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OVERZICHT ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN DE LIMBURGSE REKENKAMER(COMMISSIE)S 
 

 
Dit overzicht heeft als doel: 1) Elkaar leren kennen en kennis te nemen van de onderzoekscapaciteit die binnen de provincie aanwezig is, 2) hierdoor 
mogelijkheden organiseren om van elkaars expertise gebruik te maken. Dit kan in verschillende vormen (lichte vormen zoals advies of een second 
opinion, maar ook zwaardere zoals het meedoen in onderzoek). De Limburgse NVRR Kring ‘secretarissen rekenkamer(commissie)s Limburg’ hoopt 
hiermee mogelijkheden te bieden de expertise en professionaliteit van rekenkamer(commissie) onderzoeken verder te bevorderen. 
 
Hieronder de expertise verdeeld over beleidsterreinen, maar veel onderzoekers zijn breder inzetbaar. Zie daarvoor ook de profielen in dit document. 
 
 

Thema / beleidsveld Relevante onderzoekers (in alfabetische volgorde, met daarachter paginanummer) 

Algemeen Essers (3), Hubens (3), Van der Kallen (4), Lemmens (5), Van Ostaaijen (6), Peters (6), Satijn (7) 

Aanbestedingsbeleid Van der Kallen (4) 

Economie, financiën en statistiek Hubens (3), Satijn (7) 

Gemeentelijke organisatie Essers (3), Lemmens (5), Van Ostaaijen (6) 

Grondbeleid Van der Kallen (4), Satijn (7) 

Inhuur externen Essers (3), Lemmens (5) 

Planning en control Essers (3) 

Publiek private samenwerking Maessen (5), Van Ostaaijen (6) 

Subsidiebeleid Van der Kallen (4) 

Zorg, jeugd/ouderen, WMO Lemmens (5) 

 

 
Dit document is momenteel (september 2012) in ontwikkeling en moet komende tijd verder worden aangevuld. Voor meer informatie of aanvullingen: 
julien.van.ostaaijen@peelenmaas.nl. 
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OVERZICHT ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN DE LIMBURGSE REKENKAMER(COMMISSIE)S 
 
 
Jean-Paul Essers 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Lid rekenkamercommissies Heerlen en Voerendaal en voorzitter van de bestuurscommissie rekenkamercommissies 
Parkstad tot eind 2012 

Eventuele andere huidige functie(s) Lid raad van bestuur Adelante 
Onderzoeker/vennoot Limburgs Onderzoeksinstituut Overheidsuitgaven (LOOU) Vof 
Lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg 
Lid raad van toezicht Vivantes 
Lid raad van commissarissen Woonpunt 

Expertise Expertise gemeentebrede beleidsvelden, gemeentelijke organisatie, management control, planning en control, externe 
inhuur, bedrijfsvoering, second opinion, bedrijfsplannen etc.  

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Inhuur derden voor de rekenkamercommissies Maasgouw, Venray en Kerkrade (met Etienne Lemmens), 2012 
Second Opinion Centrumplan Brunssum (LOOU), 2012 
De programmabegroting als sturingsinstrument, gemeente Maasgouw, 2011. 
Tijdigheid en relevantie informatievoorziening (actieve/passieve infoplicht), diverse gemeenten+follow up 
Mijnwater voor de rekenkamercommissie Heerlen (samen met Etienne Lemmens en Simon Duindam), 2011 
De dienstverlening van de gemeente Heerlen, Vergunningen en klachten nader bekeken, 2012 (met Etienne Lemmens) 

Eventuele extra informatie Gemeentelijke expertise opgedaan tijdens Deloitte periode (1998-2006) 

Contactinformatie Jeanpaul.essers@planet.nl  
tel. 06-10085250 

 
 
Angelique Hubens 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Lid van rekenkamercommissie Maasgouw tot 2013 en lid van rekenkamercommissie Cranendonck tot? 

Eventuele andere huidige functie(s) Eigenaar/onderzoeker AHA DATA 

mailto:Jeanpaul.essers@planet.nl
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Expertise Rekenkameronderzoek, Onderzoek/data-analyse voor onderwijs- en scheepvaartinstellingen. 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Sturing en beheersing van grote projecten in gemeente Maasgouw (2012) 
Onderzoek naar samenwerkingsverband Hoge Dunk (2012) 

Onderzoek naar het opereren van de raad bij de behandeling van begroting in Cranendonck (2012) 
Marktonderzoek voor Wärtsilä Netherlands  (2012) 

Eventuele extra informatie www.ahadata.nl 

Contactinformatie hubens@ahadata.nl  tel: 073-6230120 / 06-17418733 

 
 
Louis van der Kallen 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Voorzitter RKC’s Venray en Mook en Middelaar, vice-voorzitter RKC Maasgouw 

Eventuele andere huidige functie(s) Voorzitter RKC’s Zoeterwoude, Haaren, Landerd en Schijndel, vice voorzitter RKC Harenkarspel 

Expertise Quick scans: subsidiebeleid, grondbeleid, aanbestedingsbeleid. 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

 

Eventuele extra informatie Gemeenteraadslid sedert 1986 gemeente Bergen op Zoom, lid DB waterschap Brabantse Delta 
www.louisvanderkallen.nl 
 

Contactinformatie onswater@home.nl 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ahadata.nl/
mailto:hubens@ahadata.nl
http://www.louisvanderkallen.nl/
mailto:onswater@home.nl


5 

 

Etienne Lemmens 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Voorzitter rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf, t/m december 2012 

