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Toelichting bij het jaarverslag leerstoel actief burgerschap 2006
2006 was een dynamisch jaar waarin de maatschappelijke verankering en zichtbaarheid
van de leerstoel goed geslaagd zijn. Ook is er met succes gewerkt aan fondswerving voor
korte projecten. In 2007 zal prioriteit gegeven worden aan internationale
wetenschappelijke publicaties en aan fondswerving voor de leerstoel als zodanig en voor
langer lopend onderzoek. Voor activiteiten ten behoeve van fondswerving ligt ook een
taak bij het bestuur van de Stichting Actief Burgerschap.

Fondswerving
Evaluatie Bewonersraad Weert: 17.000 euro van Aedes, koepel van woningcorporaties
(looptijd januari- juli 2006; onderzoek afgerond juli 2006)
Onderzoek burgerschap en binding: 35.000 euro van het Ministerie van Justitie, met
Menno Hurenkamp (ASSR), looptijd december 2006 – mei 2007
Twee onderzoeksprojecten rondom WMO vanuit WMO-onderzoeksnetwerk HvA-UvA;
waarvan één ter uitvoering van de afdeling huisartsgeneeskunde met de HvA en één ter
uitvoering van de afdeling sociologie en antropologie met de HvA; totaal geworven
bedrag 70.000 euro, waarvan 35.000 voor de afdeling sociologie en antropologie.
Looptijd 1 januari -3 december 2007, financiering: Gemeente Amsterdam

Wetenschappelijke publicaties
Artikelen in refereed tijdschriften of boeken:
Kremer, M. en E. Tonkens (2005) ‘Authority, Trust, Knowledge and the Public Good in
Disarray’, in: J.W. Duyvendak, T. Knijn and M. Kremer Policy, People, and the New
Professional, De-professionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare.
Amsterdam University Press, pp. 122-136
Tonkens, E., M. Ham en J. Uitermark (red.) (2006) Handboek moraliseren. Burgerschap
en ongedeelde moraal. Van Gennep, Amsterdam
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Tonkens, E. (2006) ‘Als je het doet, doe het dan goed. Modern moraliseren voor
beginners.’ In: Handboek moraliseren, pp. 7-22
Boutellier,H. en E.Tonkens (2006) ‘De aarzelende opkomst van een praktische publieke
moraal.’in: Handboek moraliseren, pp. 177-194
Tonkens, E. (2006) ‘Het democratisch tekort van vraagsturing.’ Beleid en Maatschappij,
vol. 33, nr.3, pp.186-195
Paperpresentaties wetenschappelijke conferenties:
‘The reinvention of public morality’, invited speaker op de conferentie Publics and
markets, Open University Milton Keynes, United Kingdom, 25 en 26 oktober 2006.
‘Informal care governance’, slotlezing op workshop Informal Care governance, UvAHva, ISHSS, Amsterdam, 19 januari 2006
‘Informal care governance’, met J.W.Duyvendak, international conference Urban Health,
VU, Amsterdam, 28 oktober 2006
Onderzoeksrapporten:
‘De Buitenwereld binnen halen. Evaluatie van de inwonersraad Weert- een quick scan’,
in opdracht van Aedes, koepel van woningcorporaties.
‘Praten helpt. Onderzoek naar de betekenis van de Dag van de Dialoog in Amsterdam’,
onderzoek naar de betekenis van de Dag van de Dialoog voor de sociale cohesie en actief
burgerschap in de grote stad, met Jolanda Koffijberg en Margot Enthoven.
‘Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar kleinschalige burgerinitiatieven’, met Menno
Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak, NICIS Institute, Den Haag

