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Jaarverslag 2017 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 is ondergebracht 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 2017 traden twee bestuursleden af, te weten dr Arie Glebbeek (secretaris, RUG), en dr 
Jornt Mandemakers (WUR). Dr Liesbet Heyse volgde Arie Glebbeek op als bestuurslid 
namens de RUG, en dr Rie Bosman (RUG) nam de taak van secretaris op zich. Als 
opvolger namens de WUR werd dr Hilje van der Horst bereid gevonden, zij trad echter 
pas per 1 januari 2018 toe tot het NSV bestuur. Eind 2017 kondigde voorzitter Jan 
Willem Duyvendak zijn vertrek aan vanwege zijn nieuwe functie als directeur van het 
NIAS. Zijn opvolger zal op de Dag van de Sociologie worden voorgedragen aan de 
ledenvergadering. 
Op 31 december 2017 werd het bestuur gevormd door  prof. dr Jan Willem Duyvendak 
(voorzitter, UvA), dr Rie Bosman (secretaris, RUG), prof. dr Mérove Gijsberts (vice-
voorzitter, SCP), dr Liesbet Heyse (RUG), dr Erik van Ingen (VU), dr Eva Jaspers (UU),  
dr Willem de Koster (EUR), 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 2017 zes keer bijeen. 
 
Ledenaantal 
De NSV had op 1 januari 2017 387 leden en op 1 januari 2018 369 leden. Er hebben 33 
leden opgezegd en er zijn 15 personen lid geworden. Het gestaag dalende ledental 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 2017 bedroegen de baten van de NSV € 53.231,- en de lasten € € 60.758,-. Het verlies 
van € € 7.527,- is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de Dag van de Sociologie 
dit jaar in Brussel plaats vond, waardoor de opbrengsten daarvan aan de Vlamingen 
toevielen.  
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Activiteiten van de NSV in 2017 
 
Nederlandse tijdschriften, Sociologie Magazine en socialevraagstukken.nl  
 
In 2017 is intensief contact gevoerd met de publiekswebsite socialevraagstukken.nl en 
met Sociologie Magazine. Het tweejarige project met socialevraagstukken.nl werd 
tussentijds geëvalueerd in gesprekken in februari en september; in het laatste gesprek 
werden ook de evaluatiecriteria voor de eindbeoordeling in 2018 aangescherpt. Veel 
sociologen weten www.socialevraagstukken.nl ook als auteur te vinden, maar het blijft 
lastig om voldoende kopij te verwerven. De herkenbaarheid voor sociologen en de 
zichtbaarheid van de sociologie zijn daarmee niet optimaal, en sociologie afdelingen 
zouden zich hier actiever in kunnen opstellen. Publiceren op socialevraagstukken kan ook 
een rol spelen in de steeds belangrijker wordende valorisatie. Als aansporing voor het 
schrijven van populariserende stukken heeft socialevraagstukken in samenwerking met 
twee Volkskrant redacteuren in 2017 een eerste, succesvolle schrijfworkshop aangeboden, 
waaraan vooral promovendi deelnamen. Dit initiatief zal worden voortgezet.  
 
Intensief contact was er in 2017 ook met de redactie van Sociologie Magazine over het 
doel en de inhoud van Sociologie Magazine. Er is waardering voor Sociologie Magazine, 
maar er zijn tegen de achtergrond van veranderde informatie- en communicatiepatronen 
ook vragen gerezen over de functie van het blad. Heeft een gedrukt magazine c.q. 
ledenblad nog een rol in dit digitale tijdperk? Hebben de artikelen nog meerwaarde 
temidden van alle gratis inhoud die op het internet te vinden is? Deze discussie wordt 
gecompliceerd door onduidelijkheid over doelgroep en profiel van het blad. Is het een 
‘clubblad’ voor NSV-leden of richt het zich op een breder publiek? Is Sociologie 
Magazine het beste medium om zowel academische als praktijksociologen aan ons te 
binden? Het gesprek wordt in 2018 voortgezet, mede op basis van een door het bestuur 
uitgezette ledenenquete. 
 
Over de Nederlandse tijdschriften tenslotte is te melden dat de retrodigitalisering van de 
vijf in het verleden belangrijkste Nederlandse sociologische tijdschriften is afgerond. In 
september 2017 werd dit heuglijke feit gevierd met een klein symposium op de Groningse 
universiteitsbibliotheek. Het NSV bestuur maakt zich zorgen over het voortbestaan van de 
Nederlandse tijdschriften, die zoals bekend niet alleen kampen met een afnemend aantal 
lezers, maar ook met een gebrek aan kopij. Tijdens het symposium werd het idee 
gepresenteerd een nieuw online en open access tijdschrift op te richten, met als werktitel 
‘Keur van de Sociologie’. De beste door Nederlandse sociologen geschreven artikelen die 
in internationale tijdschriften zijn gepubliceerd, zouden voor het Nederlandse publiek in 
vertaling beschikbaar moeten worden gemaakt in de ‘Keur’. Dit idee wordt uitgewerkt en 
met de redacties van Nederlandse tijdschriften besproken. 
 
