Ien Dales Leerstoel: “De overheid als arbeidsorganisatie”

Verslag van de werkzaamheden van de bijzonder hoogleraren op de Ien Dales Leerstoel
aan de Universiteit van Amsterdam, prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp en prof. mr. A. de
Becker, over het studiejaar 2010 (periode 1 augustus – 31 december 2010).
Dit verslag is bestemd voor de Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA en
het Curatorium van de Ien Dales Leerstoel, door tussenkomst van het Bestuur Stichting
Leerstoelen.
Inleiding
De bijzonder hoogleraren prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp en prof. mr. A. de Becker zijn per 1
augustus 2010 in dienst getreden van de Stichting Ien Dales Leerstoel. Zij volgen prof. mr.
C.R. Niessen op die tot 1 september 2010 als bijzonder hoogleraar was verbonden aan de
leerstoel. Beide zijn benoemd voor een periode van vijf jaar.
De hoogleraren danken de Universiteit van Amsterdam, het Curatorium van de leerstoel en
het CAOP die de aanstelling mogelijk hebben gemaakt.
De tijdspanne tussen 1 augustus 2010 en 1 januari 2011 is te kort om een volledig
academisch programma te realiseren en de weerslag daarvan op te nemen in het jaarverslag
over 2010. Dit verslag volstaat daarom met een duiding van de werkzaamheden van beide
hoogleraren in hun onderzoek-, onderwijs- en platformprogramma.
Het vak
Het vak “De overheid als arbeidsorganisatie” wordt als keuzevak gegeven in het kader van de
Masteropleiding Arbeidsrecht van de leerstoelgroep Arbeidsrecht.
Het keuzevak onderscheidt zich van het keuzevak ambtenarenrecht, doordat “De overheid
als arbeidsorganisatie” zich concentreert op de politiek/bestuurlijke omgeving waarin de
ambtenaar moet functioneren en omdat het een sterk vergelijkende invalshoek heeft.
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;
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
Het aangaan van samenwerkingsverbanden;
Het instellen van, dan wel medewerken aan studiecommissies;
Overige activiteiten die aan de doelstelling beantwoorden en de platformfunctie van
de leerstoel.

Colleges: het keuzevak
“De overheid als arbeidsorganisatie 2010 – 2011”
Inhoudelijke thema’s en onderzoek
De planning omvat eigen onderzoek en het uitbreiden van de onderzoeksequipe via
onderzoeksprojecten. Door prof. de Becker worden hieraan toegevoegd (internationale)
rechtsvergelijkende modellen en de invloed van het EU-recht op de rol die de overheid als
arbeidsorganisatie speelt. Door prof. Nieuwenkamp worden hieraan toegevoegd
gestructureerde interviews naar het spanningsveld tussen politieke organisatiewensen en
ambtelijke organisatie en gesprekken met relevante actoren over de vraag “waar lig je
wakker van als het gaat om de overheid als arbeidsorganisatie?”. En “wat is er nodig om
dapper te kunnen zijn”: “speaking truth to power” (met een link naar de ambtelijke
rechtspositie).
In het kader van het ontwikkelen van de kennisfunctie en het netwerk wordt ook kaart
gebracht met welke universitaire instellingen de leerstoelen contacten onderhouden.
Samenwerken met (onderzoek)instituten, vooralsnog:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de leerstoelgroep Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht van de UvA
de Stichting Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden
kenniscentrum CAOP
het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS)
het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)
de Algemene Bestuursdienst
de Nyenrode Business Universiteit
de Academie voor Wetgeving en de Europese Academie voor Wetgeving
de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden

De samenwerking met internationale instituten wordt geïntensiveerd.
Deelnemen aan studiecommissies – nader te bepalen
Overige activiteiten- platformfunctie:
Het betreft de medewerking aan verschillende bijeenkomsten die worden georganiseerd
met het CAOP en het leveren van een bijdrage aan overige bijeenkomsten en interviews.
Oratie
Op 19 mei 2011 zullen prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp en prof. mr. A. de Becker met het
uitspreken van hun oratie officieel het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Ien Dales
Leerstoel aanvaarden. De werktitels van hun oraties luiden:

“Politiek en ambtenarij: spanningen in een verstandshuwelijk” – prof. Nieuwenkamp.
“De paradox van de EU: de ene ambtenaar is de andere niet” – prof. de Becker.
Op 22 juni 2011 wordt bij het CAOP in Den Haag een bijeenkomst over de thema’s van de
oraties georganiseerd voor het “Haagse” netwerk van de Ien Dales Leerstoel.

Den Haag, 6 april 2011.

