
VOORAANKONDIGING NSV ACTUALITEITENCOLLEGE 2019 

 

Het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) heeft als 

thema De toekomst van werk. Ieder najaar geven drie deskundigen hun visie op een actueel 

sociologische vraagstuk. Ditmaal is dat arbeid en hoe die zich naar verwachting zal ontwikkelen in de 

toekomst. Hoe ziet de toekomst van werk eruit, welke uitdagingen komen ons tegemoet en wat zijn 

mogelijke oplossingen? Wat betekent dit voor huidige en toekomstige groepen op de arbeidsmarkt?  

De volgende drie sprekers zullen een presentatie verzorgen: 

Prof. Paul de Beer  

Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van 

Amsterdam; onderzoeker en mededirecteur van AIAS; en wetenschappelijk directeur van het 

Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging bij De Burcht. 

Prof. Monique Kremer  

Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan Universiteit van Amsterdam en senior wetenschappelijk 

medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Een spreker uit de praktijk 

Vanuit het perspectief van werkgevers of werknemers (nog te bevestigen).  

Ook het Sociologenpanel besteedt in het najaar aandacht aan dit onderwerp. Tijdens het 

Actualiteitencollege worden de uitkomsten daarvan gepresenteerd, in interactie met de zaal. 

Kim Putters (directeur van het SCP en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de 

Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) zit de middag voor. Er wordt 

afgesloten met een forumdiscussie, waarin de aanwezigen met de sprekers in debat kunnen gaan.  

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 november in de Seminarzaal van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau, aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Aanvang 13.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NSV (secretariaat@nsv-

sociologie.nl). Deelname is gratis. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 

12:45-13.00: Inloop 

13.00-13.15:  Opening door middagvoorzitter prof. dr. Kim Putters  

13.15-14.00:  Prof. Paul de Beer 

14.00-14.45: Prof. Monique Kremer 

14.45-15.15:  Theepauze 

15.15-16.00:  Spreker vanuit werkgevers of werknemers 

16.00-16.45:  Forumdebat met de zaal en presentatie uitkomsten Sociologenpanel 

16:45-17:00: Uitreiking dissertatieprijs   

17.00-18.00:  Borrel 

Inschrijven: secretariaat@nsv-sociologie.nl 

Nadere informatie: Peteke Feijten (p.feijten@scp.nl)  

NB: i.v.m. toegangscontrole moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. 