Valorisatie
Overige artikelen:
Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Wie streeft naar integratie, houdt zichzelf voor de
gek. Zelfspot als sleutel tot beschaving.’ NRC Handelsblad (Opinie en debat), 2
december 2006. (ingekorte versie van Socrateslezing)
Tonkens, E. (2006) ‘Moraliseren in de zorg moeizame zaak’, Volkskrant, 11 november
2006 (artikel nav. Oratie)
Tonkens, E. (2006) ‘Burgerschap en publieke moraal’, Aedes Magazine, (artikel nav.
oratie, verschijnt december 2006)
Ham, M. en E.Tonkens (2006) ‘Politici moeten niet moraliseren’, NRC-Handelsblad,
13 november 2006, (artikel nav. verschijnen Handboek moraliseren.)
Hurenkamp, M., E. Tonkens en J.W. Duyvendak (2006) ‘Actieve burger ontvangt graag
een bloemetje van de overheid.’ Volkskrant (Het Betoog), 28 oktober 2006
Doorn, L. van en E.Tonkens (2006) ‘Daklozenbeleid in Parijs en Londen’, TSS,
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, oktober 2006
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Tonkens, E. (2006) ‘Waarom is huisvuil onveilig? Actief burgerschap en veiligheid in
een pluriforme, dynamische samenleving’ Landelijk Platform Buurt- en wijkbeheer
(LPB)- nieuwsbrief , zomer 2006
Tonkens, E. (2006) ‘Praten helpt. Het succes van de Dag van de Dialoog.’ Het Parool,
22 september 2006
Tonkens, E. (2006) ‘Ongelijke gelijkwaardigheid. Het belang van eigen specifieke
expertise voor patiëntenorganisaties.’ Health Management Forum, april 2006, pp. 13-16
Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Een links beschavingsoffensief’. Waterstof, het
(electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, 15 maart 2006
Tonkens, E. (2006) ‘Wie zijn de winnaars en verliezers van het nieuwe zorgstelsel?’
Volkskrant, bijlage nieuwe zorgstelsel, 13 januari 2006
Tonkens, E. (2006) ‘Voorkom gemankeerde vermaatschappelijking in de WMO.’
Sozio, vaktijdschrift voor sociale en pedagogische beroepen, februari 2006
Recensies:
Recensie van K. Emous De loden mantel. Zorg en verzorging in Nederland, in
Socialisme en democratie, (winter 2006)
Columns:
Vaste columnist Volkskrant tweewekelijks sinds november 2005
‘Waarom zijn er zoveel mannelijke hoogleraren?’ gesproken column voor Minister van
de Hoeven, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Academiegebouw Universiteit
van Utrecht, 8 november 2006.
‘Urgent advies aan het kabinet: jeugdzorg stelt kind centraal’ Deviant, tijdschrift tussen
psychiatrie en maatschappij. April 2006
‘Nog meer mantelzorgen!? Nieuwe wet staat haaks op emancipatiebeleid.’ Opzij,
februari 2006, p.22-23
Lezingen:
‘Actief burgerschap en veiligheid in de wijk’, Studiecentrum Overheid en Bedrijf,
(tweemaal: in Kurhaus Scheveningen op 30 maart en in Meeting plaza in Utrecht op 12
oktober)
‘Actief burgerschap en vrouwen in openbaar bestuur’, Netwerk Vrouwen in
topfuncties, Bilthoven, 9 maart 2006.
‘Een luisterend oor in een woud van bureaucratie. De waarde van vrijwilligerwerk’,
Provinciehuis Noord Brabant, 16 maart 2006
‘Actief burgerschap en levenslang leren in de wijk’, Spectrum Gelderland ism.
Ministerie van Sociale Zaken, Wageningen, 11 mei 2006
‘Visies op goed burgerschap’, Kenniscentrum Grotestedenbeleid, Gemeentehuis
Deventer, 31 mei 2006
‘Praten helpt. Binding door Dag van de Dialoog’, De Rode Hoed Amsterdam, 12
september 2006
‘Vermaatschappelijking van de zorg: stand van zaken’, presentatie van leeronderzoek
en overkoepelende conclusies, Cordaan, Amsterdam, 13 september 2006
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‘Actief burgerschap en sociale cohesie, actualiteitencollege burgemeesters’, ROI,
Nunspeet, 20 september 2006
‘Wat burgers bezielt’, met M. Hurenkamp, aanbieding van gelijknamige onderzoek aan
premier Balkenende, Theater Concordia ism. Ministerie van Algemene Zaken, 2
november 2006
‘Burgerschap en opbouwwerk’, Stichting De Boog, Den Haag, 14 november 2006
Handboek moraliseren, Kennisnetwerk Amsterdam (KNA), Woningcorporatie Het
Oosten, 21 november 2006
‘Autonomie door zelfspot. Een beschavingsoffensief’, Socrateslezing 2006, met T.
Swierstra, De Rode Hoed in samenwerking met Humanistisch Verbond, 30 november
2006
‘Als je niet wilt zedenpreken. Moraliseren in de sociale sector’, Bellevue Theater ism.
Primo, Beraadsgroep Vorming, Stichting Actief Burgerschap en Hogeschool van
Amsterdam, 18 december 2006
Debatten en paneldiscussies e.d.:
.’Wonen zorg en welzijn herijkt’, Prisma Brabant (discussieleiding, Tilburg, 26 en 31
januari 2006
.’Actief burgerschap en de wet’, Ministerie van Justitie, 16 februari 2006
.’Amsterdam-Rotterdam’
conferentie ASS R (voorzitten paneldis cus sie),
Compagnietheater Amsterdam, 23 februari
.Coreferaat bij onderzoek Imrat Verhoeven, ASSR, 9 mei 2006
.’De nieuwe vaderlijkheid’, paneldiscussie, de Balie Amsterdam 31 mei 2006
.’Verdiepingsgesprek burgerschap, normen en waarden’, Minister- President Balkenende
en twee andere deskundigen, Ministerie van Algemene Zaken Den Haag 22 augustus
2006
.’Expertmeeting Burgerschap en binding’, Ministerie van Justitie, Den Haag, 31 oktober
2006
.’Overschot aan mannelijke hoogleraren?’, gesproken column voor Minister van
Onderwijs,/Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Academiegebouw, Utrecht, 8
november 2006
.’De waarde van kiezen’, Centrum voor ethiek en Gezondheid ism Ministerie van VWS,
Den Haag, 14 november
.Coreferaat bij Evelyne Baillergeau, ASSR, 28 november 2006
.’Zwerfjongeren tussen wal en schip’, Stichting Zwerfjongeren Nederland, (leiding
discussie met deskundigen en Prinses Maxima), Nijmegen, 2 december 2006
.’WMO en Civil Society’, Akantes/ Gemeente Amsterdam, 21 december 2006
Interviews in de media:
.KRO radio 1, 17 januari 2006
.Casa Luna radio 1, 26 april 2006
.Staatscourant, 22 november 2006
.Trouw, 13 november 2006
.Humanistische omroep, 24 november 2006
.RVU- De Publieke Zaak, 6 december 2006
4

