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LIJST VAN PUBLICATIES  

 

G.W.M. van Vugt 

 

Boeken 

- Naar een sterke gemeenteraad; Politieke en gemeenterechtelijke aspecten van het lokale bestuur. Tjeenk 

Willink, Zwolle, 1984; 2e herz. druk 1987. 

- Zuiver handelen in een vuile context; Over (grensoverschrijdende) afvalstromen, milieucriminaliteit en 

integer handelen in het openbaar bestuur (met J.F. Boet). Gouda Quint, Arnhem, 1994. 

- Werken in multiculturele organisaties; Theorie en praktijk van intercultureel management (redactie). 

Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/ Diegem, 1995.  

- Budgetsubsidiëring in theorie en praktijk; Handleiding voor doelmatig gebruik van subsidies (redactie). 

Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1997. 

- The multiethnic Society and Local Government; international research and good practices (redactie met 

M. Pröhl e.a.). Bertelsmann Foundation Publishers, Gütersloh, 1998. 

- Zoeken naar een modern bestuur; Het Tilburgs Model en de 'logica van de burger' (redactie met P.W. 

Tops). Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1998. 

 

Onderzoeks- en beleidsrapporten 

- From patchwork systems to integrated solutions? An American approach providing holistic and 

community-based services for children and families. University of California, Berkeley, sept. 1993. 

- Van stofkam naar sturing; tussentijdse evaluatie productsubsidiëring gemeente Zoetermeer (met A.B.I. 

Knobbe en P.J. Gelden), mei 1997. 

- De nieuwe zakelijkheid en het dorpse sfeertje; evaluatieonderzoek budgetsubsidiëring in het 

Amsterdamse Stadsdeel De Pijp, maart 1998. 

- De omslag van ‘exploitatie naar prestatie’ nader beschouwd; evaluatieonderzoek budgetfinanciering in 

de gemeente Helmond, maart 1999. 

- Sturingsrelaties door middel van subsidies; rapport voor de provincie Overijssel, maart 2003. 

- Subsidierelaties getoetst; onderzoeksrapport voor de provincie Overijssel, maart 2003. 

- Topvoorzieningen BrabantStad, tombola of diepte-investering? BrabantStad, juni 2003. 

- Effectiever sturen met subsidies in Drenthe; rapport voor de provincie Drenthe, aug. 2003. 

- De Drentse subsidies getoetst; onderzoeksrapport voor de provincie Drenthe, sept. 2003. 

- Onderzoek Tandem (met R. van den Peppel en K. Mulder); onderzoeksrapport t.b.v. de Rekenkamer 

Nijmegen, nov. 2003 

- Verbetering vraagsturing in Delft; onderzoeksrapport voor de gemeente Delft, dec. 2004.  

- Rapportage inzake de problematiek van Park3. Onderzoeksrapport voor de gemeente Harderwijk (met 

E. Rommers), november 2005. 

- Quick scan (nul-meting) inzake de sturingsrelatie Eilandbestuur Curaçao – (gesubsidieerde) 

stichtingen, t.b.v. Eilandbestuur Curaçao, februari 2006.  

- De doorstart; nieuwe subsidiebeleid voor het Eilandgebied Curaçao, t.b.v. Eilandbestuur Curaçao, 

maart 2006. 

- De werking van de begrotingscyclus; onderzoeksrapport t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, 

januari 2007. 

- Onderzoek Programmarealisatie 2006 (met M. Nijsten) t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, juni 

2007. 

- Zorg voor de kosten; een onderzoek naar mogelijkheden tot kostenbeheersing en -reductie in de 

gezondheidszorg op Curaçao, t.b.v. Eilandbestuur Curaçao, sept. 2007 (= deel 2 van de Rapportage 

Efisiencia den Balansa, Deloitte Curaçao/ Public Consultancy, pp.54-182). 

- Evaluatie subsidiebeleid stadsdeel Osdorp, Amsterdam; onderzoeksrapport voor het stadsdeel 

Osdorp, maart 2008. 

- Onderzoek Programmarealisatie 2007 (met M. Nijsten) t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, juni 

2008. 

- Onderzoek Staat van de gemeente t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, sept. 2008. 

- Stappen voorwaarts; Een onderzoek naar de wijze waarop budgetsubsidies door de gemeente 

Tilburg worden verstrekt (met D. van Dongen), t.b.v. de gemeente Tilburg, 20 april 2009. 

- Allemaal Tilburgers: een divers beeld; Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid 

van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005 (met D. van Dongen), 
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t.b.v. de gemeente Tilburg, 28 jan. 2010. 

- Onderzoek cultureel centrum De Kattendans, t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, mei 2010. 

- Onderzoek onderwijs- en jeugdbeleid, t.b.v. de rekenkamercommissie Bergeijk, sept. 2010. 

