ac tualiteitencollege

26 november 2015

Tijd en familie: arbeid, zorg en genderongelijkheid in de participatiemaatschappij
Minister Jet Bussemaker verzorgt het afsluitende deel van het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv). In deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst laten diverse sociologen hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken. Deze keer staat het thema ‘Arbeid, zorg en genderongelijkheid
in de participatiemaatschappij’ centraal. Met de komst van de participatiemaatschappij
doet de overheid een groter beroep op de tijd van haar burgers. Mensen worden
gevraagd meer te werken, maar ook om meer voor hun naasten te zorgen. Het is de
vraag welke gevolgen dit heeft. Mensen ervaren nu al regelmatig tijdsdruk en er bestaat
een risico dat het terugtrekken van de overheid leidt tot een groeiende ‘tijds’ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen en tussen arm en rijk.
Na de opening van dagvoorzitter Jos de Haan (scp), nemen Kim Putters, directeur van
het scp, Janneke Plantenga (Universiteit Utrecht), Laura den Dulk (Erasmus Universiteit)
en Anneke van Doorne-Huiskes (Universiteit Utrecht) het woord en krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om met de sprekers in debat te gaan. Daarna vindt de uitreiking
van de nsv dissertatieprijs door Ton Bevers (eur) plaats. Aan het einde van de middag
wordt minister Bussemaker geïnterviewd door Jan Willem Duyvendak (voorzitter nsv)
over haar beleid met betrekking tot een betere afstemming tussen arbeid en zorg.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november in de Barcelonazaal van het
Sociaal en Cultureel Planbureau, aan de Rijnstraat 50 in Den Haag.
Aanvang 13.15 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de
nsv (secretariaat@nsv-sociologie.nl). Deelname is gratis.

Programma
13.15-13.30
13.30-13.35

13.35-13.50
13.50-14.35
14.35-15.05
15.05-15.35
15.35-15.50
15.50-16.20
16.20-16.45

16.45-17.15
17.15-18.00

Inloop
Opening door dagvoorzitter Jos de Haan, hoofd onderzoekssector Zorg,
emancipatie en tijdsbesteding scp en hoogleraar ict, cultuur en kennissamenleving, eur
Kim Putters, directeur scp en hoogleraar beleid en sturing van de zorg,
eur, Zinvolle participatie
Janneke Plantenga, hoogleraar economie van de welvaartstaat, uu,
Arbeid en zorg 3.0
Theepauze
Laura den Dulk, universitair hoofddocent sociologie, eur, Flexibel
werken en de combinatie van arbeid en zorg: kansen en bedreigingen
Een reflectie door Anneke van Doorne-Huiskes, emeritus hoogleraar
sociologie, uu
Forumdebat met de inleiders en de zaal
Uitreiking nsv dissertatieprijs door Ton Bevers, emeritus hoogleraar
algemene cultuurwetenschappen, eur, met een korte reactie van
de winnaar
Minister Jet Bussemaker (ocw), geïnterviewd door Jan Willem
Duyvendak, voorzitter nsv
Borrel

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de nsv (secretariaat@nsv-sociologie.nl).
De ervaring leert dat zich meer mensen aanmelden dan er plaatsen zijn (maximaal 80).
Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, verzoeken wij u dat ons te melden. Dan kan
iemand anders uw plaats innemen. Meldt u zich niet af, dan brengen wij u € 25 administratiekosten in rekening.

Donderdag 26 november 2015, 13.15 – 18.00 uur
Barcelonazaal
Sociaal en Cultureel Planbureau (gebouw ministerie van ocw/vws)
Rijnstraat 50, 2515 xp Den Haag
Nadere informatie:
Mérove Gijsberts (m.gijsberts@scp.nl) of Anne Roeters (a.roeters@ser.nl)
Inschrijven:
secretariaat@nsv-sociologie.nl
nb: I.v.m. toegangscontrole bij het ministerie moet u een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen.

