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Verslag Prof. mr. B. Barentsen
Indeling werkzaamheden
De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht conform de doelstellingen van de
leerstoel en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en de platformfunctie:






Onderwijs, o.a. het keuzevak Arbeidsverhoudingen bij de overheid;
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
Het aangaan van samenwerkingsverbanden;
Het instellen van, dan wel medewerken aan studiecommissies;
Overige activiteiten die aan de doelstelling beantwoorden.

Inhoudelijke thema’s
In 2014 stonden de thema’s werkgerelateerde schade en de positie van de
arbeidsongeschikte ambtenaar centraal in onderwijs, expertbijeenkomsten en onderzoek.
In vergelijking met voorgaande jaren is er meer aandacht besteed aan de
discussie/problematiek rond het thema normalisering ambtelijke rechtspositie. Het is
afwachten of de normalisering doorgaat. Met het CAOP is/wordt een plan ontwikkeld om
daar dan nog meer aandacht te besteden.
Ook andere arbeidsrechtelijke/ambtenarenrechtelijke onderwerpen kwamen aan de orde.

Sociale media
Om de belangstelling voor arbeidsverhoudingen bij de overheid (en de studie daarvan) te
vergroten ben ik actief geworden op Twitter. Uiteraard leent dit medium zich matig voor
beschouwingen en nuances, maar het is wel geschikt om de aandacht te vestigen op
publicaties, activiteiten en ontwikkelingen in de praktijk. Via @BarendBarentsen probeer ik
deel te nemen aan het debat over sociaal recht en arbeidsverhoudingen in den brede en ook
over de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Begin 2015 telde dit account ruim 550 directe
volgers (begin 2014: 400). Het bereik is feitelijk groter (re-tweeten, koppeling aan andere
sociale media zoals linked-in).
Daarnaast bespreek op een eigen site (http://www.wezengaatvoorschijn.nl ) regelmatig
arbeidsrechtelijke/ambtenarenrechtelijke onderwerpen.

Gezamenlijke bijeenkomsten vanuit de platformfunctie:
Deze bijeenkomsten werden gezamenlijk met het CAOP en/of andere leerstoelhouders
georganiseerd.
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-

Lunchcollege ‘Normalisering: een nieuwe lente of herfsttij voor de ambtenarij?’ 10 maart
2014
Expert meeting normalisering (samen met L.C.J. Sprengers)
Lunchcollege ‘De toekomst van werken’, door prof. P.F. van der Heijden, mede
voorbereid met hoogleraren Albeda Leerstoel
Openbaar Jaarcongres december, met als centraal thema: “De samenleving verandert.
Verandert de publieke sector voldoende mee?”. Gediscussieerd werd over een aantal
samenhangende onderwerpen op de terreinen ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Arbeidsverhoudingen’.
De nieuwe meerjarenagenda van de leerstoelen is gepresenteerd.

‘Externe’ voordrachten e.d.
-

Lid rondetafelpanel arbeidsongevallen/beroepsziekten, vaste kamercommissie sociale
zaken, Tweede Kamer der Staten Generaal 13 juni 2014
Normalisering – voordracht voor (arbeids)juridsiche zaken Ministerie van Defensie
november 2014
Voorzitter/spreker Lustrumcongres Vereniging Ambtenaar&Recht 13 november 2014

Publicaties
NB: Een deel van deze publicaties betreft niet of niet specifiek arbeidsverhoudingen bij de
overheid/ambtenarenrecht. Veelal wordt daarin wel aandacht besteed aan werken(den) bij
de overheid.
(Delen van) boeken/artikelen
-

-

-

-

‘Top of flop’, in: Alles voor het publieke domein. Bundel ter gelegenheid van het
afscheid van prof. mr. Roel Bekker en prof. dr. mr. Roel Nieuwenkamp, Den Haag:
CAOP: 2014, p. 10-13.
‘Het gras is niet altijd groener aan de overkant, in: J. Blanken e.a. (red.) Vijf jaar
Ambtenaar & Recht in vogelvlucht (Reeks Vereniging Ambtenaar & Recht nr. 2)
Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij. 41-58.
‘Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet’, Tijdschrift voor
Recht en Arbeid 2014/2.
‘Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de
gemeenschap’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014 (3), p .262-268.
‘De sociale zekerheid van de ambtenaar nu en in de toekomst’. In: Capra (Red.) De
ambtenaar van de toekomst van de ambtenaar. Tilburg: Celsus 2014 p. 37-46 (met
H.J.M. Richters).
‘Kroniek van het sociaal recht’, Nederlands Juristenblad 2014(35), p. 2503-2513 (met
S.F. Sagel)
Commentaar art. 4-6, 12-17, 23-24, 43-138 WIA, art. 18, 36, 43a, 44 WAO. In:
Barentsen B., Damsteegt A.C. (Red.) Socialezekerheidsrecht Tekst & Commentaar.
Deventer: Kluwer.
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Columns
-

Interessante tijden, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2014(1): 31.
Geen massages meer bij justitie, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen
2014(2): 23.
Ondernemende overheid, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen
2014(3): 21

Annotaties
-

Hoge Raad 6 juni 2014, USZ 2014/220(weigeren passende arbeid)
Hoge Raad 11 juli 2014, JAR 2014/193 (gestolen leaseauto)
Hoge Raad 3 oktober 2014, JAR 2014/276 (toerekening vervolgschade).

