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Inleiding
De nieuwe Leerstoel Transities in de Publieke Sector is sinds 1 november 2021
ondergebracht bij het Instituut Bestuurskunde van de faculteit Governance and Global
Affairs van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.
Bijzonder hoogleraren zijn prof. dr. C.F. van den Berg en prof. dr. A.C. Wille
Beide hoogleraren houden op 21 november 2022 hun dubbeloratie.

Het onderzoeksgebied
De twee hoogleraren aan de bijzondere leerstoel Transities in de publieke sector richten hun
onderzoek op de volgende thema’s:
•

De relatie tussen politiek en bestuur in parlementaire democratieën

•

De inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur in een context van
internationalisering

•

De spanningen tussen politiek, ministeries en onafhankelijke autoriteiten

•

De rol van (onafhankelijke) experts, belangengroepen en ambtenaren bij
beleidsvormingsprocessen

•

Ambtelijke autonomie en reputatie in het licht van (sociale) media; de politisering
van het ambtelijk apparaat

•

De relatie tussen het opkomend populisme en het openbaar bestuur

Onderwijs / het vak
n.t.b.

Indeling werkzaamheden
De werkzaamheden van de hoogleraar zijn ingericht conform de doelstellingen van de
leerstoel en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en de platformfunctie:
-

Onderwijs;

-

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;

-

Het aangaan van samenwerkingsverbanden;
Overige activiteiten die aan de doelstelling beantwoorden en de platformfunctie van

de leerstoel.

Meerjarenagenda Leerstoelen CAOP

De Leerstoelen verbinden wetenschap met beleid en praktijk en werken vanuit een
gezamenlijke meerjarenagenda die in 2018 is geactualiseerd en loopt tot en met 2021:
“Transformaties en verschuivingen in het publiek domein. Consequenties voor kwaliteit van
arbeid en arbeidsverhoudingen”. Deze agenda vormt (mede) het kader voor activiteiten.

In de meerjarenagenda komen de algemene ontwikkelingstendensen in het publieke domein
tot uiting in drie centrale spanningsvelden op verschillende niveaus:
1. Effectiviteit versus legitimiteit van overheidshandelen (de verhouding tussen overheid en burger)
2. Zekerheid versus flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid (de verhouding tussen werkgever en werknemer)
3. Decentralisatie versus integraliteit van bestuur (de verhouding tussen de verschillende bestuurlijke niveaus)
De drie spanningsvelden komen op verschillende manieren terug in de activiteiten van en de
relaties tussen de vijf leerstoelen.
De agenda wordt in 2022 geactualiseerd.

Oratie, inhoudelijke thema’s, onderzoek Leerstoel Transities in de publieke sector
De hoogleraren houden op 21 november 2022 hun dubbeloratie.

