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Inleiding

In 2013 zijn drie grote meerjarige onderzoeken afgerond. Ten eerste het  project van
Platform 31 (voorheen Nicis) Burgers maken hun buurt (in samenwerking met
Universiteit  Twente: drie onderzoekers en diverse assistenten) met een slotconferen-
tie en publicatie op 24 januari.  Ten tweede het  Platform 31 project Leren
Participeren (met twee aio’s en twee postdocs) en ten derde het derde geldstroom
project Burgers en instituties over burgerschap in achterstandswijken (met drie aio’s).
Deze laatste twee projecten zijn afgerond met een Engelstalig themanummer  van het
wetenschappelijk tijdschrift Social policy and Society en twee Nederlandstalige
boeken. Deze boeken, De Affectieve Burger e n Als Meedoen Pijn Doet, zijn
uitgegeven bij Van Gennep en vormen tevens de duo-jaarboeken van het  Tijdschrift
voor Sociale Vraagstukken. Bovendien zijn deze boeken gepresenteerd op de
succesvolle en goed bezochte slotconferentie Eigen kracht ontkracht? in de Jaarbeurs
in Utrecht. Tijdens deze twee congresdagen hebben de onderzoekers de belangrijkste
resultaten gepresenteerd en zijn de boeken aangeboden aan respectievelijk hoogleraar
Pauline Meurs en nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. De conferenties waren
al weken van te voren volgeboekt, vooral door de actieve bekendmaking via sociale
media dankzij de nieuwe webmaster Tim Visser van de Stichting Actief Burgerschap.
Ook is er een start gemaakt met de aanhaking van een deel van het onderzoek bij de
Academy for Long-term care van de UvA. De in 2012 toegezegde leerstoel actief
burgerschap aan de Universiteit van Aruba gaat vanwege bestuurlijke en financiële
kwesties aldaar (vooralsnog) niet door.

Naast onderzoek zijn er ook onderwijstaken verricht. Allereerst zijn  acht
promovendi van de UvA en zes buiten-promovendi begeleid. Daarnaast had Evelien
Tonkens de supervisie over zeven masterscripties en zij heeft verschillende
gastcolleges verzorgd. Extern heeft de hoogleraar les gegeven aan de Summerschool
Nyenrode voor accountants van de belastingdienst over burgerschap en gezag. 

Verder zijn er werkzaamheden verricht als voorzitter van de
wetenschappelijke begeleidingscommissie van het meerjarige evaluatieonderzoek van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die is ingesteld door het ministerie van VWS
en is ondergebracht bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook  verrichtte Evelien
Tonkens werkzaamheden voor de Raad voor Kwaliteit en Veiligheid van
zorgorganisatie Cordaan en enkele andere advies- en klankbordgroepen. Daarnaast
trad zij toe tot de ‘Commissie Maatschappelijke Ondersteuning’ van de Raad voor
Gezondheidszorgonderzoek, onderdeel van de Gezondheidsraad, en werd zij
voorzitter van de  jury van de Helemaal Humanitas Prijs,

Ook nam zij deel aan vijf manuscriptcommissies van proefschriften, was ze
(inter)nationaal actief als referent, presenteerde zij papers op diverse congressen en



verzorgde, vooral naar aanleiding  van de conferentie Eigen Kracht Ontkracht, een
groot aantal lezingen en interviews voor tijdschriften, websites en radio en tv. 

Het grootste deel van de onderzoekstijd is, naast de afronding van
bovengenoemde projecten, besteed aan het onderzoeksproject Kunnen we dat (niet)
aan vrijwilligers overlaten? (met twee postdocs, één junior onderzoeker en drie
assistenten). Dit onderzoek wordt gefinancierd door Platform 31, vier steden en het
ministerie van VWS. Verder is veel tijd besteed aan het indienen van nieuwe
onderzoeksvoorstellen voor diverse fondsen. Dientengevolge is een onderzoeksfonds
van het GAK en enkele externe partners binnengehaald voor het onderzoek De
betekenis van nabijheid.  

