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Na zestien jaar was het zo ver. Dinsdag 12 mei jl. namen Den Haag en Leiden op feestelijke 

wijze afscheid van de decaan professor Jouke de Vries. Onder leiding van De Vries groeide 

Campus Den Haag uit tot een volwaardige, zevende faculteit van de Leidse Universiteit. 

Naar het afscheid van Jouke kwamen veel bezoekers van binnen en buiten de universiteit. 

Het gezelschap gaf een mooie weerspiegeling van de carrière van De Vries in Den Haag, van 

hoogwaardigheidsbekleders tot oud-collega’s, van directeuren van onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen in Den Haag tot de eerste huismeester van de faculteit.     

In theater Diligentia was een mooi programma georganiseerd waarvoor iedereen uit het 

netwerk van Jouke was uitgenodigd om vanaf het ‘open podium’ op gepaste wijze de zestien  

jaar van De Vries in Den Haag te memoreren. De bijdragen varieerden van toespraken tot 

een zelf geschreven afscheidslied door Jaap de Hoop Scheffer. Het programma werd 

gepresenteerd door twee talentvolle wetenschappelijk medewerkers van de faculteit, Cas-

par van den Berg en Ruth Prins. Jouke werd geroemd om zijn doortastendheid, door-

zettingsvermogen, eigenwijsheid,  diversiteit  en goede inzicht in wat belangrijk is voor de 

stad Den Haag en de universiteit. Van de burgemeester, Jozias van Aartsen, ontving hij de 

erepenning van de stad Den Haag. Het College van Bestuur van de universiteit bood een aio 

plaats aan die is gekoppeld aan het Jouke de Vries Research Grant.  

 

’s Avonds genoot al het personeel van de Campus en de familie van Jouke van een indone-

sisch buffet gevolgd door een feest waar de muziek werd verzorgd door de eerste pen-

sionaris Frank Nodelijk van de faculteit samen met zijn band  Crazy Friends. De Campus krijgt 

nu voor het eerst een nieuwe decaan en bestuurder. De Vries kan in ieder geval met trots 

terugkijken op wat hij heeft bereikt in Den Haag.  
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Foto-impressie afscheid Jouke de Vries, 12 mei jl. 
Fotografe: Nicole Romijn 
Je kunt alle foto’s bekijken op flickr! 

 

Doneer aan de Jouke de 
Vries Research Grant 

 
De Jouke de Vries Research 
Grant is een initiatief ger-
elateerd aan de belangrijke rol 
die de naamgever, prof.dr. 
Jouke de Vries, jarenlang als 
wetenschappelijk directeur en 
later als decaan van de Campus 
Den Haag op het snijvlak van 
theorie en praktijk heeft ver-
vuld. 
 
De Jouke de Vries Research 
Grant is ingesteld om een 
jonge promovendus van  
Campus Den Haag in staat te 
stellen op dit terrein pro-
motieonderzoek te verrichten. 
Het onderzoek zal onder meer 
resulteren in concrete  
aanbevelingen. De naamgever 
van de Jouke de Vries Research 
Grant zal als hoogleraar deel 
uitmaken van de promotie-
commissie. 

Ook ú kunt een bijdrage 
leveren! 

Steun de Jouke de Vries  
Research Grant door een  
bijdrage te storten via: 
 
Jouke de Vries Research Grant, 
NL21 RABO 0101314140 t.n.v. 
Universiteit Leiden inzake Cam-
pus Den Haag. 

https://www.flickr.com/photos/128752387@N06/sets/72157653591756668/
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Daan Weggemans over 
recidive en  
re-integratie van  
jihadistische ex-
gedetineerden 

 
 
 
Terrorismedeskundigen Daan 
Weggemans (CTC)) en Beatrice 
de Graaf (Universiteit Utrecht)
onderzochten de wijze waarop 
gedetineerden met een ji-
hadistische achtergrond in de 
samenleving terugkeren. Uit 
het onderzoek blijkt dat het re-
integratieproces van dergelijke 
gedetineerden vaak niet soepel 
verloopt. Hun conclusies staan 
beschreven in een nieuwe 
publicatie "Na de vrijlating"  
(ISBN 9789035248359).  

 

Lustrum Gala Instituut Bestuurskunde 

Het Instituut Bestuurskunde heeft in samenwerking met studievereniging B.I.L. haar 30ste ver-

jaardag feestelijk gevierd met een gala op 8 mei jl. in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Studenten, 

(oud) collega’s, alumni en relaties waren van de partij in de sfeervol aangeklede Nieuwe Kerk.  

