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Openbaar bestuur  
op expeditie
Verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen  

Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid 

van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en 

bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan  

de Open Universiteit Nederland. Dit liber amicorum bevat 

bijdragen van wetenschappers die bij hem zijn gepromoveerd 

en bijdragen van leden van zijn ‘promovendikring’. Deze laatste groep werkt 

onder zijn leiding aan een promotieonderzoek met elk een eigen specifiek 

onderzoeksonderwerp. De onderwerpen liggen op het vlak van het openbaar 

bestuur en geven een breed gamma aan bestuurskundige inzichten. 

Van symbolische waarde is de bijdrage van prof. dr. R. In ’t Veld aan deze bundel.  

Hij was in 1979 namelijk de promotor van prof. dr. A.F.A. Korsten. Daarmee krijgt  

het boek een extra persoonlijk karakter. Het nawoord is geschreven door prof. dr.  

H. van den Bosch, decaan van de Faculteit Managementwetenschappen van de 

Open Universiteit Nederland.

Hoewel dit liber amicorum in eerste instantie is bedoeld als eerbetoon aan prof. 

dr. A.F.A. Korsten nemen de promovendi-auteurs u ook mee in de wereld achter 

het promoveren. Naast hun ervaringen met hun promotor beschrijven zij ook hun 

belevenissen en worstelingen die het promotieproces vaak herbergt. Daarmee is 

het boek ook interessant voor universitair afgestudeerden die het promoveren in 

overweging nemen. 

Tot slot is dit boek ook bedoeld voor bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers, 

adviseurs, studenten van opleidingen Bestuurskunde en anderen met interesse 

voor het openbaar bestuur. De auteurs geven vanuit bestuurskundig perspectief 

talrijke aanzetten tot vernieuwingen in het openbaar bestuur. De promovendi en 

gepromoveerden gingen namelijk op expeditie; zij startten een ontdekkingstocht 

naar antwoorden op actuele vraagstukken in het openbaar bestuur. De 

vraagstukken betreffen vier bestuurlijke aspecten van het openbaar bestuur 

namelijk ‘meten is weten’, ‘sturing’, ‘HRM en leiderschap’ en ‘bestuur en burger’. 
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