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Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, ten behoeve van de Stichting Actief 
Burgerschap, gevestigd bij de Afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit 
van Amsterdam.  

Toelichting bij het jaarverslag leerstoel actief burgerschap 2005 

De leerstoel is ingesteld op 1 augustus. Het jaarverslag heeft dus betrekking op de 
maanden augustus tot en met december 2005. De hoogleraar bezet deze leerstoel voor 
twee dagen per week. Daarnaast geeft zij twee dagen per week onderwijs binnen de 
opleiding sociologie, en binnen de Master Social Policy and Social Work van het ISHSS.  
Zij is aangenaam getroffen door de ongebruikelijk prettige en coöperatieve werksfeer 
binnen de afdeling sociologie en antropologie. Dit vergemakkelijkte de start in deze 
nieuwe werkkring aanzienlijk. Vanaf 1 november is een junior-onderzoeker in dienst 
gekomen voor 3 dagen per week. 

Wetenschappelijke publicaties  

Artikelen in refereed tijdschriften of boeken: 
Tonkens, E. (2005) ‘Liever heksennacht dan moederdag revisited. Waarom het politieke 
succes van zorgethiek uitblijft.’’ In D. Berendsen, M. De Haardt, M. Misset- van de Weg 
en M. Verhoeven Proeven van vrouwenstudies theologie, deel VIII. Meinema, 
Zoetermeer, pp. 272-286 

Tonkens, E. (2005) ‘Onderhoud’ Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie 
(jubileumnummer), pp. 16-18 

Swiersta, T  en E.Tonkens. (2005) ‘Een links beschavingsoffensief. Deugden en 
competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving.’ Krisis, tijdschrift voor 
empirische filosofie, vol.6, pp. 32-51 

Tonkens, E. (2005) ‘Keuzevrijheid als rem op emancipatie. Waarom levensloopbeleid 
dreigt te bevestigen wat het wil bestrijden. in: F. de Lange en J. Dohmen Levensloop en 
ethiek. Humanistic University Press , pp. 44-58 
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Paperpresentaties op wetenschappelijke conferenties:: 
Tonkens, E. en J.W. Duyvendak (2005) ‘Post patient perspectives’.  Universiteit van 
Bielefeld, internationale conferentie What works: Modernising the Knowledge Base of 
Social Work 

Valorisatie 
 
Overige artikelen: 
   T. Swierstra en E. Tonkens (2005) ‘Kiezen als burgerplicht?’ in: M. Hurenkamp en M. 
Kremer (red.) Vrijheid verplicht. Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid. Van 
Gennep, Amsterdam, pp.207-217. 
   T. Swierstra en Tonkens, E. (2005) ‘Hoe doe je vrijheid?’ De Helling, tijdschrift voor 
linkse politiek, 2005 nr.3, pp. 34-39

  
Columns: 
Vaste columnist om de maand in Tijdschrift voor de Sociale Sector  
Vaste columnist Volkskrant tweewekelijks sinds november 2005 
   ‘Actief burgerschap vergt actieve overheid.’ Zorg en welzijn, 28 september, p. 20 
   ‘Actief burgerschap en Europa’, Synop  

Lezingen: 
   ’Mondige burgers, getemde professionals’, Petrus Camper Instituut, Utrecht  
   ’Kansen valkuilen en voorwaarden voor succesvolle bewoners initiatieven’, Landelijk 
Samenwerkingsverband Aandachtswijken ism ministerie van VROM en Aedes, 
Hilversum 
   WMO en actief burgerschap’, provincie Groningen ism Groningse gemeenten. 
   ’Allochtonen en huiselijk geweld’, Enschede (Universiteit Twente ism.  steunpunt 
minderheden KISS en provincie Overijssel) 
   ’Mondige burgers, getemde professionals’, Stichting NOVO, Groningen 
   ’Mondige burgers getemde professionals’, Andragogennetwerk, Groningen 
   ’De invloed van clientenraden’, Clientenraden Ziekenhuizen Noordelijke Provincies 
   ’WMO en actief burgerschap’, Staverdens Genootschap (directeuren van de grootste 
woningbouwcorporaties), Hilversum 
   ’Modernisering van toezicht en verantwoording van woningcorporaties’, Vereniging 
van Toezichthouders Woningcorporaties Utrecht 
   ’Marktwerking in de WMO’, STAMM, Assen 
   ’Rol van actieve clienten binnen de GGZ’, Meerkanten (ggz instelling) Ermelo  
   ’Actief burgerschap en competenties, leren voor en door participatie’, Vlaams-
Nederlandse Conferentie Burgerschap en Competenties, Beraadsgroep Vorming, Socius, 
Haagse Hogeschool, IPP, en Stichting Actief Burgerschap, Den Haag 

!  2



Interviews in de media: 
Interviews in het kader van de start van de leerstoel hebben plaatsgevonden met 
VNG-.Magazine, Handicap en Beleid, Folia, Plattelandsvrouwenmagazine, Het Parool, 
nieuwsbrief Landelijk Platform Buurtbeheer, 2025 (ouderenzorg), Staatscourant, 
GSB-.Magazine, Amsterdam FM, Teleac 

Overige activiteiten (adviesfuncties, klankbordgroepen, denktanken, e.d.): 
Voorzitterschap Jury Het Gemeentecompliment (vrijwilligersbeleid van gemeenten) 

Onderwijsactiviteiten: 

Colleges:  
Er zijn colleges gegeven in het kader van de aparte onderwijsaanstelling (zie boven), 
maar nog niet in het kader van de leerstoel. 

Promovendi onder begeleiding: 
Met twee mogelijke promovendi zijn verkennende gesprekken gevoerd.  

Scripties: 
Eerste begeleider: 
Twee scripties van studenten van de afdeling sociologie en antropologie 
Tweede begeleider: 
Scriptie van student van de afdeling sociologie en antropologie 
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