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Titel: Nederlandse waarden, tien jaar verder 

Voorzitter: Tim Reeskens (t.reeskens@uvt.nl) 

Het afgelopen decennium is de wereld ingrijpend veranderd, ook in Nederland. We hebben 

een economische recessie achter de rug, en werden, net als andere West-Europese landen, 

geconfronteerd met een ongekende instroom aan asielzoekers. Een concept als de 

‘participatiesamenleving’ heeft ingang gevonden in het politieke en publieke debat, en 

verandert de manier waarop we voor elkaar zorgen. Technologische innovatie maakt ons 

leven gemakkelijker, maar de ecologische impact voor volgende generaties vormen een steeds 

groter probleem. Al deze maatschappelijke veranderingen gaan samen met de verwachting 

dat ze een grote impact hebben op de manier waarop we denken en handelen. Sinds de jaren 

’80 van de vorige eeuw brengt het grootschalige comparatieve onderzoek European Values 

Study maatschappelijke veranderingen in kaart door iedere negen jaar een representatieve 

steekproef van de bevolking van alle Europese landen te bevragen over hun waarden, 

houdingen en gedrag. De laatste dataverzameling is uitgevoerd in het najaar van 2017. De 

bedoeling van dit panel is om recente onderzoeksbevindingen gebruik makend van de 

Nederlandse EVS data (1981-2017) te presenteren om zicht te krijgen of en hoe verandering 

of stabiliteit zich heeft voorgedaan onder de Nederlandse bevolking. Hierbij wordt 

nadrukkelijk ook gekeken naar mogelijke verschillen tussen cohorten. 

 

 

Title: Flexible labour markets: transformations and implications for the health of atypical 

workers 

Voorzitter:  
Ioana van Deurzen, PhD  
Tilburg University, Sociology Department 
Email: i.a.vandeurzen@uvt.nl 
 
Sonja Bekker, PhD 
Tilburg University, Tilburg Law School 
Email: s.bekker@tilburguniversity.edu 
 

Atypical employment is on the rise in many EU countries, including temporary contracts, 

agency work, and self-employment. This has caused concerns among EU and national level 

policy makers. European Commission President Juncker urgently calls to prevent employment 

relations that lead to precariousness and to foster transitions into open-ended employment, 

while Dutch policy makers and trade unions worry about related insecurities such as being 

able to pay the rent, postponing family formation, or facing stress and burn-out. At the same 

time, long-standing trends such as technological development, globalizations, work force 



diversification, suggests that atypical employment will remain a structural characteristic of 

modern labour markets.  

Studies show that atypical employment can have a negative effect on health. Employees that 

experience more atypical employment spells report worse health and this works through 

higher levels of job insecurity, which are linked to precarious work. However, this relationship 

is not the same in all European countries, e.g., a literature review finds that the majority of 

studies using samples from Scandinavian countries do not report adverse effects on health 

and well-being, while majority of studies from Bismarckian or Southern welfare states report 

negative effects. In addition, recent research using Dutch data shows that women but not men 

report worse health when experiencing more cumulative spells of atypical employment. Thus, 

one should be careful to label all atypical employment as precarious work.  

The panel welcomes papers focusing on the changes observed on the labour market related 

to the rise of atypical forms of employments as well on the challenges that atypical 

employment represents for health and wellbeing. Papers can focus on single countries or 

adopt a comparative perspective, with a focus on either individual or contextual / policy 

relevant factors. 

 

Titel: ICT voor een inclusieve samenleving 

Voorzitter: Marije Blok en Erik van Ingen  

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks 

leven. In de afgelopen jaren werden steeds meer alledaagse offline activiteiten vervangen 

door digitale alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan het doen van belastingaangifte, het regelen 

van geldzaken of het maken van een afspraak bij de dokter. Technologie heeft het leven 

weliswaar makkelijker gemaakt, maar zorgt ook voor een maatschappelijke kloof tussen 

degenen die hier wel en hen die hier niet optimaal van profiteren.  

