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heeft hen natuurlijk ook getraind om sociologische 
vraagstukken op een wetenschappelijke manier te 
analyseren. Welk werk ze ook doen, die analytische, 
sociologische bril blijkt steeds heel nuttig te zijn. En 
trouwens, buiten het werk ook! 
 De alumni die in deze bundel aan het woord komen 
maken duidelijk dat de opleiding Sociologie hen goed 
heeft voorbereid op posities en functies in de huidige 
samenleving die aansluiten bij hun kwaliteiten en 
interesses.    
 Als je je studie nog moet kiezen, wil je graag zekerheid 
over ‘wat je met de opleiding kunt doen’. Lees dan dit 
boekje en merk dat je met de opleiding Sociologie aan 
de Universiteit Utrecht  een baan kunt vinden in  het 
(wetenschappelijk) onderzoek, maar ook  veelzijdig en 
breed inzetbaar bent als bijvoorbeeld beleidsmedewerker 
of organisatieadviseur. Sociologie Utrecht biedt een scala 
aan mogelijkheden

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe,
Opleidingsmanager Sociologie

‘Wat voor werk kan ik doen met Sociologie?’ is een 
veelgestelde vraag op voorlichtingsbijeenkomsten 
van Sociologie in Utrecht. Daarom hebben we acht 
jonge sociologen uitgenodigd te vertellen over hun 
werkervaringen tot nu toe. Wat doen ze en hoe gebruiken 
ze hun studie in hun werk? 
 Uit de verhalen wordt duidelijk dat deze alumni om 
verschillende redenen voor Sociologie hebben gekozen 
en vanuit verschillende achtergronden. De veelzijdigheid 
aan sectoren en functies waarin sociologen terecht 
kunnen komen is ook groot: van beleidsmedewerker 
op een ministerie tot logistics officer bij de Verenigde 
Naties, van wetenschappelijk onderzoeker aan de 
universiteit tot organisatie-adviseur bij een commercieel 
bureau. 
 Wat deze acht mensen bindt, is hun fascinatie 
voor hoe mensen samenleven en de problemen in de 
samenleving het hoofd bieden. Ze zijn nieuwsgierig en 
maatschappelijk betrokken. In hun studie Sociologie 
hebben ze geleerd om met een kritische, onderzoekende 
houding op zoek te gaan naar wat er achter de getoonde 
werkelijkheid schuilgaat. Ze zijn aangemoedigd om 
te zoeken naar vernieuwende oplossingen. Sociologie 
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‘Mijn geschiedenisscriptie op de middelbare school ging 
over de ‘Montgomery busboycot’ in 1954, waarin de 
zwarte bevolking in Amerika spontaan in opstand kwam 
tegen de rassenscheiding. Achteraf bezien is dat een heel 
sociologisch onderwerp. Ik vond het toen al fascinerend 
om te zien hoe mensen de samenleving kunnen veranderen 
en samen iets groots overwinnen.’ Anne Roeters heeft net 
haar promotieonderzoek afgerond bij haar eigen vakgroep 
Sociologie. ‘Eigenlijk heb ik in mijn promotieonderzoek ook 
een dergelijk proces onder de loep genomen. Ik heb bekeken 
hoe werkende ouders de uitdaging aangaan van het combineren 
van hun werk met hun gezin. Wat gebeurt er met hun 
tijdsbesteding? Brengen ze minder tijd door met hun kinderen? 
En welke kwaliteit heeft die gezamenlijke tijd dan? Het boeit 
mij om te zien welke manieren mensen vinden om met zo’n 
ingewikkelde situatie om te gaan. En ik vind de tijdsbesteding 
met kinderen een interessant onderwerp. Ik zou verder 
onderzoek willen doen naar hoe het kind de tijd met de ouders 
ervaart. Dat is nog relatief weinig gedaan. Overigens heb ik niet 
de illusie dat ik met mijn onderzoek iets in de maatschappij 
zal veranderen. Ik vind het wel belangrijk om de boodschap 
te geven dat werk en gezin niet zo onverenigbaar zijn als vaak 
wordt gezegd.’ 

Achteraf      bezien was ik altijd al socioloog

nne Roeters

dr anne roeters   27    doctoraal sociologie   combi van beleids- en onderzoekstracé  2007

naam	 	 	 leeftijd	 	 	 	 studie	 	 	 afstudeerrichting	 	 	 	 afstudeerjaar
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Hoe leven mensen daar? Laatst was ik op Cuba, dat is geweldig 
voor een socioloog. Je gaat daar terug in de tijd en je ziet hoe 
arm de bevolking is maar toch met de restricties weet om te 
gaan; tegelijkertijd zie je hoe goed wij het hier hebben. Als aio 
(assistent in opleiding, met promotieonderzoek bezig) reisde ik 
geregeld naar conferenties. Zo was ik in Sydney, Australië. Een 
mooie, leuke stad, zeer modern met heel vriendelijke inwoners. 
Een grote tegenstelling met Cuba.’  ‘Verder hou ik van lezen en 
van avonden met vrienden. Ik zie dan bijvoorbeeld hoe ik als 
wetenschapper de maatschappelijke ontwikkelingen van alle 
kanten bekijk, terwijl een vriendin die nu in de politiek zit, 
veel stelliger is. We hebben samen eens een ingezonden brief 
geschreven naar de Volkskrant, dat vond ik heel leerzaam. Ik 
lees NRC Next omdat ik de achtergronden wil weten van de 
internationale politiek. Ik wil antwoord op de vraag ‘hoe zit 
het precies?’ Het gewone nieuws hoor ik wel via internet en de 
radio. Van het Nederlandse nieuws word ik wel eens moe, dan 
denk ik ‘zo slecht hebben we het hier toch niet.’ 