 

 

v.l.n.r.  
Bestuur BSK; Nadine Stokkink (student-lid), Jelmer Schalk, Sandra Groeneveld, Caspar van de Berg, Wanda den Boer   

v.l.n.r. Robin van der Zee, Eduard Schmidt, Tanachia Ashikali, Pedro Roco, 
Wout Broekema, Mark Reijnders, Jan Porth 

Huidige en oud-studentes Bestuurskunde 

Daan Weggemans & Beatrice de Graaf 

http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/daan-weggemans-over-recidive-en-re-integratie-van-jihadistische-ex-gedetineerden.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/daan-weggemans-over-recidive-en-re-integratie-van-jihadistische-ex-gedetineerden.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/daan-weggemans-over-recidive-en-re-integratie-van-jihadistische-ex-gedetineerden.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/daan-weggemans-over-recidive-en-re-integratie-van-jihadistische-ex-gedetineerden.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/daan-weggemans-over-recidive-en-re-integratie-van-jihadistische-ex-gedetineerden.html


 4 

Contact opnemen 

 

Neem voor meer informatie 

over de nieuwsbrief per mail      

contact met de redactie op. 

Een interessant artikel voor 

de nieuwsbrief of               

structureel een bijdrage  

leveren aan de nieuwsbrief? 

Mail naar:                      

nieuwsbrief@cdh.leidenuniv.nl 

Bekijk voor meer informatie 

en achtergrond de portal en 

de website van de faculteit:  

www.portalcampusdenhaag.nl 

www.campusdenhaag.nl 

De Campus in beweging 

Activiteiten 
 

De openingstijden van de Schouwburgstraat zijn in het weekend verruimd. Vanaf zaterdag 30 mei 

2015 is de Schouwburgstraat op zowel zaterdag als zondag geopend van 10.00 tot 23.00 uur. 

Studenten en medewerkers dienen in het weekend bij binnenkomst hun LU-card te tonen. 

Nog niet in het bezit van een LU-card? Deze kan hier worden aangevraagd. 

Personeel 

Per 1 juni een nieuwe regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 

Onlangs heeft het College een nieuwe regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 

vastgesteld. Door de nieuwe opzet wordt een veel grotere groep medewerkers van de universi-

teit bereikt met een tegemoetkoming. Hiernaast is de nieuwe regeling versimpeld. Alle mede- 

werkers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 7 cent per kilometer, behalve over 

de eerste 10 kilometer (20 km heen en terug) en met een maximum van € 45,- per maand. De 

tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal reisdagen per week. Bestaande regelingen komen 

te vervallen, zoals 20% tegemoetkoming van een NS-abonnement en de tegemoetkoming op 

grond van de tabel met vaste bedragen. Er is echter wel een garantieregeling van toepassing, 

hetgeen betekent dat medewerkers minimaal het huidige bedrag aan tegemoetkoming in de 

reiskosten woon-werkverkeer behouden. 

Meer info? 

Nieuwe cao Nederlandse Universiteiten 

Op vrijdag 24 april jl. hebben cao-partijen overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van 

de cao NU met looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. De volledige cao-tekst is  

beschikbaar via de medewerkersportal. De cao tekst en een overzicht van de belangrijkste 

wijzigingen vind je terug via: Belangrijkste wijzigingen. 

In dienst per mei / juni 

Johan Christensen - docent bij Instituut Bestuurskunde 

Jan Pieter Beetz - docent bij Instituut Bestuurskunde 

Eline Burgers - onderzoeker bij Instituut Bestuurskunde 

Maud Hachmang - management assistent bij het Leiden University College 

Agenda 
9 juni: Ontmoeting tussen Kunst en Wetenschap met Marileen Dogterom en Francine Houben 

16 juni: Bijeenkomst ‘Integriteit in Nederland: Wat gaat er mis en wat doen we eraan?’ 
22 juni: Haagsch College ‘Waar blijft de macht van Den Haag’  

23 juni: Ontmoeting tussen Kunst en Wetenschap met Bas Haring en Colin Benders (Kyteman) 

25 & 26 juni: Lustrum Universiteit Leiden 

9 juli: Save the date! Zomerborrel / personeelsbijeenkomst Campus Den Haag  

Zelf onderwerpen aanleveren? 

Is er een ac viteit of vermelding die hier opgenomen zou moeten worden? Mail het  
naar: nieuwsbrief@cdh.leidenuniv.nl 

 
 Faculteit Campus Den Haag 

 Postbus 13228 

 2501 EE Den Haag 

 

Plaats nemen in de redactieraad van 
de nieuwsbrief? Stuur een mailbe-
richt aan:                       
nieuwsbrief@cdh.leidenuniv.nl  

mailto:nieuwsbrief@cdh.leidenuniv.nl
http://www.portalcampusdenhaag.nl
http://www.campusdenhaag.nl
http://voorzieningen.leidenuniv.nl/lu-card/wat-hoe/hoe-krijg-ik-een-lu-card.html
http://medewerkers.leidenuniv.nl/nieuws/po-nieuws-26-mei-2015.html
http://medewerkers.leidenuniv.nl/p-en-o/cao-regelingen/cao-en-regelingen.html
http://medewerkers.leidenuniv.nl/nieuws/po-nieuws-12-mei-2015.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/9-juni.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/bijeenkomst-netwerk-goed-besturen.html
http://www.campusdenhaag.nl/nieuws-agenda/haags-college.html
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/ontmoetingen-kunst-wetenschap/23-juni.html
http://lustrum.leidenuniv.nl/
mailto:nieuwsbrief@cdh.leidenuniv.nl