- Onderzoek Invoering Beleidsgestuurde Contractfinanciering, t.b.v. de rekenkamercommissie 

Utrechtse Heuvelrug, dec. 2012 

- Audit van de afdeling Advies & Ondersteuning van de gemeente Teylingen, volgens het OO-model  

(met auditteam), nov. 2013 

- Beleidsmatige, subsidietechnische en juridische aspecten rondom de dagbesteding in Zwolle, 

rapport uitgebracht t.b.v. de gemeente Zwolle, aug. 2014 

- Zorgen om de dag van morgen; onderzoek naar de transities in het sociale domein, t.b.v. de 

rekenkamercommissie Overbetuwe, okt. 2014. 

- Decentralisatie jeugdzorg en Wmo/AWBZ in Terneuzen, t.b.v. de rekenkamercommissie Hulst – 

Terneuzen,13 febr. 2015. 

- Beleidskader subsidies (sociaal domein), t.b.v. de gemeente Leerdam; vastgesteld door de 

gemeenteraad op 25 juni 2015. 

- Beleidskader subsidies gemeente Zederik; vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2016. 

- Onderzoek functioneren en rendement sociaal- culturele accommodaties, t.b.v. de gemeente Goirle, 

12 juli 2016. 

- Evaluatie beleidsplan Back to Basics (integraal welzijns – en onderwijsbeleid), t.b.v. de gemeente 

Goirle, 28 juli 2016. 

- Onderzoek naar de programmabegroting i.r.t. de overige P&C instrumenten, t.b.v. de 

rekenkamercommissie van Overbetuwe, 6 okt. 2016 (vervolg over programmabegroting 2017, 6 april 2017). 

- Beleidskader subsidiebeleid Ede, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2017. 

- Decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo in de gemeente Bernheze (met K. Langewerf) t.b.v. de 

rekenkamercommissie Bernheze, 15 febr. 2018. 

- Onderzoek Burgerparticipatie in Overbetuwe (met E. Masselink), t.b.v. rekenkamercommissie 

Overbetuwe, 28 mei 2019. 

- Onderzoek Jaarstukken 2018 (rekenkamercommissie Apeldoorn) t.b.v. gemeente Apeldoorn, 7 juni 2019. 

- Resultaatgerichte opdracht voor de vijf welzijnsorganisaties, t.b.v. gemeente Meierijstad, 6 sept. 2019. 

- Onderzoek naar de budgetsubsidies in de gemeente Bernheze, t.b.v. de rekenkamercommissie 

Bernheze, 13 jan. 2020. 

 

Artikelen 

- Op naar het eindexamen, Sociale Vorming, jan.1981, pp. 119-124 

- Non orare sed laborare. Of: het Godsbesef in staatsrechtelijk verband, Ars Aequi, juli/aug. 1981, pp. 319-

327 

- Nieuwe ontwikkelingen betreffende collegevorming, Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, okt. 1981, pp. 

428-432 

- Collegevorming in 1982, Binnenlands Bestuur, 12 nov.1982, p. 9 

- Is primaat van de Raad AROB-abel?, De Nederlandse Gemeente, 10 dec. 1982, pp. 756-757 

- Politiek controle op regionale besturen, Bestuur, mei 1984, pp. 2-7+31 

- Politieke verantwoording door getuigenverhoor, Binnenlands Bestuur, 14 dec. 1984, p. 9 

- Heeft een gemeenteraad het recht van enquête?, Nederlands Juristenblad, 30 maart 1985, pp. 413-417 

- Natuurlijk hebben gemeenteraden wel het recht van enquête, Binnenlands Bestuur, 24 mei 1985, p. 25 

- Commentaar op de artikelen 16 t/m 19 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in: J.A.M. Hendriks e.a. 

(red.), Handboek Bestuurlijke Samenwerking, Alphen a/d Rijn/Brussel, 1985, pp. 32-41 

- Beslissend referendum als welkome aanvulling, De Nederlandse Gemeente, 5 juni 1985, pp. 533-534 

- Wet maakt beslissend referendum niet onmogelijk, Volkskrant, 9 juli 1985 

- Van vrijblijvendheid naar een landelijke politie emancipatiecommissie (met I. Riemen Scholtes), in: 

Discussiemap Studieconferentie "De vrouw binnen de politie-organisatie", 's-Gravenhage, 1985, pp. 48-52 

- Lokaal bestuur in Nederland up-to-date en breed benaderd (boekbespreking), Binnenlands Bestuur, 7 

febr. 1986, p. 23 

- Ambtenarij wikt, College beschikt en de Raad knikt, Volkskrant, 22 maart 1986 

- De kwestie "Pieter van Dooren" en de macht van de Tilburgse Gemeenteraad, in: J.E.L. Costongs en 

P.W. Tops (red.), Tilburg na 1945; momenten van veranderingen in politiek, bestuur en beleid, Tilburg, 