Tot slot was Evelien Tonkens buiten de leerstoel lid van de Raad van Toezicht
van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, voorzitter van de
Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum en lid
van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ in Heerlen/Maastricht. 

Onderzoek

Afronding project Burgers maken hun buurt met een slotconferentie op 24 januari, 
een publicatie, lezingen, media-optredens en de afronding van bijbehorende 
promotietrajecten.

Administratieve afronding van Het culturele dynamiek project (slotconferentie was 
december 2013) en afronding van bijbehorende promotietrajecten.

Afronding Drie wijken project met een conferentie op 16-17 mei, boeken, lezingen, 
media-optredens, een eindverslag, en de afronding van promotie-trajecten; einde 
looptijd 1 oktober 2013.

Voortzetting onderzoek Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?, looptijd 
2012- 2014.

Fondswerving

Afgewezen:

Onderzoek Vitok (vitaal ontmoet kwetsbaar), programma Effectieve interventies 
VWS/ Movisie.

Norface: ‘Recognition in welfare state reform’, Norface programma (NWO) over 
herziening van de verzorgingsstaat, met partners uit Zweden en Noorwegen.

Toegekend:

‘De betekenis van nabijheid’, onderzoeksfonds GAK plus externe partners.



Promovendi onder begeleiding

Verwacht  promotiejaar 
Aio’s VSB project:
(3e geldstroom)
Mandy de Wilde 2014

Judith Elshout 2014

Paul Mepschen 2014

Aio’s Nicis Wmo: 
(2e geldstroom)
Ellen Grootegoed Gepromoveerd op 18 december 2013

Thomas Kampen 2014

Aio’s NWO Culturele  dynamiek:
(2e geldstroom)
Rogier van Reekum 2014

Bregje Termeer 2014

Overige promovendi:
Menno Hurenkamp 2014

Efecan Incefeoglu 2015

Huub Gulikers
Promovendus bij Hogeschool Arnhem 
Nijmegen

 2014

Femmianne Bredewold
Promovendus bij Gereformeerde 
Hogeschool

Promoveert op 10 januari 2014

Marc Hoijtink
Promovendus bij Hogeschool van 
Amsterdam

2017

Dana Feringa
Fontys Hogeschool Eindhoven

Promoveert op 23 januari 2014

Melissa Sebrechts 2018



Publicaties

Boeken

Tonkens, E., Wilde, M. de (red.) (2013) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap
in de wijk. Amsterdam: Van Gennep.

Wetenschappelijke publicaties in Engelse, refereed journals of boeken

Tonkens, E., Hoijtink, M. & Gulikers, H. (2013) Democratizing Social Work. In: M.
Noordegraaf & B. Steijn (red.) Professionals under Pressure. The Reconfiguration of
Professional Work in Changing Public Services. Amsterdam: Amsterdam University
Press, pp.161-179. 

Tonkens, E., Grootegoed, E. & Duyvendak, J. W. (2013) Introduction: Welfare State 
Reform, Recognition and Emotional Labour. Social Policy and Society, 12(03), pp. 
407-413.

Verhoeven, I. & Tonkens, E. (2013) Talking Active Citizenship: Framing Welfare 
State Reform in England and the Netherlands. Social Policy and Society, 12(03), pp. 
415-426.

Tonkens, E. & Verplanke, L. (2013) When Social Security Fails to be Emotional 
Security. Single Parent Households and the Contractual Welfare State. Social Policy 
and Society, 12(03), pp. 451-460.

Kampen, T., Elshout, J. & Tonkens, E. (2013) The Fragility of Self-Respect. 
Emotional Labour of Workfare Volunteering. Social Policy and Society, 12(03), pp. 
427-438.

Tonkens, E., Broër, C., Sambeek, N. van, & Hassel, D. van (2013) Pretenders and
performers: Professional responses to the commodification of health care. Social
Theory and Health, 11(4), pp. 368-387.