.HDC-media (Haarlems dagblad e.d.), 23 december 2006
Overige activiteiten (adviesfuncties, klankbordgroepen, denktanken, e.d.):
.Adviseur Nationale Conventie voor Bestuurlijke Vernieuwing
Manuscriptcommissies promoties:
.Metz, J., De tweeledige werking van intermediairen voor burgerschapsparticipatie.
Onderzoek naar de betekenis van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging
Humanitas voor burgerschap

Onderwijsactiviteiten
Colleges:
Er zijn colleges gegeven in het kader van de aparte onderwijsaanstelling (zie boven); niet
in het kader van de leerstoel. De evaluaties van het onderwijs van het studiejaar 20052006 waren positief. Ook zijn er twee gastcolleges gegeven, bij Verzorging en Beleid en
bij Social theories (ISHSS)
Promovendi onder begeleiding:
2 promovendi (Huub Gulikers, Joop Zinsmeister), in startfase.
Scripties:
Eerste begeleider:
-Hanneke Aldenhuysen, doctoraal, met Loes Verplanke
-Bianca Bruinsma, master
-Stefan Pool, master
-Thomas Kampen, master
Tweede begeleider:
-3 studenten (van Herman van der Werfhorst, van Jantine Olderma bestuurskunde RUL ,
van Christian Scholl, ASSR UvA)
Stagiaires begeleid, intern:
-3 studenten afdeling sociologie en antropologie (R. Smit , B. de Graaff, T. Visser)
-1 student afdeling sociologie UvT (M. Enthoven)
Stagiaires begeleid, extern:
-2 studenten afdeling sociologie en antropologie (E. Tienstra bij Wetenschappelijk
Bureau Groenlinks en M. Govers bij NPCF):
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