Toekomst
‘Over tien jaar doe ik waarschijnlijk meer onderzoek rond het 
thema ‘familie’ en geef ik ook nog onderwijs, misschien ben 
ik dan (bijna) universitair hoofddocent (UHD). Maar het kan 
ook zijn dat ik dan bij een ministerie werk, dat lijkt me ook 
leuk. Hopelijk is het Ministerie voor Jeugd en Gezin dan niet 
opgeheven…’

‘Dolest re ma 
est assendan-
dae. Nam veria 
corem’

Afwisselend werk
Anne’s werk aan de universiteit heeft een onderwijs- en 
onderzoekcomponent. ‘Ik hou van de afwisseling: onderwijs geven is iets 
heel anders dan onderzoek doen. Onderwijs geven is veel contact hebben 
met de studenten, zien dat het kwartje valt, hen begeleiden bij hun eerste 
stappen op de universiteit en bij hun eerste echte onderzoek. Voor mijn 
onderzoekswerk zit ik vooral aan de computer. Door de afwisseling van 
onderwijs en onderzoek kunnen mijn dagen heel verschillend zijn. In 
een onderwijsperiode ben ik veel aan het overleggen met collega’s en 
heb ik voortdurend deadlines: nakijken van werk, voorbereiden van 
colleges. Op onderzoeksdagen zit ik aan de computer en trek ik me wel 
eens terug in de bibliotheek om rustig door te kunnen werken. Ik ben 
het onderzoekswerk leuker gaan vinden sinds ik ook onderwijs ben gaan 
geven. Gewoon door de afwisseling.’ Tastbaar resultaat van Anne’s werk 
zijn artikelen in internationale tijdschriften en haar proefschrift. ’En 
tevreden studenten, hoop ik.’

Studie
Haar werk ligt direct in het verlengde van haar studie. ‘Wij hadden een 
heel kleine groep studenten en hebben daardoor veel begeleiding gehad. 
Ik heb goed geleerd hoe ik gedegen onderzoek doe. Als ik college geef, 
hoor ik mezelf soms letterlijk dingen herhalen die ik tijdens mijn studie 
heb gehoord. Achteraf vind ik de maatschappijkennis die we opdeden, te 
abstract. Dat had meer op de actualiteit gericht mogen zijn. Ook had ik 
wel vaardigheden willen opdoen als het schrijven van een betoog. Maar 
door mijn studie kijk ik altijd met een sociologisch oog, ook als ik reis. 

vak groep sociologie, universiteit utrecht  universitair docent, gepromoveerd in september 2010       de grachten en het museumkwartier   zuidoost-azië

werkt	bij	 	 	 	 	 functie		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	favoriete	plek	in	utrecht	 	 	 favoriete	plek	buiten	nederland
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“Als organisatieadviseur help ik om een bepaalde situatie in een 
bedrijf of organisatie te verbeteren of een probleem op te lossen. 
Tot nu toe deed ik vaak opdrachten in het onderwijs. Nu doe ik 
een opdracht bij een internationaal bedrijf in de schoonmaak en 
beveiliging.  Dat vind ik uitdagend, want een schoonmaker is een 
heel ander type mens dan een leerkracht.” Bas Rijnbende praat met 
enthousiasme over zijn werk, waarin het gedrag van mensen een 
belangrijke rol speelt.  “Op dit moment begeleid ik de invoering 
van een nieuw systeem waarmee ze in dat bedrijf de schoonmakers 
inroosteren en invallers oproepen. Ze maken daarbij gebruik 
van sms-jes. Technisch zat het allemaal goed in elkaar, maar 
uiteindelijk moet je de mensen zover krijgen dat ze er echt iets mee 
gaan doen. Dat voor elkaar krijgen vind ik leuk.”

Interessante ontdekkingen
“Je zou zeggen dat je als organisatieadviseur vaak met Raden van 
Bestuur praat. Niets is minder waar. Je staat juist met je voeten 
in de modder, je bent bezig in het hart van de organisatie. Maar 
daar doe je dan ook de interessante ontdekkingen. Zo vind ik het 
boeiend om te zien dat leidinggevenden in de schoonmaaksector – 
vaak flink opgeklommen – met een ruime blik openstaan voor zo’n 
nieuw systeem, maar behoorlijk moeten worden aangespoord om 
er mee te gaan werken. Leerkrachten daarentegen staan in eerste 

Je bent bezig in  het hart van de organisatie

bas rijnbende, msc  29     bachelor sociologie  master vraagstukken van beleid en organisatie 2007

naam	 	 	 leeftijd	 	 	 	 	 studie	 	 	 afstudeerrichting	 	 	 	 afstudeerjaar

as Rijnbende
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dit gebied te verduidelijken en om een nieuwe dimensie te 
geven aan discussies. Helaas is de filosofie in mijn studie niet 
veel aan de orde gekomen.”

Kangoeroe
Bas’ werkdagen zijn afwisselend. Hij zit veel bij zijn 
opdrachtgevers en rijdt daarvoor heel wat kilometers. Hij 
heeft voortgangsbesprekingen en vergaderingen, moet 
presentaties geven maar ook rapportages schrijven. “Je zou 
me kunnen beschrijven als een kangoeroe die steeds van het 
een naar het ander springt.” En daarbij voelt hij zich als een 
vis in het water. “Ik zit nog aan het begin hoor. Over tien 
jaar hoop ik al heel veel ervaring te hebben opgedaan met 
adviseren en nieuwe klanten werven. Ik hoop dat ik later 
ergens een leidinggevende positie krijg waarin ik samen met 
anderen iets voor elkaar kan krijgen.”  