Ootes, S.T.C., Pols, A.J., Tonkens, E.H. & Willems, D. (2013) Where is the citizen? 
Comparing civic spaces in long-term mental healthcare. Health & Place, 22, pp. 11-
18.

Ootes, S.T.C., Pols, A.J., Tonkens, E.H. & Willems, D.L. (2013) Opening the Gift: 
Social Inclusion, Professional Codes, and Gift Giving in Long-Term Mental 
Healthcare. Culture, Medicine and Psychiatry, 37, pp. 131-147. 

Ridderhof de Wilde, M., Hurenkamp, M. Tonkens, E. (2014) Flexible, Frail, Fail:
Interaction between local institutions and citizen groups in the Netherland. Urban
Studies (accepted). 



Wetenschappelijke artikelen in Nederlandse boeken of tijdschriften

Tonkens, E  & Wilde, M. de (2013) ‘Inleiding: als meedoen pijn doet. Affectief
burgerschap in de wijk’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.), Als meedoen pijn
doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 11-23. 

Bredewold, F. , Tonkens, E. & Trappenburg, M. (2013) ‘Begroeting, honden en 
winkeliers. Begrensd contact als voorwaarde voor positieve buurtcontacten tussen 
mensen met een beperking en andere buurtbewoners’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde 
(red.),  Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van 
Gennep, pp. 84-98.

Wilde, M. de & Tonkens, E. (2013) ‘Op zoek naar erkenning. Verhitte verhoudingen 
tussen bewoners en instituties’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  Als meedoen 
pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 99-121. 

Tonkens, E. (2013) ‘Portret - Marokkaanse zelfspot. Een vrouwenorganisatie in 
Kanaleneiland’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  Als meedoen pijn doet. 
Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 133-138. 

Verplanke, L. & Tonkens, E. (2013) ‘Een blok beton of een leven vol scherven. 
Achter de Voordeur in de wijk’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  Als meedoen 
pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 156-170.

Tonkens, E. (2013) ‘Jeugdoverlast. De strijd om macht en gezag in Kanaleneiland’. 
In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap 
in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 171-188.

Tonkens, E. (2013) ‘Portret - Beleid maakt soms meer kapot dan je lief is. De 
verdwijning van een speeltuin in Transwijk’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  
Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 
205-208.

Tonkens, E. & M. de Wilde (2013) ‘Conclusies - Nieuwe verbanden en nieuwe 
scheidslijnen in de wijk’. In: Tonkens, E. & M. de Wilde (red.),  Als meedoen pijn 
doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Van Gennep, pp. 263-280.

Verhoeven, I. & Tonkens, E. (2013) ‘Wat de overheid van burgers wil. De framing 
van de veranderende verzorgingsstaat in Nederland en Engeland’. In: T. Kampen.  I. 
Verhoeven, & L. Verplanke (red.), De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en 
verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, pp. 25-40.

Bredewold, F., Tonkens, E. & Trappenburg, M. (2013) ‘Wederkerigheid tussen
weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden?’ In: T.
Kampen.  I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.), De affectieve burger. Hoe de overheid
verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, pp. 168-186.

Elshout, J., Kampen, T. & Tonkens, E. (2013) ‘De kwetsbaarheid van zelfrespect. 
Hoe geleide vrijwilligers worstelen met emoties’. In: T. Kampen.  I. Verhoeven, & L. 
Verplanke (red.), De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 



zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, pp. 219-232.

Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. (2013) ‘Conclusie. Een hardhandige affectieve 
revolutie’. In: T. Kampen.  I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.), De affectieve burger.
Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, pp. 
233-248.

Tonkens, E. (2013) ‘Waarom gezag uitoefenen en ondergaan beide zo moeilijk zijn 
geworden’. In: S.M.A. Sieckelinck, S. van Buuren & H. El Madkouri (red.), 
Onbevoegd gezag. Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken. Amsterdam: Boom, 
pp. 53-63.

