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15 juni 2020. Promoveren: iets voor jou? Welke 
kwaliteiten moet iemand bezitten? Hoe is het om als 
promovenda verbonden te zijn aan de Universiteit 
Leiden? In deze aflevering van Hemd van het Lijf 
interviewden wij Demy Jongkind en Joyce Esser over 
hun ervaringen als promovenda en onderzoeks-
medewerker bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht. 
 
Waar hebben jullie gestudeerd en hoe 
hebben jullie je studententijd beleefd?  
Joyce: “Mijn studententijd was fantastisch. Uit mijn 
omgeving ging bijna niemand naar Leiden, maar mij 
leek dat juist heel leuk. Als eerstejaars moest ik 
natuurlijk alles wel ontdekken, maar dat ging vrij 
makkelijk. Ik heb vrij lang gestudeerd maar ik heb ook 
best wel veel dingen ondernomen. Zo heb ik een tijdje 
in Engeland gestudeerd en naast mijn studie 
rechtsgeleerdheid ook nog de studie filosofie 
afgerond.’’ 
 

Demy: “Mijn studententijd was enorm leuk. Ik heb 
altijd geprobeerd om het maximale uit mijn 
studententijd te halen. Ook ik heb mijn bachelor en 
master in Leiden gedaan. Daarnaast heb ik het 
Honours College Law afgerond en ben ik werkzaam 
geweest als student-assistent. Ik heb ook (samen met 
Joyce) het Pre-PhD programma gevolgd, een 
programma dat je voorbereidt op een positie als 
promovenda. Daarnaast heb ik in een PR-commissie 
gezeten (en zit ik daar nu nog steeds in) en heb ik 
tweemaal tijdens de Orientation Week Leiden een 
groep internationale studenten begeleid.’’ 
 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te 
promoveren?  
Demy: “Voor mij was het al best wel snel duidelijk 
dat ik wilde promoveren. Als student-assistent krijg je 
een kijkje in de keuken hoe een onderzoeks- en 
onderwijswereld er binnen de Afdeling Staats- en 
bestuursrecht uit ziet en dit sprak mij enorm aan. 
Daarnaast was het schrijven van mijn masterscriptie 
een belangrijke aanleiding in mijn wens om te 

promoveren. Dan doe je echt onderzoek en dat vind 
ik super leuk om te doen. En ik ben ook nog lang niet 
uitgeleerd. Ik zou graag ook expert willen worden in 
een onderwerp dat mijn interesse wekt.’’ 
 

Joyce: “Ik heb ook wel andere dingen overwogen. Zo 
heb ik stages gelopen, maar hier kwam ik er al snel 
achter dat ik het juist leuk vind om ergens helemaal in 
te duiken. Of bij het schrijven van papers dat je iets 
niet gelijk snapt en dat je jezelf afvraagt: hoe zou 
zoiets zitten? Daarnaast vind ik het leuk om te zien 
dat andere mensen binnen de Afdeling ook hun 
onderzoek hebben waar ik dan veel belangstelling 
voor heb.’’ 
 
Wat houdt jullie huidige functie bij de 
Afdeling Staats- en bestuursrecht in?  
Demy: “Ik ben verbonden aan de Afdeling als 
promovenda onder begeleiding van Willemien den 
Ouden en Jacobine van den Brink als promotoren en 
Annemarie Drahmann als dagelijks begeleider. Enige 
maanden terug kwam een vacature voorbij voor een 
promotieonderzoek naar netwerksubsidies. Dat leek 
me erg leuk dus solliciteerde ik daarop, en met succes. 
De netwerksubsidie is een nieuwe variant van 
subsidiëring waarbij samenwerking tussen diverse 
partijen centraal staat. Dit past in de huidige trend van 
de netwerksamenleving/participatiemaatschappij en 
bij de nieuwe rol die veel overheden voor zichzelf zien 
weggelegd: als facilitator en ondersteuner van 
maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven. Bij 
een netwerksubsidie speelt een samenwerkings-
verband (netwerk) van diverse partijen een centrale 
rol bij het verwezenlijken van een bepaald 
maatschappelijk of innovatief project. De huidige 
subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht is 
momenteel erg gericht op een verticale 
tweepartijenrelatie tussen één financierend bestuurs-
orgaan en één subsidieontvanger, terwijl bij netwerk-
subsidies meerdere partijen aan de subsidie-
verstrekkende en/of de subsidieontvangende kant 
een rol kunnen spelen. Wat nu als er subsidie moet 
worden teruggevorderd omdat er iets misgaat in de 
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samenwerking, bij welke ontvangende partij moet een 
subsidieverstrekkende partij dan zijn? Dit zijn vragen 
waar ik onderzoek naar doe.’’ 
 

