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Inleiding
Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service Reform
gevestigd aan de Universiteit Leiden. De leerstoel wordt sinds juni 2011 bekleed
door hoogleraar Dr. F.M. van der Meer. De leerstoel heeft betrekking op in het
bijzonder de vergelijkende studie naar publieke sector en civil service
hervormingen, vanuit wetenschappelijk en breder maatschappelijk oogpunt. In
het onderzoek- en onderwijsprogramma worden nadrukkelijk de banden met de
internationale wetenschappelijke en professionele gemeenschap en de aandacht
voor de maatschappelijke actualiteit in het Nederlands en internationaal
openbaar bestuur benadrukt.

Activiteiten
Onderwijs, functioneren in de context van het kennisplatform en voordrachten
In het verslagjaar 2013/2014 betrof het navolgend onderwijs en externe
voordrachten:
1. Master avondcursus Management van de publieke sector, gegeven aan
studenten van de dagopleiding en aan de opleiding voor professionals
werkzaam in het openbaar bestuur.
2. Voor dezelfde groep is een reek van masterscripties begeleid. Tevens is een
bijdrage geleverd aan een cursus voor het Ministerie van Defensie
(Defensiestaf).
3.
In april 2014 heb ik een promovendus afgeleverd. Moosa Elayah,
Donors promoted public sector reforms in developing countries and the local
knowledge syndrome. The Dutch –Yemen NPT program for developing the
higher education sector in Yemen (met prof dr. D Lowery en prof R
Torenvlied).
4. Onderwijsmiddag verzorgd voor de Academie voor Overheidsjuristen over
het thema overheidshervormingen in vergelijkend perspectief.
5. Verder is een brainstormmeeting bij het CAOP gehouden over de
voornemens van Kabinet Rutte II en de consequenties voor het ambtelijk
apparaat.
6. Voorts is een bijdrage geleverd aan het afscheidssymposium voor voorzitter
Bestuur Leerstoelen Hans Borstlap op het thema “Speaking truth to power”.
7. Tevens heb ik deelgenomen aan het forum op het Jaarcongres van de
Leerstoelen “Na een jaar Rutte-II” op 10 december 2013.
8. November 2013 is op de CAOP website een column met de titel:
“Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten aanzien van
ambtenaren” gepubliceerd.

9. Op 17 januari 2014 is in Limerick op het EMPA congres een voordracht
gehouden met als titel Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law:
Consequences for the public service Concentrating on the Dutch case.
10. Overleg op verzoek van SCO bij het CAOP wat de leerstoelen kunnen
betekenen voor de agendering van sociale partners.
11. Bijeenkomst over voorbereiding ronde tafel OOR 10 maart 2014.
12. Lid klankboordgroep Hervorming Rijksdienst t.b.v. minister Blok.
Onderzoek
Mede in de context van de leerstoel CAOP is aandacht besteed aan het vraagstuk
van de zogeheten normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Op grond
hiervan wordt een eigen (publiekrechtelijke) rechtspositie bepleit. Een groot
aantal publicaties en lezingen is hieruit voortgevloeid.
Een ander thema betreft de studie van civil service systems in vergelijkend
perspectief waaronder de discussie over omvang en bezuinigingen op de
ambtelijke organisatie. Een conferentie is eind mei in Den Haag mede door mij
georganiseerd. Dit moet resulteren in een nieuw boek over civil service systemen
en multi level governance en een herdruk (mei 2014) van Civil Service in the 20st
century. Ten behoeve van het STAD project is een bijdrage over de bezuinigingen
geschreven. STAD is op 10 december uitgekomen. In het verlengde van dit werk
zal de analyse van groei en omvang van het overheidspersoneel verder worden
verfijnd door de (longitudinale) analyse uit te werken naar sectoren van
overheidsbeleid en de relatie van die ontwikkeling met de omslag van de
verzorging- naar de voorwaardenscheppende staat nader uit te werken. Deze
analyse kan behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vraag naar het type
ambtenaar en het aantal ambtenaren dat benodigd zal zijn in het Nederlands
openbaar bestuur.
Voorts zijn er publicaties verschenen (en nog te verschijnen) op het gebied
van topambtenaren als sociale elite in respectievelijk het International Review of
administrative Sciences en het Revue Française d’Administration Publique en op
het terrein van de bestuurskunde.
Tenslotte ben ik als referent opgetreden voor de tijdschriften Administration
& Society, British Journal of Management International Review Administrative
Science, Public Administration, Public Administration Review.