Swierstra, T. & Tonkens, E. (2013) ‘Mijn deugden en onze deugden: verlangen naar 
nederigheid, dienstbaarheid en gehoorzaamheid’. Krisis, 2013(2), pp. 120-126. 

Tonkens, E. (2013) ‘Professionaliteit tussen mondigheid, markt en bureaucratie:
Een pleidooi voor herwaardering en democratisering van de professionele logica’. In: 
M. Schermer, M. Boenink en G. Meynen (red.), Komt een filosoof bij de dokter. 
Denken over gezondheid en zorg. Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp. 305-319.

Tonkens, E. (2013) ‘De wedergeboorte van gezag in de sociologie’. Sociologie, 9(2), 
pp. 227-231.

 
Overige publicaties
 
Tonkens, E. & Sambeek, N. van (2013) ‘Stop de medicalisering in de zorg’. NRC 
Handelsblad, 6 maart.

Tonkens, E. & Verhoeven, I. (2013) ‘Op zoek naar het maatschappelijk walhalla’. 
Christendemocratische Verkenningen, Lente 2013, pp. 60-69.

Tonkens, E. (2013) ‘Recht op slachting voor alle 11-jarigen’. Zone, 12(1), p. 16.

Tonkens, E. (2013) ‘Keuzevrijheid of keuzedwang: burgers en de zorg’. In: C. Bakker
& G. van Overbeeke (red.), Het burgerperspectief in het toezicht. Utrecht: Inspectie
voor de Gezondheidszorg, pp. 

Tonkens, E. (2013) ‘De handelsreiziger in goede praktijken’. In: Actal (red.)
Merkbaar minder regeldruk. Den Haag: Actal, pp. 68-71.

Swierstra, T. & Tonkens, E. (2013) ‘De schaduwzijde van de meritocratie. De 
respectsamenleving als ideaal’. In: M. Hurenkamp, A. Nierop en M. Sie Dhian Ho 
(red.), Tegenwicht. Waarom waarden er toe doen. Amsterdam: Van Gennep, pp. 200-
210.

Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. (2013) ‘Wie wil er gedoucht worden door de 
buurman?’. NRC Handelsblad, 11 mei. 

Tonkens, E. (2013) ‘Veel vragen, maar komen ze op de agenda? Bespreking van  het 



Signalement Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid’. Tijdschrift voor 
Gezondheidszorg & Ethiek, 23(2), pp. 50-51.

Tonkens, E. (2013) ‘Mensen kruipen in hun schulp en schamen zich’. Pluspunt, 7, pp.
4-5. 

Tonkens, E. (2013) ‘Overheid werkt schaamte in de hand’. Hersenletsel Magazine,
1(3), pp. 6-7.

E. Tonkens (2013) ‘Als het kabinet meer participatie wil, valt er veel te winnen bij 
vrijwilligers’. Trouw, 23 september.

Bredewold, F., Trappenburg, M. & Tonkens, E. (2013) ‘Zorg en hulp in de buurt 
ontstaan niet vanzelf’. De Volkskrant, 23 september.

Tonkens, E. (2013) Recensie van J. Rood Wat is er mis met gezag? en C. Brinkgreve, 
Verlangen naar gezag, Sociologie [in druk]

‘Vertrouwen… dé opgave van het komende decennium’, van Evelien Tonkens en 
Tsjalling Swierstra, gepubliceerd in Filosofie Magazine (6), 2010, is in 2013 gebruikt 
als eindexamentekst Nederlands voor de HAVO.

Lezingen

‘Medicalisering en marktwerking’. Bijeenkomst over medicalisering van de Sociaal-
Wetenschappelijke Raad van de KNAW, Amsterdam, 16 februari 2013. 

‘In eigen kracht gezet of in het pak genaaid? Actief burgerschap in de nieuwe 
verzorgingsstaat’. Rondetafelgesprekken georganiseerd door de Gemeente Sittard-
Geleen, Sittard-Geleen, 27 februari 2013.

‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?’. Openbare presentatie voor 
stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam, 7 maart 2013.

‘Actief burgerschap in de multiculturele samenleving’. Provinciaal Platform 
Minderheden Limburg, Roermond, 17 maart 2013. 

‘Zelfregie en eigen kracht’. Besloten lezing voor de gemeente Sittard-Geleen, Sittard-
Geleen, 27 maart 2013.

‘Herziening van de verzorgingsstaat:Wat beweegt burgers?’. Urban Studies college 
georganiseerd door Trancity, Haarlem en ProjectManagementbureau Bert Runhaar, 
Amsterdam, 11 april 2013.

‘Van AWBZ naar Wmo: van zorgen voor naar eigen verantwoordelijkheid?’. Lezing 
voor medezeggenschapsorganen in wonen, zorg en welzijn, Amsterdam, 24 april 
2013.

‘Eigen kracht ontkracht? Affectief burgerschap in de nieuwe verzorgingsstaat’. 



Slotconferentie ‘Eigen kracht ontkracht? Affectief burgerschap in de nieuwe 
verzorgingsstaat’, Utrecht, 16 mei 2013. 

‘Burgers maken hun buurt’. Lunchlezing voor gemeente Hengelo, Hengelo, 23 mei 
2013. 

‘Actief burgerschap en de staat van de stad’. Lezing voor gemeente Amsterdam, 
Amsterdam, 29 mei 2013. 

‘Zelfrespect en werk’. Dag over respect georganiseerd door de Universiteit Utrecht, 
Utrecht, 11 juni 2013.
 
‘Sociaaleconomische scheidslijnen: slotreflectie’. Conferentie over sociaal-
economische scheidslijnen in Nederland, Amsterdam, 13 juni 2013.

‘Bewoners en invloed’. Lezing voor Stadgenoot, Amsterdam, 25 juni 2013.

‘Prostitutie: legaliseren of verbieden?’. Inleiding en debat bij Opening Academisch 
Jaar University College Tilburg, Tilburg, 19 augustus 2013.

‘Eigen kracht’. Masterclass Beleid en Bestuur georganiseerd door de gemeente 
Amsterdam, Amsterdam, 5 september 2013.

‘Amsterdam zorgt voor zichzelf’. Het Stadsgeprek, georganiseerd door De Balie/Het 
Parool, Amsterdam, 10 september 2013. 

‘Van professionals naar vrijwilligers in welzijn, zorg en beheer van de (semi-) 
publieke ruimte’. Lezing bij de viering van het vijftienjarig bestaan van Eigenwijks, 
Amsterdam, 11 september 2013.

‘Uitvallers in de zorg’. De Staat van Nederland, Amsterdam, 23 september 2013.

‘Hoe democratisch is de doe-democratie?’. Symposium Burgerschap 3.0 
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
(KNAW), Amsterdam, 25 september 2013.

‘Can(‘t) we leave that to volunteers?’. Introductory lecture at international workshop 
on shifts in the relationship between professionals and volunteers, Amsterdam, 26 
September 2013.

‘Doe het zelf maar’. Debat van het negende Trouwberaad, Den Haag, 2 oktober 2013.

‘De rol van beroepskrachten en vrijwilligers in pedagogische civil society’. Drie 
lezingen op  regionale bijeenkomsten over ‘Professionele kracht, vrijwillige kracht, 
eigen kracht: samen voor jeugd’ georganiseerd door ActiZ, GGD Nederland, GGZ 



Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN.
3 oktober te Eindhoven, 
8 oktober te Arnhem
14 oktober te  Rotterdam

‘Burgerinitiatieven in de zorg’. Expertmeeting kenniscentrum wonen en zorg, 
Utrecht, 17 oktober 2013. 

‘Als meedoen pijn doet’. Sociaal debat georganiseerd door Binnenlands Bestuur, 
Driebergen, 24 oktober 2013.
‘Herwaardering van kwetsbaarheid’. Rondetafelgesprek Algemene Commissie 
Wonen en Rijksdienst, Den Haag, 31 oktober 2013.

