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Jaarverslag 2006 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 

 

Secretaris 

Dr. Arie Glebbeek 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 

Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, a.c.glebbeek@rug.nl 

 

Het secretariaat is ondergebracht bij de sectie sociologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marijke Ristivojčević. 

De website werd beheerd door Tom de Goeij. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond tot 1 september uit prof. dr. Erik de Gier (voorzitter), dr. 

Giselinde Kuipers (secretaris), dr. Ariana Need (penningmeester), dr. Jeroen Winkels, 

dr. Jos de Haan en dr. Arie Glebbeek. 

Per 1 september is de bestuursgrondslag verbreed. Vanaf die datum leveren alle 

universiteiten waaraan een reguliere sociologie-opleiding wordt verzorgd een vaste 

vertegenwoordiger in het bestuur. Daarnaast blijft een bestuurspositie gereserveerd 

voor een vertegenwoordiger van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een taak van 

het nieuwe bestuur is na te gaan of deze grondslag verder moet worden verbreed. 

Vanaf 1 september bestond het bestuur uit prof. dr. Erik de Gier (RU-ITS, voorzitter), 

dr. Arie Glebbeek (RuG, secretaris), dr. Ariana Need (RU, penningmeester), dr. 

Giselinde Kuipers (UvA), dr. Peter Mascini (EUR), dr. Ineke Maas (UU), prof. dr. 

Matthijs Kalmijn (UvT), dr. Maurice Gesthuizen (SCP) en dr. Jeroen Winkels (RU). 

 

Ledenaantal 

De ontbinding van de koepel NVMC is in 2005 gepaard gegaan met ledenverlies voor 

de NSV. In 2006 is de trend gekeerd. De NSV had per 1 januari 581 leden en per 31 

december 645 leden. 

 

Financiën 

In 2006 bedroegen de baten van de NSV € 45.542,- en de lasten € 52.533,-;  dit 

betekent een negatief saldo van € 6.991,-. 

Dit saldo is ten laste gebracht van de reserves van de NSV. 

 

Het jaar 2006: de NSV wordt het platform van alle sociologie-afdelingen 

De verbreding van de bestuursgrondslag geeft gestalte aan de grotere rol die de NSV 

voor zichzelf ziet weggelegd. Na de opheffing van SISWO was er geen organisatie 

meer waarin de Nederlandse sociologie tezamenkomt. Dit pleitte er voor de NSV tot 

het permanente samenwerkings- en overlegorgaan van de sociologieafdelingen te 

maken. Alle sociologieafdelingen dienen daartoe met één persoon in het NSV-bestuur 

vertegenwoordigd te zijn. Dit zal het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten naar 

verwachting sterk vergemakkelijken. De sociologieafdelingen steunen deze intentie en 

de nieuwe bestuursgrondslag is in 2006 gerealiseerd. 
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Activiteiten van de NSV in 2006 

 

Facta 

Onder leiding van een nieuwe redactie heeft Facta een doorstart gemaakt. Laura 

Vegter ontvangt voor haar werk als bureauredacteur een kleine vergoeding van de 

vereniging. De doorstart is voorlopig mogelijk doordat de tekorten worden gedekt 

vanuit de reserve van de NSV. Dit geeft tijd om een meer duurzame oplossing te 

vinden. Hoewel de redactie onafhankelijk blijft, is door deze constructie de band met 

de NSV nauwer geworden. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een jaarlijks 

overleg tussen het NSV-bestuur en de redactie. 

 

Actualiteitencollege 

Dit college viel dit jaar samen met de publieksconferentie waarop het rapport van de 

KNAW-Verkenningscommissie Sociologie werd gepresenteerd. Deze bijeenkomst 

vond op 1 mei plaats bij de KNAW in Amsterdam. Het rapport Samenleven en 

samenwerken: een toekomst voor de Nederlandse sociologie is geschreven door een 

commissie onder voorzitterschap van professor Godfried Engbersen. Vanuit het NSV-

bestuur is een bijdrage geleverd over de opleidingen in de Sociologie. Tevens heeft 

het bestuur het belang van het behoud van de Nederlandse tijdschriften bij de 

commissie onder de aandacht gebracht. Het KNAW-rapport ondersteunt dit pleidooi. 

Ook roept het rapport op tot een sterkere rol voor de NSV binnen de Nederlandse 

sociologie. 

 

Ledenwerfacties 

Het bestuur heeft de bij de sociologieafdelingen werkzame medewerkers en aio’s 

nadrukkelijk opgeroepen om lid te worden van de NSV. Aan nieuwe leden kon als 

welkomstgeschenk het boek Balans en toekomst van de sociologie (onder redactie van 

Engbersen en De Haan) worden aangeboden. Dit boek is als nevenproduct van de 

KNAW-toekomstverkenning verschenen. 

 

Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2006 van kracht. Deze biedt NSV-

leden korting op de abonnementsprijs van Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid 

& Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

 

Dag van de Sociologie 

Op 8 juni is in Tilburg de eerste jaarlijkse Dag van de Sociologie gehouden. Deze 

vervangt de voormalige Marktdag (NSV-VVS) en de Sociaal-Wetenschappelijke 

studiedagen (SISWO). Er was een goede opkomst van in totaal zo’n 150-170 

aanwezigen en rond de 100 papersessies. De gemiddelde kwaliteit van de bijdragen 

was verhoogd doordat een selectie op papervoorstellen is geintroduceerd. De NSV wil 

samen met haar Vlaamse partner voortgaan op de weg naar opwaardering van dit 

belangrijkste Nederlandstalige congres.  

 

Prijzen 

De prijs voor het beste artikel is gegaan naar Louk Hagendoorn & P. Sniderman voor 

“Het conformisme effect: sociale beïnvloeding van de houding ten opzichte van 

etnische minderheden” dat in 2004 is verschenen in Mens en Maatschappij. De jury 

stond onder voorzitterschap van professor Mark Elchardus. 
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De prijs voor de beste scriptie is gegaan naar Marieke van Schellen, die in 2005 

afstudeerde aan de RU Groningen. Titel van de scriptie: “Criminele carrières over de 

levensloop: is de militaire dienst van invloed op het verloop van iemands criminele 

leven?” Voorzitter van de jury was professor Frans Leeuw. 

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de 

European Sociological Association (ESA). 

 

 

 