Blogs
Back to normal, Leiden Law Blogs 4 februari 2014
(Voor zover betrekking hebbend op de publieke sector op wezengaatvoorschijn.nl)
- Beestenboel, 26 februari 2014
- Actie, actie, 2 mei 2014
- Franje, 15 mei 2014
- De juiste papieren, 29 augustus 2014
- Pestkoppen, 18 november 2014

Redacties
Uitspraken sociale zekerheid (USZ, Sdu).
Tijdschrift recht en arbeid (TRA, Kluwer).

Onderwijs
Als medewerker van de Leidse afdeling sociaal recht heb ik in 2012 veel onderwijs verzorgd,
maar dat valt grotendeels buiten de leeropdracht van de Albeda Leerstoel. Wel komt ook in
dit ‘overige’ onderwijs de juridische positie van werkenden in de publieke sector aan de
orde, alleen staat die niet centraal.
Wat onderwijs m.b.t. arbeidsverhoudingen in de publieke sector betreft verdient, naast het
onderwijs in het keuzevak Arbeidsverhoudingen bij de overheid (zie hierna) en begeleiding
van masterscripties, het volgende onderwijs vermelding:
- PAO-cursus ‘De arbeidsongeschikte ambtenaar’ (Onderdeel Basiscursus
Ambtenarenrecht, Juridisch PAO Universiteit Leiden, juni 2014).
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-

Organisatie PAO-cursus ‘Actualiteiten ambtenarenrecht’ + doceren onderdeel
‘Normalisering’ Juridisch PAO Universiteit Leiden.
WW-aanspraken ambtenaren na reorganisatie Lex Lumen (april 2014)
College ‘Integratie van het ambtenarenrecht in het arbeidsrecht’ (Leergang PALA+
Universiteit van Amsterdam/Erasmus Universiteit) 20 november 2014

Gezamenlijk onderwijs
Keuzevak Arbeidsverhoudingen bij de overheid
In het curriculum aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden is als
keuzevak een vak opgenomen onder de titel ‘Arbeidsverhoudingen bij de overheid’. Dit
keuzevak staat open voor bachelorstudenten in het 2e of 3e jaar. De meeste studenten zijn
afkomstig uit de juridische faculteit; de niet-rechtenstudenten zijn voornamelijk
bestuurskundestudenten. In 2014 namen uitsluitend rechtenstudenten deel.
In een reeks van tien colleges wordt in het vak ingegaan op uiteenlopende onderwerpen die
te maken hebben met de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Onder meer komen aan de
orde: de ambtelijke status, het sectorenmodel en het cao-overleg bij de overheid, de
medezeggenschap bij de overheid, ontslagrecht, de individuele rechtsbescherming,
(aanvullende) sociale zekerheid, de verhoudingen tussen politiek en ambtenaren, integriteit
en vrijheid van meningsuiting.
Dit keuzevak wordt door Barend Barentsen gecoördineerd en beide hoogleraren (in 2014
nog: prof. Bekker) verzorgen de colleges. Een gastcollege werd verzorgd door mevr. mr. dr.
Lydia Schut van het ministerie van BZK (klokkenluiden).
Het aantal studenten bedroeg 25. We hebben een goede positie om een verbinding te
maken tussen recht en (bestuurlijke) werkelijkheid. In de colleges werd daarom ook veel
aandacht besteed aan de actualiteit. De Albeda Leerstoel biedt aanvulling op het juridisch
curriculum, juist dankzij de blik over de grens van het strikt juridische.

Netwerken
In het kader van het ontwikkelen van de kennisfunctie en het netwerk onderhoudt de
leerstoel contacten met verschillende universitaire instellingen, zoals:








de Stichting Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden
de Stichting Leerstoel Comparative public sector en civil service reform van de
Universiteit Leiden
kenniscentrum CAOP
het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS)
de Algemene Bestuursdienst
de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden
de Nederlandse vereniging voor Ambtenaar en Recht
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Per 1 september 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar op de Albeda leerstoel voor 1 dag in
de week. 2014 stond in het teken van het voorbereiden van mijn Oratie die op 13 februari
2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast met goede ondersteuning vanuit CAOP een start
gemaakt met de publicatie Dutch Civil Service en de Staat van de Ambtelijke Dienst waar ik
de rol van eindredacteur bij heb. Tenslotte enkele presentaties gegeven.

====
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