Macro
Waar hij in zijn werk geregeld een situatie van een afstand 
moet bekijken, ‘zoomt’ hij in zijn vrije tijd juist ‘in‘ als hij 
bezig is met zijn hobby fotograferen. “Ik fotografeer graag 
details van een klein onderwerp, met mijn macro-lens. 
Mijn meest recente macro-foto? Tja, dat was er een van een 
kikkeroog.” 
Toch knap voor een kangoeroe.

‘Dolest re ma 
est assendan-
dae. Nam veria 
corem sit vedi 
vidi bibi ’

instantie kritisch tegenover vernieuwingen, hebben overal vragen 
bij, maar werken prima mee als het eenmaal zover is. Zulke 
ontdekkingen doe ik en daar leer ik van.”

Interactie tussen mensen
Bas heeft interesse voor de interactie 
tussen mensen en voor wat mensen 
beweegt. “Dat was de reden waarom ik 
sociologie ging studeren. Ik merk dat ik 
een andere benadering heb dan collega’s 
die bedrijfskunde hebben gedaan. Zij 
kijken bedrijfseconomisch, ik gedragsmatig. 
Ik heb in mijn studie geleerd om van een afstand 
naar vraagstukken te kijken en door analytisch 
te redeneren tot een antwoord te komen. Niet te 
theoretisch hoor, ik ben praktisch ingesteld, wil 
graag resultaat bereiken. ” Hoewel hij een praktisch 
mens is, houdt hij van filosofie. “Ik ben een nieuwsgierig 
type en ben geïnteresseerd in maatschappelijke, politieke en 
wetenschappelijke vraagstukken. Ik had in mijn studie wel 
wat meer willen leren over de oudfilosofische benadering van 
de sociologie, zoals van bijvoorbeeld Max Weber. Hij is een van 
de denkers geweest die het fundament van de hedendaagse 
sociologie hebben gelegd. Ik vind het interessant om na te denken 
en gesprekken te voeren over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, 
zonder zweverig te worden. De filosofie kan helpen om vragen op 

parview bv   organisatieadviseur  ledig erf          zuidoost-azië

werkt	bij	 	 	 functie		 	 	 favoriete	plek	in	utrecht	 	 	 	 	 	 	 	 	favoriete	plek	buiten	nederland
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“Veel mensen vragen zich af of je als beleidsmedewerker bij een 
ministerie wel verschil kunt maken. Ze denken dat je verzandt in 
bureaucratie, maar dat is helemaal niet zo. Ik bedenk zelf projecten 
en voer ze uit. Dat is heel leuk.” Marloes Driedonks werkt bij het 
‘programmaministerie’ voor Jeugd en Gezin en ze is praktisch 
ingesteld. Samen met haar collega is zij o.a. verantwoordelijk 
voor een 25%-vermindering van de regeldruk in de Jeugdzorg. 
“De mensen die in de Jeugdzorg werken zijn teveel bezig met 
bureaucratische rompslomp. Ze kunnen die tijd beter besteden 
aan de daadwerkelijke hulpverlening aan kinderen en gezinnen. 
Dit project ‘Regeldruk AanPak in de Jeugdsector’ begon met een 
onderzoek om de knelpunten te vinden. Eén van de resultaten was 
verrassend genoeg dat de regeldruk niet kwam door de wetten en 
regels van de overheid, maar door de procedures die de instellingen 
zichzelf opleggen.”

Praktische oplossingen bedenken
”Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben wij 
praktische oplossingen bedacht. Zo loopt er nu een testfase bij 
een instelling in de Jeugdzorg, om die te leren zichzelf minder 
regels op te leggen. En er is nu een Meldpunt Regeldruk – dat ben 
ik eigenlijk - waar de mensen uit de Jeugdzorg hun ervaringen 
kunnen melden. Daaruit halen wij weer informatie voor nieuw 

Beleid maken is ontzettend leuk
arloes Driedonks

drs marloes driedonks 30     doctoraal sociologie   beleidstracé   2006

naam	 	 	 leeftijd	 	 	 	 	 studie	 	 	 	 afstudeerrichting	 	 	 afstudeerjaar
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basiskennis heb over het doen van onderzoek zodat ik een 
serieuze gesprekspartner ben voor onderzoeksbureaus. Ik wil 
eigenlijk niet kritisch zijn over mijn studie maar als ik dan toch 
iets moet noemen wat ik gemist heb, dan zijn het vaardigheden 
om anderen te overtuigen. Voor nieuw beleid moet je altijd 
draagvlak vinden bij veel partijen en het zou handig zijn 
geweest als ik die vaardigheden al een beetje had gehad.” Maar 
geen nood, Marloes kan via haar werk allerlei opleidingen doen.  

Fluitend naar het werk
“Naast mijn werk ben ik niet enorm ‘sociologisch bezig’, in de 
zin dat ik lokaal of politiek actief ben, maar betrokken ben ik 
zeker wel. Ik lees de krant altijd goed, want het nieuws leidt 
vaak tot kamervragen die ik moet beantwoorden. Dat is het 
spannende aan de relatie met de politiek. Sinds kort ben 
ik bevlogen voor kunstgeschiedenis, dat is iets heel 
anders. Over een jaar hoop ik senior adviseur 
op een ministerie te zijn. Vervolgens wil ik de 
stap maken naar de advieswereld. En over 
vijfentwintig jaar heb ik misschien wel  
mijn eigen adviesbureau. Altijd hoog 
blijven inzetten! Het belangrijkste 
is dat ik elke dag fluitend naar mijn 
werk kan gaan.”

beleid. En we maakten bijvoorbeeld de Privacy Wegwijzer waarin 
hulpverleners lezen wat ze allemaal mogen rond het onderwerp 
privacy, want dat is meer dan ze denken en dat helpt bij het versnellen 
van procedures. Ik ben net begonnen met een nieuwsbrief voor 
iedereen die in de Jeugdzorg werkt, want tijdens werkbezoeken 
kwamen we erachter dat informatie vaak boven in de organisatie blijft 
hangen.”