Eventuele andere huidige functie(s) Onderzoeker-adviseur/vennoot Prae Advies & onderzoek BV 
Onderzoeker/vennoot Limburgs Onderzoeksinstituut Overheidsuitgaven (LOOU) Vof 
Lid Commissie Kwaliteitszorg NVRR 
Secretaris Stichting Orbis (sociale zekerheid) 

Expertise Sociale zekerheid, re-integratie, arbeidsmarkt, WWB, SW, Wwnv, WMO, jeugdzorg, CJG-vorming, gemeentelijke 
organisatie, inhuur derden 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Inhuur derden voor de rekenkamercommissies Maasgouw, Venray en Kerkrade (met Jean-Paul Essers), 2012 
Second Opinion Centrumplan Brunssum (LOOU), 2012 
CJG-vorming voor de rekenkamercommissies Weert, Leudal, Nederweert, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, 2011-2012 
Mijnwater voor de rekenkamercommissie Heerlen (samen met Jean-Paul Essers en Simon Duindam), 2011 
Re-integratie voor de rekenkamercommissies Heerlen, Brunssum, Landgraaf (2010-2011) 

Contactinformatie etienne@prae-advies.nl of etienne@rekenkamersparkstadlimburg.nl 
tel. 06-11226755 

 
 
Harry Maessen 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Voorzitter rekenkamercommissie Roerdalen 

Eventuele andere huidige functie(s) Onderzoeker rekenkamercommissie Roerdalen, 
Zelfstandig gevestigd adviseur met expertise op vlak van publiek-private samenwerking 

Expertise Voorzitter en onderzoeker rekenkamercommissie Roerdalen sinds 1 juli 2007 
Voorzitter en onderzoeker rekenkamercommissie Ambt Montfort / Roerdalen 1 januari 2006 tot 1 juli 2007 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op www.roerdalen.nl onder het tabblad bestuur, rekenkamer. 

mailto:etienne@prae-advies.nl
mailto:etienne@rekenkamersparkstadlimburg.nl
http://www.roerdalen.nl/
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Contactinformatie Belkis.Regina@home.nl 

 
 
Julien van Ostaaijen 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Secretaris rekenkamercommissie Peel en Maas, geen einddatum 

Eventuele andere huidige functie(s) Universitair onderzoeker en docent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg 
Lid NVRR kringen ‘Onderzoek’ en ‘Secretarissen’ 
Penningmeester Kring van Rekenkamer(commissie)secretarissen Limburg 

Expertise Bestuurskunde, gemeentelijke organisatie, burgerparticipatie, dorps- en wijkraden, wijkwerking, politieke partijen, 
publiek-private samenwerking 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Overzicht lokale bestuurlijke modellen in Nederland en buitenland (met o.a. Frank Hendriks en Linze Schaap, 2012) 
Functioneren van de Bredase wijktafels (met Gerard Drosterij, 2011) 
Gebruik van ICT en sociale media in Tilburg (met Marcel Boogers, 2011) 
De legitimiteit van Brainport Eindhoven (met Linze Schaap, 2011) 
Stemgedrag van kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen 2010 (met Marcel Boogers, 2010) 
Doorwerking van politieke agenda van Leefbaar Rotterdam (promotie onderzoek, 2010)  

Eventuele extra informatie http://rechten.uvt.nl/ostaaijen 

Contactinformatie Julien.van.Ostaaijen@peelenmaas.nl of j.j.c.vanostaaijen@uvt.nl 
077 3279514 of 06 28410855 

 
 
Klaartje Peters 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Lid Rekenkamer Maastricht 

Eventuele andere huidige functie(s) Zelfstandig onderzoeker op gebied van politiek en bestuur. 

http://rechten.uvt.nl/ostaaijen
mailto:Julien.van.Ostaaijen@peelenmaas.nl
mailto:j.j.c.vanostaaijen@uvt.nl
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Expertise Bestuurskundige (gepromoveerd), met ruime (rekenkamer)onderzoekservaring op lokaal en provinciaal niveau 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

Kwaliteit informatievoorziening Raad (landelijk, 2012) 
Kwaliteit Programmabegroting en Rekening (Maastricht, 2012) 
Lessen re-integratiebeleid (Maastricht, 2012) 
Kandidaatstelling Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (Maastricht, 2010) 
Behandeling burgerinitiatieven (Maastricht, 2010) 
Beheer Openbare Ruimte (Maastricht, 2010) 

Contactinformatie www.klaartjepeters.nl  

 
 
Wim Satijn 
 

Rol in rekenkamer(commissie)(s) 
en tot wanneer 

Voorzitter Rekenkamercommissies Onderbanken en Schinnen tot eind 2012 

Eventuele andere huidige functie(s) Zelfstandig onderzoeker op gebied van bestuur gemeenten, gepensioneerd 

Expertise Econoom met ruime ervaring op gebied van bedrijfsvoering en financiën gemeenten; vanuit eerdere werkkring bij CBS 
ruime ervaring met statistisch onderzoek. 

Selectie recent afgerond 
onderzoek 

- Onderzoek grondbeleid voor rekenkamercommissie Kerkrade (2009); 
- Vervolgonderzoek aanbestedingen voor rekenkamercommissie Voerendaal (2010); 
- Onderzoek leges en kostentoerekening voor rekenkamercommissie Landgraaf (2011). 

Contactinformatie wimsatijn@hetnet.nl 
046-4424201 

 
 
 
 

http://www.klaartjepeters.nl/
mailto:wimsatijn@hetnet.nl

