
 1

  
 
Jaarverslag 2016 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 
Secretaris 
Dr. Rie Bosman 
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 
Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, m.h.bosman@rug.nl 
 
Het secretariaat was ondergebracht bij het ITS in Nijmegen, maar heeft vanaf mei 2016 
onderdak gevonden bij KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt), eveneens 
in Nijmegen. De ondersteuning werd verzorgd door Anette Lodestijn, Sandy Hermsen en 
Kim Romijnders. De website werd beheerd door Erik van Ingen. 
 
Bestuurssamenstelling 
In 2016 vonden relatief veel bestuurswisselingen plaats, vooral omdat bestuursleden zeer 
succesvol waren in het verwerven van fondsen en vanwege nieuwe functies bij 
sociologie-afdelingen aan andere universiteiten. Bovendien werd het NSV bestuur in 
2016 uitgebreid met een vertegenwoordiger van de sociologie afdeling in Wageningen 
(LUW). De volgende collega’s namen in 2016 afscheid van het NSV-bestuur: dr Anne 
Roeters (UU), prof dr Agnes Akkerman (VU), prof dr Renske Keizer (EUR), en prof dr 
Jeroen Winkels (OU).  
Op 31 december 2016 werd het bestuur gevormd door  prof. dr Jan Willem Duyvendak 
(voorzitter, UvA), dr Arie Glebbeek (secretaris, RUG), prof. dr Mérove Gijsberts (vice-
voorzitter, SCP), dr Erik van Ingen (VU), dr. Eva Jaspers (UU),  dr Willem de Koster 
(EUR), dr Jornt Mandemakers (LUW), dr Tim Reeskens (TiU), Hans Teunissen (NVLM), 
dr Alex van Venrooij (UvA), dr Ellen Verbakel (RU), en prof. dr. Maarten Wolbers 
(penningmeester, RU). Het bestuur kwam in 2016 zes keer bijeen. 
 
Ledenaantal 
De NSV had op 1 januari 2016 385 leden en op 1 januari 2017 387 leden. Er hebben 22 
leden opgezegd en er zijn 24 personen lid geworden. Het gestaag dalende ledental heeft 
zich daarmee niet voortgezet. Het lage aantal leden heeft naar het oordeel van het bestuur 
fundamentele oorzaken, die gezocht moeten worden in de beperkte rol van de NSV als 
beroepsvereniging. In het verslagjaar is het beleid voortgezet om de NSV sterker te 
verbinden met jonge, buiten de universiteit werkzame sociologen.  
 
Financiën 
In 2016 bedroegen de baten van de NSV € 58.843,60,- en de lasten € 56.460,87,-; dit 
geeft een positief saldo van € 2.382,73,-. Dit saldo zal worden toegevoegd aan de reserves 
van de vereniging.   
 
Activiteiten van de NSV in 2016 
 
Nederlandse tijdschriften en publiekswebsite 
De initiatieven om te komen tot een publiekswebsite hebben in 2016 een sterke impuls 
gekregen en tot resultaat geleid. Alle afdelingen hebben een financiële bijdrage voor de 
publiekswebsite toegezegd. Op basis van deze middelen is er nu een tweejarig project 
gestart om de beoogde transitie van de publiekswebsite gestalte te geven. In mei 2016 is 
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Jurre van den Berg, sociologie alumnus RuG en journalist bij de Volkskrant, aangesteld 
als socioloog-redacteur van socialevraagtukken.nl. 
In het plan van aanpak van het genoemde project komen de volgende aandachtspunten tot 
uitdrukking: 

 Aandacht schenken aan artikelen in Nederlandstalige tijdschriften, met een link 
naar het oorspronkelijke artikel 

 Het binnenhalen van spin-offs van Engelstalige artikelen; 
 Het af en toe binnenhalen van bestaande blogs (diverse hoogleraren hebben 

goede); 
 Een vaste knop voor het tijdschrift Sociologie, nu dat geheel ‘open access’ is; 
 Een goede zichtbaarheid van de NSV 

Een idee is ook om een sociologenpanel in te stellen, naar het voorbeeld van het 
economenpanel op MeJudice. Onze suggestie is om alle zittende en emeritus-hoogleraren 
in de sociologie hiervoor uit te nodigen. 
Het aandeel van sociologische bijdragen op www.socialevraagstukken.nl neemt gestaag 
toe. In overleg met de redactie zullen binnenkort evaluatiecriteria worden opgesteld. 
Verwacht wordt dat door de koppeling van de publiekswebsite naar de oorspronkelijke 
artikelen ook de Nederlandse tijdschriften weer sterker onder de aandacht zullen worden 
gebracht. 
  
Dag van de Sociologie 
De Dag vond plaats op 9 juni aan universiteit van Tilburg. Er was met ca. 250 deelnemers 
een goede opkomst en de organisatie was voortreffelijk. De plenaire lezing over 
‘democratisering van de wetenschap’ werd met verve verzorgd door Peter Achterberg 
(TiU) en was daarmee, na de gewenste ‘trendbreuk’ van 2015, opnieuw een lokale 
verantwoordelijkheid. De plenaire aandacht voor de prijsuitreiking kon groter zijn, maar 
het rustige publiek en de geconcentreerde aandacht waren te prefereren boven de 
rommelige en rumoerige sfeer tijdens de receptie. Positief waren ook de Engelstalige 
sessies. 
 