Afwisselend werk
“Mijn werk komt neer op het  analyseren van het probleem en 
het bedenken van creatieve oplossingen. Door mijn studie ben ik 
getraind om het probleem te bekijken vanuit alle invalshoeken zodat 
ik  een volledig beeld krijg. De beleidsoplossingen die we bedenken, 
bespreken we met partijen en verwoorden die in een nota zodat 
bijvoorbeeld de minister er een beslissing over kan nemen. Als het 
definitieve ‘ja’ komt kan het echte werk beginnen. Wij onderzoeken 
of de oplossing inderdaad het gewenste resultaat heeft en sturen zo 
nodig het beleid bij.” Haar dagen zijn afwisselend. Marloes heeft veel 
besprekingen, gaat op werkbezoek, zit aan de telefoon en schrijft veel.

Veel geleerd
Volgens Marloes is haar studie Sociologie belangrijk geweest voor 
haar werk. “Naast probleemanalyse heb ik geleerd hoe je een verhaal 
goed opbouwt en een kop en een staart geeft. En omdat ik in een 
klein studiejaar zat, was ik vaak aan de beurt voor het geven van 
presentaties, dat komt nu goed van pas. Verder is het handig dat ik 

‘Dolest re ma 
est assendan-
dae. Nam veria 
corem sit vedi 
vidi bibi ’

ministerie voor jeugd en gezin   beleidsmedewerker  italiaans broodje van bigoli bij een cappuccino van   de zaak (museumkwartier)  rome (café dell’arte)

werkt	bij	 	 	 	 	 functie			 	 favoriet	in	utrecht		 	 	 	 	 	 	 	 	 favoriete	plek	buiten	nederland
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“De toenemende vergrijzing in Nederland houdt de zorgsector bezig. 
De urgentie om iets te doen wordt met de dag groter. Want we willen 
de zorg goed houden, terwijl er minder mensen zijn om het werk te 
doen en meer mensen die zorg nodig hebben. Het is daarom zaak 
om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken en slimmer te 
organiseren. En daarvoor moet je nú in beweging komen.” Bernard 
Verbeek vertelt bevlogen en in volzinnen over zijn werk.  Hij werkt 
bij Stichting IZZ als adviseur Innovatie. Stichting IZZ biedt een 
collectieve zorgverzekering voor werkenden in de gezondheidszorg 
en wil meer bieden dan andere verzekeraars. Als Adviseur Innovatie 
zet Bernard zich daar dagelijks voor in. “Wij willen de werknemers en 
werkgevers in de zorg extra faciliteiten bieden, zoals bijvoorbeeld een 
project waarin we werknemers leren om gezonder te leven en werken.” 

Elkaar inspireren
“Wat mij interesseert is hoe je als mens of organisatie zo goed 
mogelijk met veranderingen kunt meebewegen terwijl je je eigen 
koers houdt. Mijn overtuiging is dat als je rekening houdt met wat 
er op je afkomt, je er zelf voor kunt zorgen dat het beter wordt. Ja, 
ik ben vrij optimistisch. De toekomst kan alleen maar kleurrijker 
worden.” Bernard werkt aan verschillende innovatieprojecten tegelijk 
en zit meer met mensen te praten dan achter de computer. “Als je wat 
wilt betekenen, moet je de mensen ontmoeten voor wie je het doet, 

Als je meebeweegt kan   het alleen maar beter worden
ernard Verbeek

bernard verbeek, msc  27    bachelor sociologie   master vraagstukken van beleid en organisatie 2006

naam	 	 	 leeftijd	 	 	 	 studie	 	 	 afstudeerrichting	 	 	 	 afstudeerjaar
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situatie kan analyseren met oog voor alle belanghebbenden 
én voor het grote geheel. Verder ben ik erin getraind om 
te kijken welke beïnvloedingsmechanismen gaan spelen 
als je zaken op een bepaalde manier aanpakt. Ook heb ik 
veel geoefend met het schrijven van rapporten met een 
goede opbouw en argumentatie; daar heb ik nu veel aan. 
Het duurde wel even voordat ik mijn eigen lijn te pakken 
had. De studie sociologie is breed en ik vond het allemaal 
machtig interessant. Maar je moet uitkijken niet verstrikt te 
raken in de veelheid. Op het moment dat ik merkte dat een 
onderwerp me meer aansprak, ging ik mijn vakken daarop 
kiezen en voldeed de studie aan mijn verwachtingen.”