‘Herziening van de verzorgingsstaat’. Jaarconferentie Werkgroep Patiënt Centraal 
(wpc) georganiseerd door de PvdA, Amsterdam, 2 november 2013. 

‘10 misverstanden over vrijwilligerswerk’. Uitreiking Helemaal Humanitas Prijs, 
Zeist, 16 november 2013. 

‘Als meedoen pijn doet. Lessen voor bestuur en beleid van 8 jaar onderzoek naar 
burgerinitiatieven’. College op Vrijdag: gemeenten & maatschappelijk initiatief 
georganiseerd door In actie met burgers!, Amsterdam, 22 november 2013.

‘Reflecties op de doe-democratie-nota en de versnellingsagenda’. 
Netwerkbijeenkomst Doe-democratie georganiseerd door VNG/ Ministerie van BZK, 
Den Haag, 25 november 2013. 

‘De beste de baas? Over de schaduwzijden van de prestatiemaatschappij’, Filosofisch
Cafe Hoogeveen, Hoogeveen, 26 november 2013.

‘10 misverstanden over vrijwilligerswerk’. Vrijwilligersdag 2013 georganiseerd door 
de gemeente Venlo, Venlo, 28 november 2013. 

‘Marktwerking, wantrouwen en bezuinigingsdrift: een analyse van de 
maatschappelijke druk op de psychotherapie’. Jaarlijkse conferentie Nederlandse 
Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Amsterdam, 13 december 2013.

‘Burgerparticipatie:de positie van ouderen in de participatiemaatschappij’. Seminar 
burgerparticipatie: de positie van ouderen in het toekomstige zorg- en 
welzijnslandschap georganiseerd door Zuyd Hogeschool en Eizt+, Heerlen, 17 
december 2013. 

‘Wie maakt de stad?’. Spreker bij het Sphinxdebat georganiseerd door Sphinx i.s.m. 
Stad.Academie, Maastricht, 19 december 2013.

Radio en tv-optredens

‘Vrouwenhandel en prostitutie: het Zweeds model?’. In: Lijn 1. Rradio 1, 19 februari 
2013.



‘Burgerinitiatieven en de overheid’. In: Altijd Wat. Nederland 2, 12 maart 2013.

‘Migrantenzorgwerkers’. In: Nieuwsuur. Nederland 2,  21 oktober 2013.

‘Sluiting buurthuizen’. In: Journaal. RTL 4, 26 oktober 2013.

BNR-nieuwsradio, BNR-radio, 15 mei 2013
Brandpunt,  Nederland 1, 12 mei 2013
Hollandse Zaken, Nederland 2, 30 mei 2013
Een vandaag, Nederland 1, 8 juni 2013
RTL journaal, RTL 4, vanaf half 8, 8 juni 2013
Radio Signaal, Stads FM, 13 juni 2013
Gezondheidsplein, BNR–radio, , 18 juni 2013
Platenparadijs, RKK radio, 22 september  2013
AT5, 25 september 2013
Altijd Wat, Nederland 2,12 november 2013
EenVandaag, Nederland 1, 26 november 2013
Casa Luna, Radio 1, 14 december 2013

Interviews in geschreven media

‘Participatiesamenleving loopt stuk op wetten, niet op praktische bezwaren’, 
interview in Het Financieele Dagblad, 20 september 2013.

‘Levenslessen’, interview in NRC, 7 september 2013.

‘Horen liefde en haat bij de mens?’, interview voor de Anne Frank Krant 2013.

‘Burger overvragen is heilloze weg’, interview in Trouw, 16 mei 2013.

‘Ik ben geen ambassadeur van actief burgerschap’,  interview in Secundant, mei 2013.

‘Nieuwe woorden om richting te geven’, interview in de serie Inspirerende vrouwen, 
www.stylecherries.nl, mei 2013.

