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Toelichting bij het jaarverslag leerstoel actief burgerschap 2007
Fondswerving ten behoeve van het voortbestaan van de leerstoel was een van de
belangrijkste activiteiten van dit jaar; daaraan is veel tijd besteed. Enkele kortere
projecten zijn reeds gehonoreerd en afgesloten. Bij het afsluiten van dit jaar is
grotendeels nog niet bekend wat deze wervingsactiviteiten zullen opleveren. Verder zijn
veel samenwerkingsrelaties met derden opgestart en diverse nieuwe onderzoeksprojecten.
2007 is al met al vooral een jaar van veel zaaien, in de hoop en verwachting dat er in
latere jaren veel geoogst kan gaan worden. De vooruitzichten daarop zijn in elk geval
gunstig.

Fondswerving
Onderzoek Burgerschap en binding: € 55.000,- van het Ministerie van Justitie, met
Menno Hurenkamp (ASSR), looptijd december 2006 – december 2007
Twee onderzoeksprojecten rondom WMO vanuit WMO-onderzoeksnetwerk HvA-UvA;
waarvan één ter uitvoering van de afdeling huisartsgeneeskunde/medische ethiek met de
HvA en één ter uitvoering van de afdeling sociologie en antropologie met de HvA; totaal
geworven bedrag € 83.000,- waarvan € 35.000,- voor de afdeling sociologie en
antropologie (om technische redenen in overleg met de ASSR financieel ondergebracht
bij de Stichting Actief Burgerschap). Looptijd 1 januari -3 december 2007, financiering:
Gemeente Amsterdam
Kort onderzoek Toekomst Opbouwwerk Amsterdam Oost –Watergraafsmeer , € 7500,looptijd april en mei 2007
Kort onderzoek burgerschapsvisies WMO voor Gemeente Schiedam, € 11.000,- (looptijd
januari – mei 2007)

Wetenschappelijke publicaties
Artikelen in refereed tijdschriften of boeken:
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Swierstra, T. en E. Tonkens (2007) ‘Meritocratie en de erosie van zelfrespect’. Krisis,
tijdschrift voor filosofie, jaargang 7, nr.3, pp 3 -23
Swierstra, T. en E. Tonkens, (2007) ‘Autonomie door zelfspot. Een beschavingsoffensief’ In: E. Wit, De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN,
Nijmegen
Paperpresentaties:
’Waarom een cliëntenraad zelden cliënten bevat en andere goed bewaarde geheimen van
zeggenschap van burgers in de zorg.’ Universiteit Twente, symposium bestuurskunde, 30
januari 2007
Onderzoeksrapporten:
Tonkens, E. en M. Hoijtink. (2007) ‘Herwaardering voor professionals, maar hoe? Op
zoek naar moderne vormen van professionaliteit, medezeggenschap en verantwoording’,
in: Laan, G. van der, Tonkens, E. en M. Hoijtink Hoe komen we weer aan ons werk?
Horstcahier 31: Amersfoort
Tonkens, E. (2007) Een uitnodigende, verbindende overheid. Nieuwe kansen voor
burgerschap in de WMO. Schiedam: gemeente Schiedam
Tonkens, E. en M. Hoijtink (2007) Modern opbouwwerk. Taken, rollen en
verantwoording. Rapport in opdracht van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.
Amsterdam
Tonkens, E., M. Hurenkamp en V. Nigten (2007) Burgerschap en binding. Pleidooi voor
microsmopolitisme. Universiteit van Amsterdam/ Ministerie van Justitie

Valorisatie
Overige artikelen:
Hoijtink, M. en E. Tonkens (2007) ‘Omarmd, verguisd en verwaarloosd. Democratisering
van welzijn en maatschappelijke dienstverlening’, TSS, Tijdschrift voor sociale
vraagstukken, november 2007
Tonkens, E. (2007) ‘Een uitnodigende en verbindende overheid. Mogelijkheden en
risico’s van een ontluikend model in het licht van de Wmo’ TSS tijdschrift voor sociale
vraagstukken nr.6
Tonkens, E. (2007) ‘Formele en informele solidariteit- zorgen genoeg’ Waterstof,
november 2007
Tonkens, E. (2007) ‘De toekomst van de thuiszorg’ 2025, opinieblad voor beslissers in
de zorg, nr 3
Columns:
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Vaste columnist Volkskrant tweewekelijks sinds november 2005, wekelijks sinds
september 2007
’Klimaatneutraal’, Aedes magazine, juni 2007