Joyce: “Ik ben momenteel onderwijs- en onderzoeks-
medewerker, een startersfunctie die heel veel 
medewerkers bij de Afdeling hebben gedaan. De 
meeste mensen die deze functie vervullen willen 
uiteindelijk ook promoveren. De onderwijsfunctie 
bestaat vooral uit het geven van werkgroepen in de 
bachelorfase, maar soms ook in de masterfase. 
Daarnaast ben ik tweede lezer bij bachelorscripties. 
Het onderzoeksdeel bestaat uit twee dingen. Ten 
eerste moet je gaan nadenken over je promotie-
voorstel waarbij je ook aan fondsenwerving doet. Ik 
zou jullie graag wat over mijn onderwerp willen 
vertellen maar momenteel zit ik nog in de sollicitatie-
procedure. Daarnaast doe ik onderzoek naar 
maatwerk in opdracht van het ministerie van 
binnenlandse zaken. Verder doen we ook onderzoek 
naar de manier waarop veiligheidsregio’s optreden in 
tijden van corona. Dit zijn onderzoeken die extern 
gefinancierd worden.’’ 
 
Hoe kom je aan een promotieplek? 
Demy: “Er zijn verschillende manieren waarop je een 
promotieplek kan bemachtigen. Zo kan je zelf een 
voorstel indienen om aan onderzoeksgeld te komen, 
bijvoorbeeld bij de Meijers-PhD ronde. Aan deze 
procedure doet Joyce mee. Dan moet je wel een 
promotor vinden die dit met jou ziet zitten. Maar je 
kan ook solliciteren op een vacature. Dat heb ik 
gedaan. Het helpt om goede cijfers te halen en je 
kwaliteiten te laten opvallen bij docenten. En maak 
vooral kenbaar bij de docenten dat je wil 
promoveren!’’ 
 

Joyce: “Promotiegeld is schaars in Nederland. Als je 
nadenkt over promoveren, dan moet je ook goed 
nadenken over wat je precies wil. Er zijn in Nederland 
drie stromen geld voor promotieonderzoek. In de 
eerste plaats zijn er posities die worden gefinancierd 
door de universiteit. Dan krijg je een aanstelling van 
zes jaar als promovendus - de duur van de aanstelling 
heeft te maken met de onderwijslast die dat met zich 
meebrengt. In de tweede plaats wordt er open 
onderzoeksgeld ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld 
door de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk onderzoek. Om hiervoor in aanmerking te 
komen dien je ook een begeleider te vinden. 

Daarnaast zijn er nog allerlei andere potjes voor 
verschillende thematiek – in Leiden heb je bijvoor-
beeld de Meijersbeurs. Ten slotte heb je nog de 
financiering door een opdrachtgever. Dat is dus wat 
Demy doet.’’ 
 

Demy: “Mijn onderzoek wordt (naast de Afdeling) 
mede gefinancierd door de provincies Zuid-Holland 
en Noord-Brabant.’’ 
 

Joyce: “Je moet er in ieder geval vanuit gaan dat je 
vaak met rondes werkt. En je moet een begeleider 
vinden die het met je ziet zitten.’’ 
 
Over welke kwaliteiten moet je beschikken? 
Joyce: “Je moet vooral ook een brede blik hebben.”  
 

“Het is echt een misverstand 
dat promovendi vakidioten 

zijn die vier jaar met een 
klein onderwerp bezig zijn, 
vooral binnen het staats- en 

bestuursrecht.” 
 
“Je moet echt snappen wat er speelt; wat is besturen 
en hoe normeert het recht dat? Daarnaast is discipline 
ook erg belangrijk. Als promovenda ben je erg 
verantwoordelijk voor je eigen onderzoek.’’ 
 

Demy: “Ik denk dat het erg belangrijk is dat je 
schrijven ontzettend leuk vindt, je moet er echt 
energie van krijgen. Je moet ook onderzoeksinteresse 
hebben; zin hebben om iets helemaal uit te pluizen. 
Bij een masterscriptie heb je echt de kans om te laten 
zien dat je goed onderzoek kan en wil verrichten. 
Schrijfvaardigheid is daarbij een zeer bruikbare 
kwaliteit.’’ 
 
Hoe ziet het traject eruit en wat moeten we 
ons voorstellen bij een typische werkweek 
van een promovenda?  
Demy: “Driekwart van je traject bestaat uit 
onderzoek. Daarnaast houd je je ook bezig met 
onderwijs, geef je bijvoorbeeld werkgroepen (wat ik 
heel leuk vind om te doen). Als PhD’er kan je 
daarnaast diverse cursussen bijwonen en ook vakken 
volgen die bijvoorbeeld gericht zijn op 
onderzoeksmethodologie. Daarnaast stel je met je 
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begeleider een plan op hoe je PhD-jaren er globaal 
uitzien.’’ 
 