Publicaties in beoordelingsperiode eind 2012 – nu 2013 en in druk 2014
1. Frits M. van der Meer and Jos C.N. Raadschelders, Dutch Central Government
Elites from 1980 to 2012: Changing Characteristics and Interactions with
Political Officeholders in Luc Rouban (ed.), special issue about 'Administrative
Elites', Revue Française Administration Publique, forthcoming.
2. Frits M. van der & Raadschelders J.C.N. (2015), The Governance of Food

Safety in the Netherlands: (De) regulation, (De) centralization and (De)
collectivization in Fabbio Rugge (ed.), Food Administration in historical
perspective Bruylant: Brussels. In progress.
3. Frits M van der Meer and Jos C.N. Raadschelders (2015), Dutch Central
Government Elites from 1980 to 2012: Changing Characteristics and
Interactions with Political Officeholders in Luc Rouban (ed.) special issue about
'Administrative Elites' Revue Française Administration Publique, Under
review.
4. Frits M. van der Meer and Jos C.N. Raadschelders (2014) The Social Profile of
Administrative Elites in the Netherlands, 1980-2010 in: International Review
of Administrative Sciences In print.
5. Frits M. van der Meer, Toon Kerkhoff. & Danielle van Osch (2014), Educating
and training civil servants in the Netherlands 1814-2014 IIAS Administrative History Conference Corfu April 26th 2014.
6. Frits M. van der Meer Schaalproblemen in het openbaar bestuur. MLG en multischalig besturen, Utrecht Maart 2014 (Lezing).
7. Van der Meer & F.M. (2014), Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the public service Limerick January (Annual EMPA Lecture).
8. Meer, F.M., van der & Berg, C.F., van den & Dijkstra, G.S.A. (2013), Rethinking
the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in
Europe. International Review of Administrative Sciences, 79 (1), pp. 91-111.
9. Frits M. van der Meer, Caspar van den Berg & Gerrit S.A. Dijkstra (2013),
Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal
arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94
10. Frits M. van der Meer, Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten
aanzien van ambtenaren, Column CAOP, november 2013.
11. Frits M. van der Meer en Gerrit S.A. Dijkstra (december 2013), Het
regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst, in R. Bekker en B.
Barendse, De Staat van de Ambtelijke dienst, Den Haag: CAOP.
12. Frits M. van der Meer en Gerrit S.A. Dijkstra (December 2013), Public
Administration: from Rotterdam and Leiden to The Hague, Lustrum boek
FSW.
13. Frits M. van der Meer & Berg, Caspar F., van den & Gerrit SA. Dijkstra, (2013),
Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil
servants in Europe. International Review of Administrative Sciences, 79 (1),
pp. 91-111.
14. Frits M. van der Meer & Caspar F. van en Berg & Gerrit S.A. Dijkstra, (2013)
Repenser le « marché bureaucratique »: l’évolution de la position (juridique)
des fonctionnaires en Europe. International Review of Administrative
Sciences, 79 (1), pp. 95-115. (Franse versie van nr 3).
15. Frits M. van der Meer & Gerrit S.A. Dijkstra (2013), Representative
bureaucracy and diversity in the Netherlands, In B Guy Peters, Patrick Von
Maravic & Eckhard Schroter, Eds., Representative bureaucracy in action,
Edward Elgar: Cheltenham.
16. Frits van der Meer & Gerrit Dijkstra (2013), Hervormingen publieke sector en
de democratische rechtstaat: consequenties voor de publieke dienst In
Tijdschrift voor Openbare Financiën, 41, 41-48.

17. Meer Frits M. van der & Caspar F. van den Berg (2013), De bestuurlijke
paragraaf van het Regeerakkoord 'aan enige liberale principien nader
getoetst', Liberaal Reveil 54(2): 125-130.
18. Frits M. van der Meer & Gerrit S.A. Dijkstra, Caspar. F. van den Berg
(maart2013)
Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel
vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen
in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van
de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. Den
Haag, Brainstormmeeting CAOP.
19. Frits M. van der Meer (27 June 2013), Speaking truth (unto) power. Een historisch en internationaal perspectief (Lezing). CAOP Den Haag.
20. Frits M. van der Meer & Caspar F van den Berg (31 May 2013), Bureaucracy in
systems of multi-level governance: towards a new civil service research project. Conference framework Paper (paper). Leiden.
21. Frits M. van der Meer & Jos C.N. Raadschelders (3 May 2013), The Governance of Food Safety in the Netherlands: (De) regulation, (De) centralization
and (De) collectivization (paper). Reims.
22. Frits M. van der Meer (2013), Welke jongere is nog ambtenaar NRC Next 17
april 2013: NRC Next 17 april 2013.