Hard en zacht
“Als ik ook nog wat bedrijfseconomische kennis had 
opgedaan, had ik een zeer volledige studie gehad. Want je 
voegt echt wat toe als je de ‘zachte’ maatschappelijke kant 
kunt verweven met de harde cijfermatige. Je werknemers 
vrolijk maken is één ding, maar als ik als adviseur duidelijk 
kan maken dat het ook nog geld oplevert, gaat er echt 
wat rollen. Daarom vond ik mijn scriptieonderwerp 
Microkredieten voor m’n bachelor zo interessant. Ook daar 
gaat het om de combinatie van financiële en sociale zaken. Je 
zet een bankensysteem op om een sociaal doel te bereiken, 
namelijk de armoede uit de wereld helpen, en de mensen 
kunnen het zelf doen. Prachtig vind ik dat.”

zodat je elkaar kunt inspireren. Ik rij door het hele land en praat met 
werkgevers in de zorg en allerhande belanghebbenden in de sector. Op 
kantoor ben ik ongeveer twee dagen per week,  om projecten voor te 
bereiden en de voortgang te volgen.”

Kilimanjaro
Bernard beschouwt zijn werk een beetje als zijn hobby, maar er zijn 
ook andere dingen die hij graag doet. Reizen, bijvoorbeeld. “Ik ga 
steeds naar een andere plek, de wereld is zo groot! Door de eigenheid 
van ieder land ga je anders naar je eigen leven kijken. Ik vind het 
interessant om een tijdje in een totaal andere cultuur door te brengen 
en dan te zien dat er veel overeenkomsten zijn met je eigen cultuur. 
Iedereen op de wereld neigt toch naar dezelfde zaken, maar hoe 
streven ze die na aan de andere kant van de wereld? Vorig jaar heb ik de 
Kilimanjaro beklommen. Een lokale gids begeleidde ons. Dan vraag ik 
wel naar zijn verhaal over het land en zijn maatschappij. Hij zit soms 
maanden per jaar zonder inkomsten. Zulke verhalen relativeren 
onze eigen problemen. We hebben het zo goed in Nederland.”

Analyseren en beïnvloeden
“Eigenlijk heeft mijn eerste reis me bij Sociologie 
gebracht. Ik zag in andere landen de invloed van 
sociale structuren op het gedrag en het welvaartspeil. 
Daar wilde ik meer over weten en koos dus voor  Sociologie. Ik 
heb in mijn werk veel aan mijn studie. Zo weet ik hoe ik een goede 
onderzoeksopzet moet maken, maar heb ik ook geleerd hoe ik een 

‘Dolest re ma 
est assend-
andae. Nam 
veria corem sit 
vedi vidi bibi ’

stichting izz     adviseur innovatie  wilhelminapark       kilimanjaro (tanzania)

werkt	bij	 	 	 	 functie		 	 	 favoriet	in	utrecht		 	 	 	 	 	 	 favoriete	plek	buiten	Nederland
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“Als je er op let, zie je dat de krant vol staat met onderwerpen rond 
discriminatie. Mijn werk gaat dus over actuele thema’s. Het leuke 
is dat ik zelf voorstellen voor onderzoek mag doen. Ik kan hier 
echt mijn nieuwsgierigheid uitleven.” Claartje Thijs werkt op het 
bureau van de Commissie Gelijke Behandeling. Deze instantie 
beoordeelt de naleving van de wetgeving rond gelijke behandeling 
en geeft er voorlichting over. Personen die zich gediscrimineerd 
voelen, vragen de Commissie om hun situatie te beoordelen. 
Claartje werkt bij de afdeling Onderzoek, Advies en Communicatie, 
waar zij vooral bij het onderzoek betrokken is. “Als er signalen 
zijn dat in een branche of instelling sprake is van stelselmatige 
discriminatie, heeft de Commissie de bevoegdheid om daar een 
onderzoek in te stellen.” 

Salarisverschil tussen mannen en vrouwen
“We zijn nu bezig met een onderzoek naar beloningssystemen 
in ziekenhuizen. De vraag is of er salarisverschillen zijn tussen 
mannen en vrouwen die in dezelfde functiegroep werken. In de 
zorg is er sprake van een beloningssysteem waardoor werknemers 
in dezelfde functie, met dezelfde prestaties en werkervaring, een 
even hoog salaris verdienen. Maar de één probeert bijvoorbeeld 
bij de sollicitatie te onderhandelen en de ander niet. Gaat een 
werkgever bijvoorbeeld mee in de eisen die een nieuwe werknemer 

Mijn werk    gaat over actuele onderwerpen

laartje Thijs

dr claartje thijs  29    doctoraal sociologie   sociology and social research (sasr)  2006
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Maatschappelijk betrokken
Zelfs op vakantie doet Claartje onderzoek. In Nepal 
bijvoorbeeld, waar ze tweeëneenhalve maand alleen rond 
reisde. “Ik zocht een manier om achter de façade van 
het toerisme te kunnen kijken. Via via kwam ik aan een 
onderzoeksopdracht rond het ondersteuningsprogramma van 
een lokale organisatie om dorpelingen economisch sterker te 
maken. Als dat programma succesvol is, hebben ze geen reden 
om naar Kathmandu te verhuizen. Wonen in de grote stad 
lijkt mooi, maar zonder scholing en contacten in de 
stad kan dat soms tot grote sociale problemen leiden. 
Mijn man kwam me opzoeken en samen hebben 
we in een aantal dorpjes de effecten geobserveerd. 
We konden de voorzichtige conclusie trekken 
dat sommige dorpen sinds de ondersteuning 
zelfstandiger zijn.” Claartje is maatschappelijk 
betrokken en draagt graag op microniveau 
haar steentje bij. “Ik ben geen activistische 
wereldverbeteraar, maar ik wil wel iets doen.” Ze 
gaf taalles aan buitenlandse vrouwen en ondersteunt 
milieuorganisaties, want over het milieu maakt ze zich 
zorgen. “Ik zou best een actieve bijdrage willen leveren 
met meerwaarde, maar wat, weet ik niet.” Wat ze wel weet, 
is dat ze een heel goede onderzoeker wil worden. Daar heeft 
de wereld zéker wat aan. 

stelt of gaat hij altijd uit van het laatst verdiende salaris, dan 
kunnen er verschillen ontstaan die niet passen binnen een 
vast beloningssysteem. De vraag is of vrouwen hierdoor in het 
nadeel zijn. Ik zit in het projectteam van dit onderzoek en heb 
meegedacht over de opzet. Mijn taak is om te bedenken hoe de 
verzamelde data het beste geanalyseerd kunnen worden. Een 
klankbordgroep van experts kijkt over onze schouder mee om 
de kwaliteit van ons werk te waarborgen.”

