
(horeca, retail), cultuur, wonen, evenementen, economie en gastvrijheid (VVV). 
Citymarketing is geen doel maar een middel, is zijn adagium. Centraal daarbij 
staan samenwerking en identiteit. En het vinden van evenwicht tussen 
creativiteit, realiteitszin, ambitie en doorzettingsvermogen.
Zijn wortels liggen in recreatie en toerisme, met affiniteit voor erfgoed, 
evenementen en cultuur.
Gerben Baaij stuurde vrijetijdssociologie in Utrecht. Daarna was hij onder 
meer werkzaam als (interim)manager op een kampeer- en bungalowpark, de 
Provinciale VVV Zeeland, voor branche-organisaties RECRON en HISWA en 
voor NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen). Bij die laatste 
was hij Hoofd Productontwikkeling en initiatiefnemer voor en trekker van het 
internationale themajaar Rembrandt 400 (2006).
Hij is o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Citymarketing, 
Bestuurslid en mede-oprichter van het Netwerk Citymarketing Nederland, 
bestuurslid van DDCP (Dutch Delta Cruiseport), en betrokken bij de Stichting 
Nationale Evenementenprijzen. Hij adviseerde Toerisme Vlaanderen i.h.k.v. 
ambitieuze Vlaamse Meesters-project, is docent Erfgoed en toerisme bij de 
Erfgoedacademy en was lid van landelijke Stuurgroep van het themajaar 
Rembrandt & De Gouden Eeuw (2019).
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Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit 
Utrecht. In onderzoek en onderwijs ligt zijn focus op lokaal en regionaal bestuur 
en dan in het bijzonder inwonersparticipatie, lokale democratie en de rol 
van politieke partijen. Hij doet opdrachtonderzoek voor USBO Advies en geeft 
trainingen over beleid maken en politieke sensitiviteit. Harmen is bovendien 
sinds 2019 voorzitter van de Universiteitsraad (medezeggenschap).

Harmen kwam in april 2009 werken bij het departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap. Daarvoor werkte hij twee jaar als beleidsonderzoeker bij 
Bureau Veldkamp en was hij promovendus en docent aan de Vrije Universiteit. 
Van 2003 tot en met 2011 was Harmen lid van Provinciale Staten in Noord-
Holland en van 2018 tot en met 2019 lid van de Eerste Kamer. Ook is lid van de 
rekenkamercommissies in Soest en Kaag en Braassem. 

4
Harmen Binnema

Docent, onderzoeker, voorzitter
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Anouk van Eekelen is manager destination development bij het Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Met haar team wil zij innovaties 
aanjagen en versterking en vernieuwing van het aanbod in de bestemming 
Nederland stimuleren. In het rapport Perspectief Bestemming Nederland 
2030 wordt een andere aanpak van toerisme bepleit om de groeiende stroom 
toeristen in ons land goed te kunnen managen. Zet toerisme in als middel om 
bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen en zoek het gedeelde belang 
van bezoekers, bewoners en bedrijven. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
ook in 2030 Nederland een land is waarin we met plezier wonen, werken en 
recreëren, waar bezoekers zich welkom voelen en waar ondernemers kunnen 
floreren.

Hiervoor was Anouk politiek actief, o.a. als wethouder in Papendrecht en in het 
Drechtstedenbestuur. Daarvoor had zij haar eigen bedrijf waarin zij training en 
advies gaf op het gebied van zakelijke etiquette.

5
Anouk van Eekelen

Manager destination development
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Rick Naaktgeboren is al 25 jaar werkzaam voor de gemeente Dordrecht. Op dit 
moment als Opgavemanager Levendige Binnenstad bij Gemeente Dordrecht. 
Daarnaast bekleedde hij nog diverse andere functies waaronder projectleider 
Dordrecht 800 jaar Stad in 2020, projectleider The Passion, 400 jaar Dordtse 
Synode en als opdrachtgever Waterdriehoek - samenwerking Werelderfgoed 
Kinderdijk, NP Biesbosch en Dordrecht. Hij heeft volgde zijn opleiding o.a. aan 
de Breda University of Applied Sciences en is in zijn vrije tijd actief als coach en 
scheidsrechter bij de Dordtse Mixed Hockey Club (DMHC).

6
Rick Naaktgeboren

Opgavemanager Gemeente Dordrecht
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Nawoord

De organisatie van het symposium was in handen van de RKC Dordrecht. 
Uiteraard in samenwerking met diverse partijen.

Onze dank gaat uit naar:
- Alle deelnemers aan het symposium
- Kinepolis Dordrecht
- Only the Brave
- Klaver4Advies
- Fles & Mes Catering

Publicatie
Foto’s van het event zullen worden geplaatst op de besloten Facebookpagina van 
de raad.

Bij belangstelling kunnen de presentaties worden opgevraagd bij 
m.damen@dordrecht.nl
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Neem contact op met: m.damen@dordrecht.nl  |  06 12868642

Vragen?

Symposium RKC – 13 oktober


