
        Zorg 
    dat u hier 
  bij bent!

De Rekenkamercommissie Dordrecht 
organiseert een ‘praktisch onderzoek’ 
in de vorm van een symposium en 
werkateliers waarbij kaderstellen en het 

thema toerisme met elkaar verbonden 
worden, voor raadsleden en andere 

geïnteresseerden. 

Ja ik wil! Klik hier!!

Opgeven voor 1 oktober. 
Neem contact op met: m.damen@dordrecht.nl
06 12868642

Vragen?

Waar en wanneer zien we elkaar? 

Datum:  13 & 27 oktober 
Tijd:  van 17:00 - 21:00 uur
 
Locatie Symposium:  Kinepolis
Locatie Werkateliers: Stadskantoor

Wat staat er 
  op het programma?

•  Word aan het denken gezet door bekende en 
minder bekende sprekers die u met bezieling 
informeren, uitdagen en inspireren;

•  Verbreed uw kennis op het gebied van 
kaderstellen en toerisme in brede zin en lokaal 
georiënteerd;

• Dompel u onder in het pluche van Kinepolis;
•  Ga u te buiten aan food & drinks van  

lokale horeca;
•  Laat u bij de les houden door de Dordtse 

Nachtburgemeester tussen de bedrijven door;
•  Kortom: laat u verrassen en beleef deze events 

met ons mee. Meld u aan! 

Kaderstellen, één van de rollen van de raad. 
Is het nog van deze tijd? En hoe doe je dat bij  
integrale thema’s als bijvoorbeeld toerisme? 

Word geprikkeld en aan het denken gezet door de sprekers 
op ons symposium. Visies vanuit zowel wetenschappelijke 
hoek als vanuit de praktijk passeren de revue. 

Symposium

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.

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.

Dagindeling Symposium

Ga tijdens de werkateliers zelf aan 
de slag met kaderstellen, onder leiding van het 
bureau Partners en Pröper.

Werkateliers

Planning Werkateliers 

13 oktober 

13 oktober 

27 oktober 

Lees verder voor het schema van de Dagindeling van het 
Symposium en voor de Planning Werkateliers

Locatie:   Stadskantoor.

Onder leiding van: Partners en Pröpper. 

Dagindeling: 
17:00 - 17:30 uur: Inloop met buffet en drankje.
17:30 - 17:40 uur:  Inleiding door voorzitter  

RKC Dordrecht
17:40 - 18:40 uur:  Deel 1.

18:40 - 19:00 uur: Pauze.

19:00 - 20:00 uur: Deel 2.
20:00 - 20:15 uur:  Afsluiting door voorzitter  

RKC Dordrecht
20:15 - 21:00 uur: Na borrel.
 
Deel I: verkennen 
15 minuten: Herkennen en erkennen  
-  Is het herkenbaar dat kaders stellen moeilijk is? 
-  Wat kunnen daar redenen voor zijn? 

15 minuten: Ambities 
-  Wat wil de raad bereiken met het stellen van 

kaders? 
-  Wat is al bereikt en wat moet nog bereikt worden?
 
30 minuten: Korte behandeling theorie 
Dit doen we mede aan de hand van concrete 
voorbeelden en geven daarbij korte handreikingen 
die moeten worden toegepast in deel II van het 
werkatelier. 
-  Wat zijn maatschappelijke doelen en -opgaven? 
-  Hoe herken je opgaven die bijdragen aan meerdere 

doelen tegelijkertijd: integrale benadering? 
-  Sturen met hulp van doelen: hoe formuleer je 

evalueerbare doelen? 

Doelen stellen op verschillende 
niveaus van de prestatieladder: 
sturen op maatschappelijke doelen, 
uitvoeringsdoelen en middelendoelen.  
(zie bijlage voor de prestatieladder) 
-  Hoe destilleer je politieke keuzevraagstukken zodat 

deze helder op het kleed komen? 
-  Hoe kun je verschillende ambitieniveaus bepalen, 

als onderdeel van politieke keuzes? 

Deel II: aan de slag en oefenen met de 
maatschappelijke opgaven rondom 
Toerisme 
De opdracht is om het beleid rondom Toerisme te 
actualiseren. De gemeenteraad heeft daartoe het 
college de opdracht gegeven en wil daarbij het 
college op voorhand kaders meegeven (fictieve 
opdracht). 

15 minuten: Oefenen met beeldvorming 
over de maatschappelijke opgave rondom 
Toerisme: 
-  Welke informatie heeft de gemeenteraad nodig 

om zich een goed beeld te kunnen vormen van de 
maatschappelijke opgave? 

-  Wat weten we al wel, en wat nog niet? 
-  Wat zouden relevante vragen kunnen zijn aan het 

college? 

30 minuten: Oefenen met doelen en 
ambitieniveaus: 
-  Doelen stellen op verschillende niveaus van de 

prestatieladder. 
-  Identificeren van politieke keuzevraagstukken.

 15 minuten: Destilleren van kernpunten 
voor kaders die de gemeenteraad aan het 
college wil meegeven.

27 oktober 

(exclusief voor raads-  
en commissieleden)

https://actief-onderzoek-rkc-dordrecht.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=0vqyo165ud&l=iyfgtejmie
https://actief-onderzoek-rkc-dordrecht.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=0vqyo165ud&l=iyfgtejmie