Joyce: “Van tevoren maak je een onderzoeksplan. 
Veel promovendi komen er gaandeweg wel achter dat 
de assumptie waarmee je het onderzoek begon, 
bijgesteld moet worden. Daarnaast kun je bij sommige 
onderzoeken een half jaar naar het buitenland, om zo 
een rechtsvergelijkend onderzoek te doen.’’ 
 

Demy: “Een werkwerk is elke week anders. Soms 
moet je veel onderwijs geven en heb je geen tijd voor 
onderzoek. Op dinsdag hebben we met de Afdeling 
gezamenlijk een kennislunch. Het werk is altijd super 
flexibel. Zelf deel ik mijn werk op in dagdelen, omdat 
ik verschillende projecten heb. Daarnaast ga je naar 
veel evenementen, zoals congressen en promoties.’’ 
 
Werken jullie veel aan publicaties?  
Demy: “Mijn onderzoek bestaat uit een vijftal 
artikelen, die ik binnen 4 jaar moet schrijven. Maar er 
is zeker ruimte om ook aan andere projecten mee te 
doen. Met Annemarie Drahmann schrijf ik af en toe 
annotaties over de kinderopvangtoeslagen-
problematiek.  
 

Joyce: “Ik ga voor mijn promotie een boek schrijven. 
Daarnaast werk je aan bepaalde artikelen mee om te 
laten zien waar je mee bezig bent. Soms in 
tijdschriften, of in themabundels die gaan over je 
onderwerp.’’ 
 
In hoeverre is deze werkweek veranderd door 
de corona-maatregelen?  
Joyce: “We hebben het onderwijs enorm om moeten 
gooien. Uiteindelijk heeft iedereen zich goed 
aangepast. Het wordt wel wat saai om zo alleen te 
zitten. Ik ben zelf geen fan van digitaal onderwijs: 
zeker voor eerstejaars studenten en bachelor scripties 
is face to face contact belangrijk. Dat mis ik wel.’’ 
Demy: “Gelukkig hebben we een baan die je goed 
kan uitoefenen vanuit huis. Het onderzoek komt zo 
niet stil te liggen. We missen wel de gezellige 
koffiemomentjes samen!’’ 
 
Hoe is de onderlinge sfeer? Ondernemen 
jullie wel eens werkgerelateerde dan wel niet-
werkgerelateerde activiteiten samen?  
Demy: “De sfeer is heel gezellig binnen de Afdeling. 
We hebben er goede vriendschappen mogen 

opbouwen. Het is echt een team waarmee je werkt, en 
je bent veel bezig met sparren. Als we tot 19:00 
werkgroep geven, dan gaan we vaak ook samen een 
hapje eten daarna. De sfeer is heel laagdrempelig: je 
kan makkelijk bij iemand binnenlopen.’’ 
 
Hebben jullie tips voor mensen die moeite 
hebben met het schrijven van hun master-
scriptie?  
Demy en Joyce: “Een masterscriptie is natuurlijk 
belangrijk. Het is een onderwerp dat kan terugkomen 
tijdens sollicitaties. Het is de kans om jezelf echt op 
de kaart te zetten. Heb vertrouwen in jezelf! Hoewel 
het belangrijk is, bepaalt het zeker niet je leven. Doe 
het vanuit plezier en interesse. Het is immers de 
afronding van je studie; hierna ben je meester! Het is 
goed om gefocust en gedisciplineerd aan de slag te 
gaan, maar wees niet te streng voor jezelf. Voorkom 
zo dat je veel stress krijgt van je scriptie. Het is een 
eigen klein onderzoek. Het is even doorzetten, maar 
dan heb je wel een mooi resultaat’’ 
 
Wat zouden jullie willen meegeven aan bijna 
afgestudeerde studenten die geïnteresseerd 
zijn in promoveren en werken voor de 
universiteit?  
Joyce: “Als je wil promoveren, dan moet je echt 
enthousiast zijn over het onderwerp.  Schrijf leuke 
papers en maak je interesse kenbaar.”  
 

“Zorg dat de Afdeling je 
kent! Ze zijn altijd op zoek 

naar talent.” 
 
Zo hebben ze voor bachelorvakken Staats- en 
Bestuursrecht veelal piek-docenten nodig. Studenten 
die alleen nog hun scriptie moeten schrijven, kunnen 
werkgroepen geven. Zo kun je leservaring opdoen.   
 

Tot slot: voor de studenten Staats-en bestuursrecht 
die bijna afgestudeerd zijn: geniet van je laatste deel 
van je studententijd!  Succes met het oriënteren op je 
toekomst. Je raakt nooit uitgeleerd, dus blijf jezelf 
vooral ontwikkelen. Wil je graag meer weten: 
studenten mogen altijd mailen met vragen!’’ 
 
 