1986, pp. 73-87  

- Collegevorming: trends en andere misverstanden, Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, april 1986, pp. 
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133-135 

- Zal Eerste Kamer Lubbers II wegstemmen?, Volkskrant, 20 aug. 1986 

- De collegevorming 1986 nabeschouwd, Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, sept. 1986, pp. 323-329 

- Budgetsubsidiëring Tilburg aan een nader oordeel onderworpen, Kontakt, juni 1992, pp. 19-23 

- Tilburgs subsidiëringssysteem welzijnssector succesvol, Bank & Gemeente, nov. 1992, pp. 6-9 

- Toepassing van nieuwe sturingsconcepties in de welzijnssector, Openbaar Bestuur, jan. 1993, pp. 22-

29 

- Outputsturing door budgetsubsidiëring blijkt goed te werken, Trendbeeld, mei 1993, pp. 7-8 

- Van experimenteel tot instrumenteel (met T.J. Weggemans), Tijdschrift voor de Sociale Sector, jan. 

1994, pp. 20-25 

- De wethouder en het collegialiteitsbeginsel, in: P.W. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De 

wethouder, positie en functioneren in een veranderend bestuur, 1994, pp. 185-192 

- Overheid medeplichtig aan milieumisdrijven, Volkskrant, 6 oktober 1994 

- Europese integratie en de integriteit van het openbaar bestuur, Openbaar Bestuur, nov. 1994, pp. 2-7 

- Bestuursculturen van België en Duitsland, Openbaar Bestuur, dec. 1994, pp. 10-15 

- In elke fase van de beleidsketen loert het gevaar van misleiding, fraude en corruptie, Binnenlands 

Bestuur, 17 febr. 1995, pp. 26-27 

- Overheid maakt het criminelen soms wel erg gemakkelijk, Algemeen Dagblad, 1 maart 1995 

- Intercultureel management in vele facetten, in: Werken in multiculturele organisaties (zie boek), pp. 3-18 

- De multiculturele samenleving, overheidsbeleid en werkgelegenheid, in: Werken in multiculturele 

organisaties (zie boek), pp. 19-54 

- Culturele dimensies binnen arbeidsorganisaties in: Werken in multiculturele organisaties (zie boek), pp. 

109-143 

- Budgetsubsidiëring: trends en beleidsdilemma's, de Overheidsmanager, febr. 1998, pp. 1-4. 

- Reception of newcomers: Tilburg, the integration program, in: The Multiethnic Society and Local 

Government (zie boek), pp. 41-52 

- Tilburg: educational priority program, in The Multiethnic Society and Local Government (zie boek), pp. 

70-78 

- Rotterdam: participation by ethnic minorities (met A. Knobbe), in: The Multiethnic Society and Local 

Government (zie boek), pp. 100-111 

- De kanteling van het Tilburgs Model: een boeiende onderneming, in: Zoeken naar een modern bestuur 

(zie boek), pp. 15-35. 

- Vraagsturing: de verbinding tussen buiten en binnen, in: Zoeken naar een modern bestuur (zie boek), 

pp.101-120. 

- De politieke invalshoek (met S. Zouridis en P.W. Tops), in: Zoeken naar een modern bestuur (zie boek), 

pp. 135-150. 

- Tilburg heeft weer iets interessants te melden, Binnenlands Bestuur, 28 aug. 1998, pp. 18-20. 

- Outputsturing staat pas in de kinderschoenen, De Overheidsmanager, sept. 1998, pp. 1-5. 

- Het strategisch belang van intercultureel management (met W. Peters), in: De winst van diversiteit 

(serie: Multiculturele ontwikkeling van arbeidsorganisaties), FORUM, Utrecht, 1998, pp. 23-44. 

- Naar een vraaggestuurde overheid: opties en dilemma’s, De Overheidsmanager, dec. 1998, pp 1-5. 

- Nachbarschaftsschulen in Tilburg (met J. Stoel), in: M. Pröhl en H. Hartmann (red.), Strategien der 

Integration; Handlungsempfehlungen für eine interkulturelle Stadtpolitik, Gütersloh, 2002. 

- Marktwerking in de sociale sector, in: P.J. Prins e.a. (red.), Handboek Sturing in de sociale sector, 

Elsevier Overheid, ’s-Gravenhage, pp. A 7-1-1 – 7-1-60, juli 2005. Ook opgenomen in het Handboek Lokaal 

Sociaal beleid. Elsevier Overheid, ’s-Gravenhage, febr. 2006. 

- De praktijk van programmasturing (met S. Pauly, L. van den Dool en J. Boelens), in: Openbaar bestuur, 

oktober 2009, pp. 2-4. 

- Ambtelijk voorwerk heroverwegingen; de nieuwe raad kan aan de slag (met Ph. Coolen), in: Ernst & 

Young, Duurzaam Ombuigen. Tijd om te kiezen!, 2010, pp. 31-33. 

 


