
 

 

Beleidsplan Thorbeckeleerstoel 2017 

 

1. Onderzoek 

- Met Hans Vollaard, Joop van den Berg en Geerten Boogaard vormt de Thorbeckehoogleraar 

de kernredactie voor een handboek over de Gemeenteraad. In dat handboek zal de 

leerstoelhouder het hoofdstuk over de burgemeester schrijven. 

- Met Laurens Raijmakers werkt de leerstoelhouder aan het onderzoek Decentralisatie 

Cultuurgoed ten behoeve van het IPO. 

- De leerstoelhouder begeleidt het promotie-onderzoek van Joost Westerweel over 

burgerparticipatie. 

- Hij is met enige regelmaat lid van promotiecommissies. 

- Op 7 april zal hij in Utrecht bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht de Artikel 1 lezing 

houden, over het gelijkheidsbeginsel en gemeentelijke decentralisaties. 

 

2. Onderwijs 

De leerstoelhouder gaat in op verzoeken om colleges en werkgroepen te geven, zowel 

binnen als buiten de afdeling en de faculteit. Zo speelt hij onder meer een rol in het vak 

Constitutionele Vraagstukken in de master Staats- en bestuursrecht, begeleidt hij een aantal 

studenten in de Honours Class Leren door Doen, en begeleidt hij scripties in de bachelor- en 

masterfase. Er zijn ook met regelmaat verzoeken om lezingen en inleidingen over 

onderwerpen die verband houden met de onderzoeksthema’s waar zijn leerstoel zich op 

richt, veelal op het terrein van de ontwikkeling van lokale en regionale democratie, 

waaronder het thema 'burgertop'. 

 

3. Bestuurlijk 

De bestuurlijke activiteiten van de Thorbeckehoogleraar vloeien voort uit zijn voorzitterschap 

van het curatorium van de VNG, dat min of meer vervlochten is met de leerstoel.  

In dat verband leidt hij de bijeenkomsten van het Curatorium en de maandelijkse 

Atriumlezingen bij de VNG, onderhoudt hij regelmatig contact met de directie (met name 

algemeen directeur Jantine Kriens), het bestuur van de VNG en met Rogier van der Wal, die 

de wetenschapsfunctie binnen de VNG onder zijn hoede heeft. Hij maakt deel uit van de 

wetenschappelijke reflectiegroep bij het project Maak verschil van BZK. 

Hij is lid van de redactie van Bestuurswetenschappen. 

Hij is maatschappelijk lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van 

NWO. 