Dag van de Sociologie 
De Dag van de Sociologie vond plaats op 8 juni aan de Vrije Universiteit Brussel en was 
uitstekend georganiseerd. Er was met ruim 200 deelnemers een goede opkomst, met 
vooral veel promovendi. Hoewel dat een verheugende ontwikkeling is, is ook de 
aanwezigheid van stafleden noodzakelijk. De plenaire lezing getiteld ‘Groei en Utopie’ 
werd verzorgd door Patrick De Boosere. De plaats van de prijsuitreiking in het 
programma blijft een précair punt, zowel wat betreft het tijdstip als de locatie. Het NSV 
heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee elk organiserend comité van de 
Dag van de Sociologie haar verdienste kan doen. 
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Prijzen  
De winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2017 – uitgereikt op de Dag van de Sociologie 
– is Kay Polidano (UvA) met een master thesis getiteld “Caring through a ‘Plastic Box’: 
An Inquiry into the Use of Remote Care Technology in Later Life“. Het juryrapport stelt 
dat: “De thesis getuigt van groot vakmanschap (theoretisch, methodisch, interpretatief, 
analytisch) en is voortreffelijk geschreven. Hij is ook liefdevol en bemoedigend: als je de 
thesis uitgelezen hebt wil je zelf meteen zelf een telecare kastje aanschaffen”. De jury 
bestond uit dr. Geert de Vries (voorzitter), drs. Paul Boekhoorn (Nijmegen), prof. dr. Hein 
de Haas (Universiteit van Amsterdam), dr. Arjen Leerkes (Rotterdam), dr. Jasper Muis 
(Vrije Universiteit Amsterdam), dr. Sabrina de Regt (Utrecht), dr. Wilfred Uunk (Tilburg) 
en dr. Rudi Wielers (Groningen). 
 
De NSV Dissertatieprijs 2017 werd uitgereikt tijdens het Actualiteitencollege op 13 
december in Den Haag. De prijs ging naar Rob Timans die aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam het proefschrift ‘Studying the Dutch business elite: relational concepts and 
methods’ schreef, onder begeleiding van hoogleraren Johan Heilbron en Paul Wouters 
(LU). De jury van de Dissertatieprijs werd gevormd door prof dr Paul Schnabel 
(voorzitter), prof dr Pauline Meurs en prof dr Aafke Komter. 
 
In 2017 werd ook de NSV-VBO Beleidsprijs uitgereikt, en wel aan  
M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij 
Intraval, voor de inzending “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader 
Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. De jury 
van de NSV-VBP Beleidsprijs bestond uit Prof. Dr. Peter van Hoesel (voorzitter), Drs. 
Annelies Daalder, Prof. Dr. René Torenvlied, Dr. Jeroen Winkels en Dr. Liesbet Heyse 
(secretaris). 
 
Actualiteitencollege 
Het jaarlijkse Actualiteitencollege, dat plaatsvond op 13 december, had als titel IS 
NABIJ BETER? Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in 
Nederland anders ingericht. Dit gaat samen met twee andere grote decentralisaties in het 
sociale domein. Hiermee doet de overheid een groter beroep op haar burgers. Wat zijn de 
gevolgen hiervan?  
Na een inleiding van SCP directeur Kim Putters lieten de sprekers Peteke Feijten, 
Marjolein Broese van Groenou en NSV voorzitter Jan Willem Duyvendak hun licht 
schijnen op vragen als: Wat is nabij en voor wie is dat beter? Is er een verband tussen 
nabijheid en de doelen van de decentralisaties; meer redzaamheid en maatschappelijke 
participatie? Wat zouden wij als onderzoeksgemeenschap aan het nieuwe kabinet mee 
willen geven? Het Actualiteitencollege was goed bezocht, maar anders dan op de Dag van 
de Sociologie geven hier juist senioren acte de présence. Een grotere deelname van 
junioren en promovendi is hier zeer gewenst. 
 
De NSV als beroepsvereniging 
In 2017 ontving de NSV een subsidie uit het PAOS-fonds, dat zich statutair ten doel stelt 
projecten zonder winstoogmerk te ondersteunen die betrekking hebben op de nascholing 
van hoger opgeleiden op sociaalwetenschappelijk terrein, ook in internationaal verband. 
Een kleine commissie bestaande uit Arie Glebbeek, Liesbet Heyse, Sean Stevenson en 
Jeroen Winkels zal een plan ontwikkelen voor de organisatie van de nascholingsactiviteit. 
De sociologie-afdelingen zullen in de uitvoering een belangrijke rol moeten spelen. 
 
Strategische kwesties 
In alle bestuursvergaderingen van de NSV in 2017 kwamen onderwerpen aan de orde die 
verbonden zijn met (een herbezinning op) doel en de functie van de NSV. Wat kunnen en 
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willen we onze leden bieden? Een kleine commissie uit het bestuur buigt zich over een 
herziening en aanvulling van het NSV Strategiedocument uit 2005. Verder besluiten we 
elk jaar een extra vergadering te plannen, met meer tijd voor strategische thema’s. De 
eerste strategievergadering vindt plaats op maandag 15 januari 2018. 
 
Tijdschriftenregeling 
De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2017 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). 
 
 