Paradoxaal genoeg laat de literatuur zien dat degenen die er het meeste baat bij zouden 

kunnen hebben, doorgaans het minst gebruik maken van technologie die hun leven 

makkelijker zou kunnen maken. Onderzoek toont bijvoorbeeld de rol van 

achtergrondkenmerken als leeftijd, opleidingsniveau, arbeidspositie en etniciteit. Ook weten 

we dat laaggeletterdheid en cognitieve beperkingen een drempel kunnen vormen voor het 

gebruik van technologie. 

Technologie adoptie modellen verklaren het gebruik van ICT en bieden inzicht in waarom 

bepaalde groepen achterblijven. Belangrijke factoren zijn de mate waarin iemand een 

technologie als waardevol beschouwt en in hoeverre men verwacht dat de applicatie zonder 

veel moeite is te gebruiken. Weinig is echter nog bekend over de betekenis van deze factoren 

voor specifieke groepen. Deze kennis is wel van belang, omdat het sociale inclusie helpt 

bevorderen. 



In dit panel bespreken we de nieuwste inzichten met betrekking tot het gebruik van 

technologie. We gaan in gesprek over hoe veelbelovende technologieën hun beloftes 

daadwerkelijk kunnen nakomen en hoe dit een inclusieve samenleving kan bevorderen.  

 

Title: Social inequality and health and/or health and context: a comparative perspective  

Voorzitters: Barbara Willems & Piet Bracke 

Inequalities in health persist both within and between countries. These inequalities can be 

seen across various axes including gender, ethnicity/race, area and socioeconomic position. 

Even the generous health and social policy measures of most of the European welfare states 

are not able to eliminate these rising social inequalities in health and illness. In search for 

explanations, access to health care, features of health care systems, but also societal domains 

outside health care, such as impact of income redistribution policies, educational policies, 

housing or labour market conditions are often related to population health and health 

inequalities. These studies contribute to the development of institutional theories of 

population health and health inequalities.  

This session invites both theoretical and empirical studies that investigate topics of social 

inequalities in health from an institutional perspective. Comparative studies as well as 

longitudinal/life course approaches are especially welcome. 

 

 

Titel: The development of democratic values: the role of socializing agents and social 

inequalities.  

 

Voorzitters: 

Prof. Dr. Herman van de Werfhorst (H.G.vandeWerfhorst@uva.nl)  

Frank Wanders (F.H.K.Wanders@uva.nl)   

 

Resilient democracies benefit from a strong attachment to democratic values among their 

citizens. Recently, concerns are raised in public and scientific debates about the erosion of 

liberal democratic values, which would undermine the stability and even survival of 

democratic societies. In these debates, special attention is devoted to the socialization and 

development of democratic values of young people, believed to be crucial for a vital society.   

 

Longitudinal studies on the development and socialization of such values are scarce. Only 

recently scholars started to understand the development of political attitudes, democratic 

values and citizenship competences and the role of socializing agents therein. Questions we 
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would like to answer are: How do these values, attitudes and competences develop during 

the life course? What socializing agents play a role and in which phase?   

 

Research has pointed to differences in the endorsement of democratic values. These 

differences become problematic when they are not randomly distributed among the 

population, but are related to individual or group-related characteristics, such as gender, 

educational level, socioeconomic or migration background. Schools and state sponsored 

programs are often mentioned as possible agents to compensate for these inequalities. 

Additional questions we want to answer are therefore: To what extent do socializing agents, 

such as schools or state sponsored programs, compensate for or increase social inequalities 

in democratic values?  

 

We invite scholars from different disciplines (e.g. sociology, educational sciences, and political 

sciences) to share their insights on the socialization and development of democratic values. 

We welcome papers that concentrate on (1) (the development of) democratic values (e.g. 

citizenship competences, support for democracy and its institutions, freedom of speech, 

support for minority rights, political interest, civic engagement), (2) the influence of socializing 

agents on the development of these values, and (3) the relationship between these 

(differences in) democratic values and social inequalities.  

