
Nieuws van de Vereniging voor Bestuurskunde: 

Een bestuurskundige zomeravond met Uri Rosenthal op 1 juli in Den Haag.  

Verslag van de eerste State of Science op 15 mei jl. over gedragsbestuurskunde. 

 

Onderstaande uitnodiging ontving het bestuur van AVEUM van Mirko Noordegraaf. Leden van 

AVEUM zijn van harte welkom om zich aan te melden: 

 

Beste VB-leden, 
Zoals we vaker benadrukken, organiseert de VB allerlei activiteiten om de relaties tussen 
bestuurswetenschappelijke kennis en bestuurlijke praktijken te versterken – of eigenlijk, reeksen 
van activiteiten die deze relaties op steeds andere wijzen belichten en bespreekbaar maken. 
Onlangs organiseerden we de eerste aflevering van een nieuwe reeks, State of Science, waarin 
we langs de universiteiten gaan om over bestuurswetenschappelijke 'state of the art' kennis te 
horen. In de eerste succesvolle aflevering stond de gedragsbestuurskunde centraal. Een kort 
verslag vindt u hieronder. We presenteerden tevens de eerste aflevering van een andere reeks, 
via de nieuwe boekenredactie: de VB-boeken-podcast. 
In langer bestaande reeksen van activiteiten – lezingen, themabijeenkomsten, Bestuurskunde 
challenge, prijzen – zullen de komende tijd weer nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd 
(themabijeenkomst op J&V, de Van Slingelandtlezing, de VB-NIG-preconference, etc.), maar op 
korte termijn ook een nieuwe bestuurskunde avond. 'De avond van de bestuurskunde' zal in het 
najaar worden georganiseerd; op 1 juli wordt een Bestuurskundige zomeravond georganiseerd, 
i.s.m. de NSOB, met en over onze vakgenoot Uri Rosenthal. Meer informatie onder, meld u snel 
aan! 
Groeten, mede namens het VB-bestuur, 
Mirko Noordegraaf, voorzitter. 

 

  

 

 

1 juli: Een bestuurskundige zomeravond - in gesprek met Uri Rosenthal 

 

 

  

Bestuurskundigen zijn zeer breed inzetbaar. Als bestuurskundige ben je multidisciplinair en maak 
je gebruik van kennis uit verschillende vakgebieden, als bestuurskundige is je blikveld ruim en 
ben je een bruggenbouwer, als bestuurskundige bekijk je complexe vraagstukken vanuit 
verschillende invalshoeken en leg je verbanden. Uri Rosenthal is een bestuurskundige bij uitstek: 
wetenschapper, consultant en bewindspersoon in één. Hij verenigt in zijn persoon en in zijn 
carrière drie perspectieven op maatschappelijke vraagstukken en is daarmee een metafoor voor 
de Bestuurskunde. Op 1 juli organiseren de Vereniging voor Bestuurskunde en de NSOB een 
zomeravond met Uri Rosenthal in het Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag. 
 
De avond staat in het teken van de memoires van Uri Rosenthal. Centrale vraag is wat het 
samenbrengen van de perspectieven "Waarnemer, adviseur, beslisser" op maatschappelijke 
vraagstukken brengt? Wat is de toegevoegde waarde van de multidisciplinaire aard van de 
Bestuurskunde? Ook kijken we kritisch naar de actuele ontwikkelingen in het vakgebied: 
specialiseren we ons te veel? Zijn we nog wel bruggenbouwers? Is er nog genoeg 
kruisbestuiving? Tot slot staan we stil bij de manier waarop verschillende generaties 
Bestuurskundigen tegen het vakgebied aankijken en het beoefenen. Aan het woord komen 



 

vertegenwoordigers uit de wetenschap, consultancy en politiek: Sander Dekker, Mark Bovens en 
Erwin Muller. Ook zal Uri zélf in gesprek gaan met jonge vertegenwoordigers van de drie 
perspectieven, onder andere Floor Vermeulen en Janine Mulder. Paul Frissen zal de avond in 
goede banen leiden en Paul 't Hart sluit de zomeravond af, gevolgd door een zomerborrel op het 
terras.  
 
Wil je deze zomer-happening niet missen? Meld je aan via de website. 

 

  

 

Verslag: eerste State of Science  

 

 

   

 

Op woensdag 15 mei vond de eerste VB State of Science-bijeenkomst plaats in Utrecht! Zo'n 60 
aanwezigen genoten van de enthousiaste betogen van professoren Lars Tummers en Denise de 
Ridder over de gedragsbestuurskunde. Ook werd er volop gediscussieerd en presenteerde Joram 
Feitsma een column. State of Science: wordtvervolgd! 
 
De presentaties zijn hier terug te vinden.  
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https://bestuurskunde.us12.list-manage.com/track/click?u=8b00f1dd43c8d9644a33b9251&id=87d1bb242d&e=c7cb9e922c
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