Lezingen:
Lezing voor Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam door Jennifer van den Broeke, 3
december 2007
‘Burgerinitiatieven en burgerparticipatie’, NICIS/ Gemeente Amsterdam, 20 november
2007
‘Bevordering van burgerinitiatieven’, Amsterdamse fondsen, Maagdenhuis, 16
november 2007
‘Verantwoording in het maatschappelijk werk’, 60 jarig jubileum NVMW, De Fabriek,
Maarssen, 14 november 2007
‘Het recht om thuis te verpieteren. Voetangels en klemmen op weg naar participatie van
gehandicapten’, 40 jarig jubileum Syndion, Sliedrecht, 9 november 2007
‘Als je papier maar goed zit. Marktwerking, bureaucratie en professionalisme in de
ggz’, Symfora Zorggroep Hilversum, 7 november 2007
‘Nieuwe vormen van verantwoording voor professionals’, Medisch Centrum
Leeuwarden, 2 oktober 2007.
‘Medezeggenschap cliënten in welzijnsinstellingen,’ LOC-jaarcongres, De Reehorst
Driebergen, 21 september 2007
‘Een actieve en uitnodigende overheid: de Wmo als kans’ Schiedam, (twee lezingen
voor resp de gemeenteambtenaren en externe partners, 13 september 2007
‘Individu versus gemeenschapszin?’ De Balie Amsterdam, 31 juni 2007
‘Actief burgerschap en de Wmo,’ Stichting Hulp en Welzijn, Leeuwarden, 26 juni 2007
‘Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten, professionals’, Parc
Centre Scheveningen/Ministerie van VWS (expertmeeting mantelzorg en
vrijwilligerswerk), 26 juni 2007
‘Modern opbouwwerk’ presentatie van het rapport aan de stadsdeelraad, gemeente en
andere belangstellenden, Stadsdeelkantoor Amsterdam- Oost/Watergraafsmeer, 20 juni
2007
‘Keuzes in de sociale bijdrage van woningcorporaties’, Aedes jaarcongres, Het Spant,
Bussum, 14 juni
‘Zeggenschap en verantwoording in wonen, zorg en welzijn’, Bungehuis, Universiteit
van Amsterdam, 13 juni 2007
‘De vele gezichten van participatie’, afdeling sociale geneeskunde UvA, 11 juni 2007
‘Professionaliteit en verantwoording in de zorg’, Nieuwspoort ism. KNMG en RVZ, 6
juni 2007
‘Zeggenschap en verantwoording in het welzijnswerk’. De Horst, Amersfoort, 25 mei
2007
‘Betrokken burgerschap’, lezing in serie stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 7
mei 2007
‘Zin en onzin van prestatiemeting’, Stadhuis Tilburg ism ziekenhuis, 25 april 2007
‘Vrijwilligerswerk en de Wmo,’ symposium Vrijwilligerscentrale Rotterdam, 3 april
2007
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‘Van burgerschap naar burgerinitiatief’, Perscentrum Nieuwspoort/ Ministerie van
V&W Den Haag, 21 maart 2007
Geschreven nota en presentatie over Burgerschap en WMO voor stadskantoor
Schiedam, maart 2007
‘Publieke moraal in de gezondheidszorg’ voor Reliëf, Doorn, 8 maart 2007
‘Een uitnodigende en verbindende overheid en de WMO’, presentatie voor College van
B&W Schiedam, 6 maart
‘Wmo en actief burgerschap’, Westerkerk Amsterdam (50 jarig jubileum Gouden
Reaal), 2 februari 2007
Debatten en paneldiscussies e.d.:
.Debat over professionalisering. PIP, Rotterdam, juni 2007
.Debat over professionalisering. Hulp en Welzijn, Leeuwarden, juni 2007
Interviews in de media:
.Synthese, maart 2007
.Trouw, journalist Rita van Veen interviewde Ger Palmboom en Jennifer van den Broeke
(31 augustus 2007)
Overige activiteiten (adviesfuncties, klankbordgroepen, denktanken, e.d.):
.Adviseur Nationale Conventie voor Bestuurlijke Vernieuwing
.Begeleidingscommissie onderzoek interactief beleid op landelijk niveau van het IPP
.Voorzitterschap Jury Het Gemeentecompliment (vrijwilligersbeleid van gemeenten)
Publicaties medewerkers van leerstoel (voor zover niet reeds in publicatielijst
hoogleraar vermeld):
Broeke, J. van den (2007) ‘Van Lieshout: “WMO is gevaar voor beroepstrots”’
Tijdschrift voor Sociale vraagstukken (TSS), juli / augustus
Hoijtink, M. en M. Oude Vrielink (2007) ‘Managers en professionals in de sociale
sector: ideologische clash of vermenging van waarden?’, Bestuurskunde (verschijnt in
december)
Hoijtink, M. (2007) ‘Mondige maatschappelijk werkers en managers met visie’,
Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, vol. 14, 4: 11-15

Onderwijsactiviteiten
Colleges:
Gastcolleges bij Verzorging en Beleid en bij Social Theories (ISHSS)
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Promovendi onder begeleiding:
2 promovendi (Huub Gulikers, Joop Zinsmeister), in startfase.
Scripties:
Eerste begeleider:
-Hanneke Aldenhuysen, doctoraal, met Loes Verplanke
-Nanda Nagel, doctoraal
-Bianca Bruinsma, master
-Sara Blom, master
-Stefan Pool, master
-Paulina Sedney, master
-Rosalie Metze, master
-Thomas Kampen, master
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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