‘Verantwoordelijkheid betekent ook zeggenschap’, interview in Laurens magazine, 
zomer 2013.

‘Over welke kracht hebben we het nu eigenlijk?’, interview voor Jeugdzorg in de 
buurt, zomer 2013.

‘Burgerparticipatie’, interview voor Lokaal Bestuur, zomer 2013

‘Mensen kruipen in hun schulp en schamen zich’,  interview in Kansplu, zomer 2013.

‘Burgers zijn de belangrijkste bron van vernieuwing: interview met Evelien Tonkens’,
interview in DenkWijzer, 13(2).



‘Met z’n allen naar de doe-het-lekker-zelfmaatschappij’, interview in Vrij Nederland, 
74(47).

‘Ouderen hebben de toekomst’, interview in Nieuwe Liefde: Opiniekwartaalblad voor
meer medemenselijkheid, 3(10).
‘Vrijwilligers gezocht’, interview in Markant, 18(10).

‘Meer eigen verantwoordelijkheid zonder er iets over te zeggen hebben?’, interview in
VOZ Magazine, 7, december. 

‘Economische waarde’, interview in brochure De Bibliotheek, waardevrij, waardevol.

(Paper)presentaties conferenties

Crafting citizenship book panel, International Conference of Europeanists, 
Amsterdam, Uva,  25 juni
 
Crisis, marketization and changes in the professional ethics of medical doctors, with 
Margo Trappenburg, European Sociological Association (ESA) conference Turin, 
Session:Patients, citizens and professionals in Europe: modern health care societies in 
crisis, 28-31 augustus, 

The shift from professionals to volunteers in care and welfare: a European 
comparisonEuropean Sociological Association (ESA) conference Turin, Session: 
Crisis and downscaling in social welfare provision: Impact and implications, 28- 31 
augustus

Organisatie conferenties

‘Eigen kracht ontkracht; affectief burgerschap in de nieuwe verzorgingstaat; 16 mei 
(affectief burgerschap in zorg, welzijn en re-integratie) en 17 mei (affectief 
burgerschap in de wijk), Jaarbeurs Utrecht

‘Can(‘t) we leave that to volunteers?’ International workshop, 26-27 september, UvA

Onderwijs

Gezag, macht en gedrag: summerschool Nyenrode voor accountants van de 
belastingdienst, mei, juni, sept en oktober 2013

Gastcollege Citizenship, mastercourse  Social Problems and Social Policy, 4 
november 2013

Scriptiebegeleiding:
Afgeronde masterscripties:

- Winnie Terra, 1e begeleider
- Tjitske Meester, 1e begeleider

http://esa11thconference.eu/call-for-papers/submission/16JS19/
http://esa11thconference.eu/call-for-papers/submission/16JS19/
http://esa11thconference.eu/call-for-papers/submission/02RN26/


- Joeri Jorg, 1e begeleider
- Nathalie Groot, 2e begeleider
- Karina Kuipers, 2e begeleider
- Astrid Sloof, 2e begeleider

Master course Active citizenship, welfare state transformation and the sociology of 
emotions, oktober –december 2013

Overig:

Voorzitter Wetenschappelijke begeleidingscommissie Tweede Evaluatie Wmo, 
ingesteld door Ministerie van VWS, uitvoering onderzoek door SCP en derden;

Lid klankbordgroep onderzoek Man 2.0 (Oranjefonds en Universiteit Nijmegen)

Lid Klankbordgroep Sociaal Werk in de Wijk, NVVM (Nederlandse Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers)

Toetreding als lid: ‘Commissie Maatschappelijke ondersteuning’ van de Raad voor 
Gezondheidszorgonderzoek, onderdeel van de Gezondheidsraad, juni 2013

Toetreding als voorzitter: Jury Helemaal Humanitas Prijs, 16 november.

Tafelgast bij Achmea Diner Pensant over veiligheid in de zorg, Achmea 
Congrescentrum Zeist, 7 november. 