Gereedschap voor onderzoek 
“In dit werk heb ik veel aan mijn studie omdat ik daar veel 
heb geleerd over de kwantitatieve onderzoeksmethoden en 
technieken. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een enquête opzet 
en de informatie daaruit analyseert. We hebben zelf veel 
onderzoekjes moeten doen en konden zo de geleerde methoden 
en technieken meteen in praktijk brengen. Daardoor heb ik 
nu het gereedschap om zelf een onderzoek op te zetten. Stel, 
er is een sociaal probleem en je wilt daar een beeld van krijgen, 
welke onderzoeksmethode is dan geschikt om de situatie te 
analyseren en verantwoorde conclusies te trekken? Daarin heb 
ik in Utrecht veel training gehad en daar ben ik blij mee. Deze 
vaardigheden maak je jezelf na je studie namelijk niet zo snel 
meer eigen, je moet het veel gedaan hebben.  Wel is het zo dat 
ik in mijn studie weinig geleerd heb over hoe bijvoorbeeld de 
overheid werkt, maar dat is kennis die ik mezelf nu redelijk 
makkelijk kan bijbrengen.”

‘Dolest re ma 
est assendan-
dae. Nam veria 
corem sit vedi 
vidi bibi ’

commissie gelijke behandeling  beleidsmedewerker, onderzoek  de uitstekende steen van de   brug bij het bemuurde weerd-sluisje   nepal, westeuropese steden
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‘Ik mag in mijn werk nieuwsgierig zijn, met mensen praten en me 
met veel dingen bemoeien. Vaak boek ik ook nog concreet resultaat 
en dat vind ik leuk. Mijn werk is heel divers. Echt iets voor een 
doener zoals ik. ‘ Jan Steenbrink had al een beroep voordat hij aan 
de universiteit ging studeren: politieman. 
Dat was hij geworden door tijdens zijn hbo-opleiding Integrale 
Veiligheidszorg de basisopleiding bij de politie te doen. Inmiddels 
is hij Procesadviseur Handhaving bij de politie in Utrecht. 

Troubleshooter
Jan helpt vernieuwingen in de organisatie door te voeren. 
‘Sommige vernieuwingen bedenken we zelf, andere krijgen 
we van bovenaf opgelegd. Denk maar aan de invoering van de 
vingerafdruk als identificatie van bepaalde verdachten. Die 
werd bij wet ingevoerd. Ik ga dan kijken wat dat betekent: de 
hoeveelheid tijd die dat per verdachte kost en de gevolgen daarvan 
voor de organisatie, de medewerkers die moeten worden opgeleid, 
de aanschaf van de apparatuur. Bij al die dingen ben ik betrokken. 
En dit is maar één van de vele projecten die tegelijkertijd lopen, elk 
met een eigen projectleider. Ik zorg voor de afstemming tussen alle 
betrokkenen, ben een soort troubleshooter en coördinator van alle 
projectleiders.’ Jan brengt zijn dag pratend en vergaderend door, 
naast het checken en beantwoorden van e-mails. ‘ Het leuke is dat 

Ik hou alle      bordjes in de lucht

jan steenbrink, msc  31    bacholor sociologie   master vraagstukken van beleid en organisatie  2005

an Steenbrink
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te nemen. Dan blijken er veel meer oplossingen te zijn. Ik 
ben ook blij met mijn theoretische kennis over het verloop 
van processen. Bij de politie gaan veel dingen op een vaste 
manier, gewoon omdat ze altijd zo gaan. Het helpt enorm als 
je doorziet wat de gevolgen daarvan zijn. Dan kun je bewust 
kiezen voor een andere aanpak.’

Een positief beeld van de toekomst
Jan houdt van lekker eten en drinken met vrienden. 
Hij kan zich niet voorstellen dat de wereld zo 
individualistisch zal worden als sommigen vrezen. 
‘Ik heb een positief beeld van de toekomst, de 
mens is tenslotte een sociaal dier. Kijk naar 
de sociale media: we volgen elkaar en houden 
contact. Volgens mij gaan we terug naar een 
wereld waarin we meer een groep zijn dan 
eenlingen.’Heeft Jan nog tips voor wie sociologie 
wil studeren? ‘Doe eerst een hbo-opleiding 
zodat je een beroep hebt. Want als socioloog heb 
je wel kennis, maar geen andere vaardigheden dan 
onderzoeksvaardigheden. Verder is het handig om 
steeds te blijven bedenken wat je wilt met je leven en 
daarnaar te handelen. Mijn derde tip is: blijf altijd studeren! 
Ik zie tot mijn schande dat het bij mij al vijf jaar geleden is. 
Het wordt weer de hoogste tijd.’

‘Itium repudici 
non doluptas ma 
ad ex eos aut’

ik bij alles betrokken ben, het nadeel dat ik van alles een beetje doe. Ik 
hou alle bordjes in de lucht.’