 

Titel:  Jeugdonderzoek 

Sessievoorzitter: Bram Spruyt, Vrije Universiteit Brussel (Bram.spruyt@vub.be) 

 

In de sessie Jeugdonderzoek verwelkomen we bijdragen met een specifieke focus op jongeren. 

We zijn geïnteresseerd in papers die ingaan op alle facetten van het jong zijn en sociale 

verschillen die zich op dat vlak voordoen. 

 

Title: Society rebooted: Digital infrastructure and its governmentality 

Panel chairs contact information: mail@nielstenoever.net 

The production of society and social norms is no longer merely in the hands of institutional 

actors. Knowledge and communication infrastructures increasingly exist in a twilight zone 

where multistakeholder governance is both an extension and replacement of tasks previously 

undertaken by governments. These developments are best observed is the digital realm, 

where there is a steady increase of the influence of 'the new governors of online speech' 

(Klonick 2017), such as privately-owned social media platforms. To understand the 

reconfiguration of governance and governmentality in the sphere of the digital today, we 
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propose to use infrastructure as a lens, for its ability to accommodate the simultaneous 

analysis of technological materiality, political economy, sociotechnical imaginaries, and the 

emergence and sedimentation of social norms. This infrastructural view will also allow us to 

reflect on the temporality of infrastructure and the process of its emergence and stabilization, 

including for example the standardization, ossification, and breakdown (and sometimes 

surprising resurrections) of social orderings. In this interdisciplinary panel we will reflect in 

particular on the sociological implications of specific infrastructures, namely smart cities, 

research infrastructures, and entertainment infrastructures and their legal governability. 

 

Titel: Arbeidsmarktonderzoek met een loopbaanperspectief  

Panelvoorzitter:  

Dimitris Pavlopoulos  

Vrije Universiteit Amsterdam  

De Boelelaan 1081  

1081HV Amsterdam  

d.pavlopoulos@ 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Steeds meer werknemers 

hebben een flexibele arbeidsrelatie, het aantal zzp’ers stijgt nog altijd en tegelijkertijd voert 

de overheid allerlei wijzigingen door om de negatieve gevolgen van flexibilisering en 

vergrijzing te beperken. Door deze ontwikkelingen verlopen loopbanen op de arbeidsmarkt 

steeds turbulenter: het aantal transities tussen werk en geen werk neemt bijvoorbeeld toe en 

de jongere generaties blijven minder lang bij dezelfde werkgever dan de oudere generaties 

(Smits & de Vries, 2013). Er is veel discussie over wat dit alles betekent voor kwetsbare 

groepen op de arbeidsmarkt zoals schoolverlaters, flexwerkers, laagopgeleiden en ouderen 

die hun baan hebben verloren. Wat is de rol van flexibele arbeid, in de overgang van onderwijs 

naar arbeidsmarkt? Is flexibele arbeid voor jongeren een opstap naar een stabiele 

beroepsloopbaan of lopen jongeren het risico vast te komen zitten in onzeker banen met 

weinig perspectief? De afgelopen jaren worden deze onderzoekvragen in de sociale 

wetenschappen onderzocht door loopbaantrajecten in het geheel te bestuderen, in plaats van 

alleen de transities tussen verschillende arbeidsposities te analyseren. Met deze aanpak, 

waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van sequentieanalyse, worden typologieën van 

loopbaantrajecten geconstrueerd, die vervolgens eventueel als input kan dienen voor 

vervolganalyses. Op deze manier kan worden onderzocht welke persoonskenmerken van 

invloed zijn op de kans op het doorlopen van een bepaald type loopbaan. Zulk holistisch 

loopbaanonderzoek leidt tot nieuwe inzichten die van groot belang zijn voor wetenschap en 

beleid. Voor deze sessie nodigen wij onderzoekers uit om papers in te dienen waarbij 

vraagstukken met betrekking tot de beroepsloopbaan worden geanalyseerd met behulp van 

methodes die loopbaantrajecten in hun geheel bestuderen.  

