ACTUALITEITENCOLLEGE

12 november 2020

DE SOCIOLOGISCHE KANT VAN DUURZAAMHEID

Het komende Actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)
heeft als thema 'De sociologische kant van duurzaamheid'. Duurzaam samenleven op
een planeet die steeds meer onder druk komt te staan brengt veel uitdagingen met zich
mee. Er zijn ook vragen mee gemoeid rondom klassieke sociologische thema's zoals
ongelijkheid, sociale cohesie en verhouding burger-overheid. Tijdens deze middag delen
drie duurzaamheidsonderzoekers uit verschillende hoeken hun inzichten op dit terrein
met het publiek.
Gewoonlijk vindt het Actualiteitencollege plaats op het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) in Den Haag, maar vanwege de coronamaatregelen doen we het ditmaal digitaal.
De duur van de bijeenkomst is hierop aangepast. We hopen, ook onder deze ongewone
omstandigheden, op uw belangstelling!
Dagvoorzitter Kim Putters (directeur van het SCP) opent de bijeenkomst. Daarna neemt
dr. Christine Carabain het woord. Zij is programmaleider Duurzame Samenleving bij het
SCP. Zij zal spreken over de klimaattransities als maatschappelijk vraagstuk. Om de
grote klimaatambities van Nederland te realiseren is het meebewegen van de burger in
de klimaattransitie onontbeerlijk. Wat betekent dit voor de relatie tussen burgers en de
overheid, ontstaan er in deze transitie nieuwe scheidslijnen in de samenleving, en heeft
dit gevolgen voor de kwaliteit van leven van burgers?
Vervolgens is het woord aan prof. dr. Pieter Leroy. Hij is emeritus hoogleraar Milieu en
Beleid bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is betrokken bij diverse
onderzoeksprojecten rondom duurzaamheids(burger)initiatieven, in Nederland en
Frankrijk. Hij wijst erop dat ongelijkheid afbreuk zal doen aan effectief klimaatbeleid –
en dat democratie voor effectief klimaatbeleid misschien niet geheel geschikt is.
De derde spreker is Frank de Feijter MSc (Wageningen Universiteit, Environmental
Policy Group). Hij rondt thans zijn promotietraject af. Hij zal ons vertellen over zijn
onderzoek, waarin duurzame woningrenovatieprojecten in een Nederlandse en een
Chinese stad zijn vergeleken vanuit een sociologisch perspectief.
Na deze drie bijdragen worden de toehoorders verdeeld over drie groepen, om van
gedachten te wisselen over wat er zoal is gepasseerd. Dit doen we aan de hand van
stellingen, aangedragen door de sprekers. Kim Putters zal tot slot de discussies
samenvatten en de middag met een korte slotbeschouwing afsluiten.
Graag vernemen we of u van plan bent om deel te nemen. Na uw aanmelding ontvangt
u van ons een gedetailleerde uitleg over hoe digitale deelname in zijn werk gaat.

Programma
14.45-15.00: Digitale 'inloop'
15.00-15.10: Opening door dagvoorzitter prof. dr. Kim Putters (SCP)
15.10-15.30: Dr. Christine Carabain (SCP)
15.30-15.50: Prof. dr. Pieter Leroy (Radboud Universiteit Nijmegen)
15.50-16.10: Frank de Feijter MSc (Wageningen Universiteit)
16.10-16.30: Online discussie in kleine groepen
16.30-16:45: Samenvatting en afsluiting door Kim Putters
Belangstellenden kunnen zich per email opgeven bij het secretariaat van de NSV:
secretariaat@nsv-sociologie.nl. Deelname is gratis.

Tijd: Donderdag 12 november 2020, 15.00 – 16.45 uur
Plaats: digitaal platform (meer informatie na aanmelding)
(Voor deelname heeft u nodig: computer, tablet of smartphone met
internetverbinding, audio en (bij voorkeur) video)
Nadere informatie:
Peteke Feijten (p.feijten@scp.nl)