Pre-master
Voordat Jan sociologie ging studeren was hij wijkagent in Vianen. ‘Als je 
voornamelijk politiemensen en criminelen ziet en hier en daar een oude 
vriend, kan je mensbeeld aardig veranderen. Dat gebeurde bij mij: ik werd 
steedsonverdraagzamer. Toen ik dat vaststelde, besloot ik om te gaan 
studeren. Sociologie was op de hbo het leukste vak. Wegens vrijstellingen 
kon ik de pre-master van één jaar doen. Totaal nieuw voor mij waren 
de colleges onderzoeksmethoden en –technieken. De eerste colleges 
statistiek dreven me tot wanhoop; mijn laatste wiskundelessen dateerden 
van heel lang geleden. Ik dacht dat ik het nooit onder de knie zou krijgen 
maar ik heb het allemaal in één keer gehaald, een enorme kick.’

Onderbuik en onderzoek
‘Tijdens mijn studie bleef ik werken als politieman. Een verfrissende 
combinatie. En natuurlijk deed ik mijn afstudeeronderzoek bij de politie. 
Ik had een hekel aan beleid maar dat vooroordeel raakte ik kwijt. Sterker 
nog, ik begon beleid maken heel leuk te vinden en bleek veel aan mijn 
studie te hebben. Zo heb ik nu voldoende kennis om te kunnen inschatten 
of een beleidsstuk gebaseerd is op gedegen onderzoek of dat het de 
mening van de schrijver vertolkt. Bij de politie is het onderbuikgevoel  
goed ontwikkeld en kan men op basis daarvan snel in de actie schieten. 
Mijn studie heeft me geleerd een onderzoekende houding aan te nemen. 
In gesprekken met collega’s vraag ik dóór en probeer niet direct stelling 

politie utrecht  procesadviseur handhaving  de weerdsluis         steden waar je lekker op een terrasje kunt zitten 
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‘Ik vind het een uitdaging om van ideeën tot een concreet 
plan te komen. Er zijn zoveel ideeën, maar je kunt pas wat 
bereiken als je een goed plan hebt.’ Hanneke Schreuders is een 
bevlogen, praktische vrouw. Ideeën heeft ze zeker en bovendien 
heeft ze bewezen dat ze in staat is die uit te voeren. Toen ze 
nog studeerde, kwam ze via haar studentenroeivereniging in 
contact met een woningcorporatie die in een aandachtswijk de 
betrokkenheid wilde vergroten van de studenten/bewoners. 
Hanneke – student Stadsgeografie - had belangstelling voor 
dit onderwerp. Samen met andere studenten en wat instanties 
zette ze een project op in een basisschool. ‘We gingen met de 
leerlingen roeien en in de klas vroegen we hen hoe zij de wijk 
leuker wilden maken. Dat heeft geleid tot een zelf ontworpen 
speeltoestel dat nu in de wijk staat. Kinderen en ouders 
hartstikke trots!’ 

Dichtbij de mensen
‘Onderzoekers beweren soms dat kleine sociale projecten niet 
belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de wijk, maar ik vind 
van wel. Ik weet zeker dat de acht studenten die aan dat project 
hebben meegedaan nu meer betrokken zijn en een ander beeld 
hebben van die school en de wijkbewoners. Die ervaring draag 
je je hele leven met je mee.’ Het bleef niet bij dat ene project. 

Sociologie heeft    mij geleerd kritisch te denken
anneke Schreuders

drs hanneke schreuders 26    doctoraal sociologie   master stadsgeografie (bij sociale geografie) 2007
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andere invalshoek naar het probleem kijken. Zij kunnen vaststellen 
wat het probleem precies is en met vernieuwende oplossingen 
komen. Op zo’n dag kijken we ter plekke, ontmoeten we bewoners 
en professionals en discussiëren met elkaar. Mijn werk is om het 
contact met de woningcorporaties en gemeenten te onderhouden, het 
experiment te begeleiden en de inhoudelijke en praktische plannen te 
maken. Erg leuk.’

Op het puntje van je stoel
Hanneke is blij dat ze de bachelor Sociologie heeft. ‘Daardoor heb 
ik geleerd om niet alles zo maar aan te nemen en voorzichtig te zijn 
met conclusies over oorzaak en gevolg. Je leert hypotheses te stellen 
en deze te verwerpen of aan te nemen; je af te vragen wat de normen 
en waarden van groepen zijn. Deze vaardigheden gebruik ik bij alle 
vraagstukken. We discussieerden veel, op het puntje van onze stoel, 
niet zozeer over politiek actuele zaken maar over meer algemene 
sociale vraagstukken, zoals sociale mobiliteit, sociale cohesie en 
ongelijkheid. Door mijn bachelor Sociologie had ik het gevoel dat 
ik theoretisch sterker onderlegd was dan  mijn medestudenten bij 
Geografie.’

Toekomst
‘In de komende jaren wil ik me specialiseren in de koppeling van de 
bebouwde omgeving aan sociale vraagstukken. En later word ik denk 
ik leidinggevende bij een woningcorporatie of gemeente. Lokaal, 
dichtbij de praktijk.’

‘Itium repudici 
non doluptas ma 
ad ex eos aut’

Stichting Move werd opgericht en inmiddels zijn er twee studenten in 
dienst. Doel is om in het hele land wijken leuker te maken, kinderen 
te laten sporten en mensen met elkaar in contact te brengen. De 
projecten worden enthousiast ontvangen en groeien in omvang 
en kwaliteit. ‘Stichting Move werkt in de wijk, met de voeten in de 
modder. Dichtbij de mensen.’ Als programmadirecteur spant Hanneke 
zich in om de inhoud naar een hoger niveau te tillen. Met de dagelijkse 
gang van zaken hoeft zij zich steeds minder te bemoeien. 