Prijzen  
De prijs voor de beste masterscriptie is gegaan naar Mariska de Vries, die in 2015 
afstudeerde aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van de scriptie luidt: ‘The 
Benefits of Frame Disputes for Immigrant Right Movements: The Case of Amsterdam’s 
‘We Are Here’ Movement’. De jury bestond uit prof dr Wout Ultee (voorzitter) en prof dr 
Agnes Akkerman (secretaris), plus vertegenwoordigers van alle zeven 
sociologieafdelingen: dr Rie Bosman (RuG), dr Manfred te Grotenhuis (RU), dr Kobe de 
Keere (UvA), prof dr Aafke Komter (EUR), dr Inge Sieben (TiU), dr Tali Spiegel (UU), 
en dr Bianca Suanet (VU). 
 
De prijs voor de beste research master prijs ging naar Andrea Forster (UvA) voor haar 
thesis ‘A Vocational Decline? The Influence of School-to-Work Linkage on Employment 
over the Life-Course’. De jury bestond uit prof dr Agnes Akkerman (secretaris, VU), dr 
Samira Van Bohemen (EUR), dr Rense Corten (UU), dr Jan Kornelis Dijkstra (RuG), dr 
Tim Reeskens (voorzitter, TiU), en dr Jochem Tolsma (RU). 
 
De artikelprijs tenslotte werd gewonnen door Matthijs Kalmijn en Wilfred Uunk, voor 
hun in Mens en Maatschappij gepubliceerde artikel ‘Opleidingshomogamie in Nederland 
revisited. Stabiliteit of toenemende segmentatie op de huwelijksmarkt’.  De jury bestond 
uit prof dr Jacques van Hoof (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken), prof dr Ineke Maas 
(Mens & Maatschappij), dr Christian Bröer (Sociologie) en dr Duco Bannink (Beleid en 
Maatschappij) en werd voorgezeten door prof dr Frans Stokman. 
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Actualiteitencollege 
Het jaarlijkse Actualiteitencollege, dat plaatsvond op 25 november, was zeer geslaagd. 
Tijdens het Actualiteitencollege werd ook het erelidmaatschap van de NSV uitgereikt aan 
Pauline Meurs. Het programma had uitstekende sprekers, een knappe reactie van het 
nieuwe erelid Pauline Meurs op hun bijdragen, een luisterrijke laudatio van Paul Schabel, 
en Kim Putters betoonde zich een prima voorzitter. Inhoudelijk was dit één van de beste 
Actualiteitencolleges tot dusver, en het was jammer dat er slechts ongeveer 80 deelnemers 
waren. Een conclusie is dat vrijdag waarschijnlijk geen goede dag is om een dergelijke 
bijeenkomst te houden. In 2017 gaan we weer terug naar onze vertrouwde donderdag. 
Verder verdient het aanbeveling eerder met de voorbereiding te beginnen; we hebben de 
themakeuze al in het voorjaar van 2017 geagendeerd. 
 
Wetenschappelijke Integriteit, Waarheid en Alternatieve Feiten 
Kwesties rondom wetenschappelijke integriteit hebben de afgelopen jaren voortdurend de 
aandacht van het bestuur gehad. In de loop van 2016 verbreedde de discussie zich naar 
allerlei vragen over de rol van wetenschap (en journalistiek) in tijden van halve 
waarheden en alternatieve feiten in de politiek. Het bestuur meent dat zich hier, ook gelet 
op de door de Kamer aanvaarde motie Duisenberg, een belangrijke verbreding van de 
thematiek wetenschap-samenleving aandient, waarbinnen een beroepsvereniging zich 
moet manifesteren (vandaar ook onze recente steun voor de March for Science).  
 
De NSV als beroepsvereniging 
Eind september ontving de NSV een oproep van het PAOS-fonds, dat de mogelijkheid 
bood een subsidieaanvraag in te dienen “op het terrein van de nascholing in ruime zin van 
hoger opgeleiden in de sociale wetenschappen”. Het PAOS-fonds is gevormd na 
privatisering van de Stichting PAO in Leiden. Het fonds stelt zich statutair ten doel 
projecten zonder winstoogmerk te ondersteunen die betrekking hebben op de nascholing 
van hoger opgeleiden op sociaalwetenschappelijk terrein, ook in internationaal verband. 
De NSV heeft een aanvraag ingediend bij het PAOS-fonds en daarop een positieve reactie 
ontvangen. 
 
Tijdschriftenregeling 
De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2016 van kracht. Deze biedt aan NSV-
leden korting op de abonnementsprijs van de vier door de NSV erkende en ondersteunde 
tijdschriften Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid & Maatschappij en Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken. De kortingsregeling is ook van toepassing op Religie & 
Samenleving. 
 
Lidmaatschappen internationale verenigingen 
De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de European 
Sociological Association (ESA). 
 
Landelijk Sociologiecongres studieverenigingen 
De NSV is vaste subsidiegever van het jaarlijkse congres dat de zeven sociologische 
studieverenigingen voor sociologiestudenten organiseren. In 2016 vond dit congres  op 25 
februari plaats in Utrecht. Het thema was ‘Media’. Opnieuw leverden diverse 
gerenommeerde vakgenoten een bijdrage.  