 



 

Titel: Trends en topics in de informele zorg 

Panel voorzitter(s): Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou 

De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar informele zorg, de hulp die mensen geven 

aan hulpbehoevenden in hun directe sociale omgeving. We zijn veel te weten te gekomen 

over de aard en omvang van die hulp en over verschillen tussen en binnen groepen. Toch blijft 

informele zorg hoog op de beleidsagenda staan. Dat komt door beleidsontwikkelingen in de 

langdurige zorg, tekorten in de professionele zorg en de vergrijzing van de bevolking. Recente 

onderzoeksuitkomsten van PBL en SCP hebben de alarmbellen opnieuw laten rinkelen. Waren 

er 1975 potentieel dertig mensen beschikbaar voor het geven van informele zorg aan een 

hoog bejaard persoon dat is nu gedaald  naar 15. Voor 2040 wordt voorspeld dat er slechts 6 

potentiele mantelzorgers op elke hoogbejaarde zullen zijn. 

De afname van het potentieel aan informele zorg plaatst ‘oude’ vragen in een nieuw daglicht 

en roepen ook weer nieuwe vragen op.  Welke impact heeft het geven van mantelzorg op 

korte en lange termijn? Hoe goed is een betaalde baan te combineren met mantelzorg en hoe 

kan worden voorkomen dat mensen gaan verzuimen vanwege mantelzorg? Hoe is het gesteld 

met de samenwerking en afstemming tussen informele en formele zorg, bijvoorbeeld voor en 

na opname in een ziekenhuis? Op welke wijzen verlichten zorgvrijwilligers de hulp aan 

naasten? Welke rol kan technologie spelen bij de ondersteuning van mantelzorgers? Hoe ziet 

de informele inzet en bereidheid om te helpen bij mannen, jongeren en specifieke 

herkomstgroepen eruit? 

We gaan in dit panel in op trends en topics in de informele zorg en roepen iedereen die 

onderzoek doet naar dit thema een abstract in te dienen, zodat we meer kennis opdoen over 

hoe we om kunnen gaan met een dalend potentieel aan mantelzorgers en wat er nodig is om 

in de nabije toekomst op verantwoorde wijze die hulp te kunnen blijven bieden. 

  

Title : Migrants and politics 

Chairs: Marijn van Klingeren and Niels Spierings  

Paper proposals to: m.vanklingeren@maw.ru.nl 

 

The immigration crisis, electoral success of populist radical right parties and recent 

demographical developments have created greater cultural, religious and social diversity and 

triggered a larger debate on this issue. Slow political responses to these rapid societal 

developments have, among others, been argued to reduce political trust among ‘native’ 

citizens. Meanwhile immigrants themselves are trying to find their position within these host 

societies and the political playing fields. They are participating in sub-, supra- and national 

politics, but are often found without proper representation. Moreover, while migrant parties 

do exist and have existed, their existence is almost as scarce as their electoral success. 
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Furthermore, factors such as identity, culture and religion of migrants are often said to clash 

with those of the host society and particular where they clash, they draw (social) media 

attention, making it hard to reach political consensus or reciprocal conversation. Not 

surprisingly, natives and migrants have found their way to non-parliamentary action and 

extremist groups, and on either side have received increased attention from media and 

politics. Not to speak of the alleged role of social media in mobilizing people for protest and 

demonstration. All of which seems to add to identity politics, polarization and conflicts.   

In short, the combination of experienced threat among natives and feelings of exclusion and 

stigmatization among the immigrant population can have far reaching societal consequences. 

Yet we know very little the extent of these consequences, the causes, or about the processes 

involved. Therefore this panel welcomes innovative papers that address issues related to 

migrant/migration and politics in the broadest sense. From majority to minority perspective, 

focusing on media- or political attention or influences, as well as studies on political 

participation-, engagement-, and/or representation. We welcome scholars active within 

sociology and beyond both Dutch and non-Dutch speaking.   

 

 

 

 

 

 


