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Nicolas Bouteca is professor aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UCent
en lid van de Chent Association for the Study of Parti es and Representation (CASPAR).
Hij publiceerde eerder over ideologie, politieke partijen, electorale competitie en het
Belgische federalisme. E-mail: nicolas.bouteca@ugent.be

Hein Greven is partner bij CKSV, bureau voor public affairs en communicatie in Amsterdam en oud -voorzitter van de Beroepsvereninging voor Public Affairs. E-mail:greven@
gksv.nl

Karel Joos is bestuurslid bij BEPACT en partner bij Interel , een Belgisch consultingbedrijf dat wereldwijd politiek advies verleent. Hij is de auteur van Lobbyen - Invloed,

inzichl, impact (LannooCampus, 2015), het eerste Nederlandstalige handboek over corporate public affairs. E-mail: karel.joos@interelgroup.com

Toon Kerkhoff is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit
Leiden. Hij geeft leiding aan het Centre for Public Values & Ethics aan de Faculteit Covernance & Clobal Affairs van de Universiteit Leiden, waar wetenschappelijk onderzoek
wordt gedaan naar normatieve vraagstukken in de publieke sector en kennis daarover
breder toegankelijk wordt gemaakt. Het onderzoek van Kerkhoff richt zich in het bij zonder op good governance en bestuurlijke ethiek, waarover hij ook onderwijs geeft in
bachelor- en masteropleidingen. E-mail: a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Ariejan Korteweg is journalist bij de Volkskrant . Hij studeerde sociologie in Leiden en
politicologie in Amsterdam (UvA), werkte bij het Leidsch Dagblad, was hoofdredacteur
van dansblad Notes en chef van de kunstredactie van de Volkskrant. In 2001 werd hij
daar adjunct-hoofdredacteur, in 2007 correspondent in Parijs. Sinds 2013 is hij parlementair verslaggever en columnist. Hij schreef Surplace (2013) en Lobby/and (2016),
dat laatste boek samen met Eline Huisman . E-mail: a .korteweg@volkskrant.nl

Bart van Leeuwen is universitair docent politieke theorie aan de Radboud Universi teit Nijmegen. Hij verricht onderzoek naar thema's die samenhangen met verstedelijking, waaronder intercultureel stadsburgerschap, segregatie en dakloosheid. E-mail:
b.vanleeuwen@fm.ru.nl

Michael Merry is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in ethiek en onderwijs. E-mail: m.s.merry@uva.nl
Tom Schamp is als doctoraatsstudent betrokken bij de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UCent en lid van de Chent Association for the Study of Parties and Representation (CASPAR). Hij publiceerde eerder over het effect van kiessystemen op de
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vertegenwoordiging van politieke partijen en over de relatie tussen politieke partijen en
belangengroepen in Vlaanderen. E-mail: tom.schamp@ugent.be

Rinus van Schendelen is emeritus hoogleraar politicologie op de Erasmus Universiteit
Rotterdam, adviseur EU-beïnvloeding bij Bureau Brussels in Brussel en publiceerde
onder meer ruim 40 boeken op het bred e terrein van beïnvloeding van besluitvorming.
E-mail: vanschendelen@essb.eur.nl

Julie Sevenans is postdoctoraal onderzoeker van het FWO (Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen) in de onderzoeksgroep M2 P (Media, Movements & Polities)
aan de Universiteit Antwerpen. Haar doctoraatsonderzoek ging over politieke agendasetting, en meer specifiek over de mechanismen die de responsiviteit van politici ten
aa nzien van mediaberichtgeving drijven. E-mail: julie.sevenans@uantwerpen.be

Dominique Soenens is journalist en van opleiding communicatiedeskundige en fi losoof. Hij schrijft over socio-economische en wetenschappelijke onderwerpen en
werkt(e) voor onder meer Knack, Vaca ture Magazine, De Morgen en Apache.be. Hij
is ook geboeid door politiek en door de relatie tussen politiek en bedrijfswereld en
publiceerde in 2017 het boek Lobbyen in de Wet straat. E-mail: dominiquesoenens@
gmail.com

Arco Timmermans is bij zonder hoogleraar public affairs aan de Haagse Faculteit Governance & Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs gaan
over de dynamiek van de maatschappelijke en politieke agenda, issuemanagement,
lobbycoalities en de professiona lisering van public affairs als terrein van wetenschap en
praktijk. Hij is mede-oprichter en leider van de Nederlandse deelname in het internationale Comparative Agendas Project. Naast onderzoek en onderwijs in reguliere academische programma 's zoa ls de masterspecialisatie public affairs aan de Universiteit Leiden
is hij ook intensief betrokken bij cursussen voor werkende professionals op het terrein
van public affairs . E-mail: a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl

Tom Verhelst is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent. Hij schreef een proefschrift over de rol en positie
van de gemeenteraad en de gemeenteraadsled en in België. Zijn huidig onderzoek heeft
hoofd za kelijk betrekking op de Europeanisering van lokale besturen en de functie van
lokale besturen in het Europese multilevel governance systeem. In het bij zonder buigt
hij z ich over de vraag hoe loka le besturen invloed kunnen uitoe fenen op Europese besluitvorming. E-mail: tom.verhelst@ugent.be
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