Adviezen en experimenten
Bij SEV heeft ze haar ‘echte’ baan. ‘Na mijn bachelor Sociologie ben 
ik overgestapt naar Sociale  Geografie om de master Stadsgeografie te 
doen. Ik ben geïnteresseerd in de invloed van de gebouwde omgeving 
van een stad op sociale vraagstukken.’ 
Als  programmamedewerker werkt ze in deze kleine organisatie 
nauw samen met haar senior collega. SEV is door het Ministerie 
van VROM opgericht om vernieuwing te stimuleren in de 
maatschappelijke vraagstukken van het wonen. ‘Hoe kun je 
huurders op een andere manier laten meepraten, bijvoorbeeld. 
Ook experimenteren we met het anders inrichten en beheren van 
straten, wijken, pleinen en parken. Door dat anders te doen en door 
er activiteiten te organiseren kun je stimuleren dat mensen elkaar 
ontmoeten en zich veilig voelen. Voor een experiment gaan we met 
een expertteam naar een gemeente of wijk die met een bepaald 
probleem zit. In dat team zit een architect, socioloog, geograaf, 
verkeersdeskundige en een criminoloog, die allemaal vanuit een 

werkt	bij	 	 	 	 	 	 functie		 	 	 	 	 	 	 favoriete	plek	in	utrecht	 favoriete	plek	buiten	nederland
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“Elke dag weer krijg ik met problemen te maken die ik niet verwacht, 
in een omgeving die me elke keer verrast. Dat vind ik een leuke 
uitdaging, net zoals het samenwerken met internationale en 
Ethiopische collega’s.” Sinds zijn afstuderen werkt Otto Bijleveld 
als logistiek coördinator in oorlogsgebieden. Op dit moment zit hij 
in Ethiopië, vlakbij de grens met Somalië en is hij verantwoordelijk 
voor de voedseldistributie naar tweehonderdduizend mensen. “De 
toestand in Ethiopië is vrij stabiel, maar aan de grens is een gewapende 
opstand van etnische Somaliërs. In combinatie met het droge klimaat 
veroorzaakt deze crisissituatie een voedseltekort. De donorlanden 
brengen aanvullende voorraden graan het land in. Het is mijn taak om 
te zorgen voor de distributie naar de bevolking. Ik moet zorgen dat 
de opslagplaatsen netjes en goed georganiseerd zijn, de administratie 
op orde is, dat ik weet hoeveel voedsel er in de haven is en naar me 
toe komt. Daarvoor heb ik de leiding over een team van chauffeurs, 
inladers, schoonmakers, administratief personeel. Ik ben veel aan het 
praten en bellen.”

Op tijd in de uiteinden van de jungle
“Daarnaast moet ik samen met het leger en de lokale autoriteiten 
konvooien inplannen die het voedsel gaan transporteren. Zo’n 
konvooi bestaat uit soms honderd vrachtwagens met een militaire 
escorte. Zonder escorte is het te gevaarlijk en om die te krijgen 

t to Bijleveld 

drs otto bijleveld  28    doctoraal sociologie   beleidstracé  2005
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welke verschillende belangen ze hebben. In dit geval heeft het 
leger heel andere belangen dan de vrachtwagenchauffeurs. 
Als ik daarmee rekening houd, kan ik een effectieve oplossing 
bedenken. Het poldermodel, eigenlijk. Ik geloof in de gulden 
middenweg. Je behaalt het beste resultaat als je ervoor zorgt dat 
alle betrokkenen overtuigd zijn van de juistheid van je plan. In 
die zin ben ik een echte Nederlander.”

Continent van de toekomst
Over Nederland gesproken: Otto wil op den duur weer in 
Nederland gaan werken en zo dichtbij zijn vrienden en familie 
wonen. Nu bevalt het vrije leven van steeds kortdurende 
banen en tussendoor reizen hem nog wel, maar diepgaande 
vriendschappen krijg je er niet door. Hij reist graag door Afrika, 
waarvoor hij een passie heeft. “Afrika is het continent van de 
toekomst. Het heeft veel problemen, er zijn veel conflicten en 
er is veel sloomheid maar ik zie een dynamische toekomst. Er 
komt een democratisering op gang, de mensen 
pikken de dictatuur niet meer. Ik verwacht 
de komende twintig jaar een echte 
verandering, en met de natuurlijke 
hulpbronnen hebben ze een enorme 
rijkdom in handen. Misschien kan ik 
daarbij iets betekenen, ik weet alleen 
nog niet hoe.”

‘Itium repudici 
non doluptas ma 

ad ex 

moet ik onderhandelen met de kolonel van het leger. Meestal wil hij 
wel meewerken, maar niet altijd. Het is een grote uitdaging om in een 
crisisgebied alles precies op tijd in de uiteinden van de jungle te krijgen. 
De vertraging kan oplopen tot maanden. Mijn uitdaging is om de 
problemen te hebben opgelost voordat ze er zijn.”
 
Neuzen richten
Otto is relatief jong, hoe heeft hij voor elkaar gekregen dat de kolonel hem 
serieus neemt? “Ten eerste neem ik hém serieus en kom ik mijn afspraken 
na. Daarmee onderscheid ik mezelf al van anderen. Daarnaast zorg ik 
ervoor dat ik goed voorbereid naar hem toe ga. Ik vind het interessant om 
een strategische aanpak te bedenken waarin ik rekening houd met zijn 
belangen. Zo ga ik ook intern te werk: welke strategie moet ik inzetten 
om collega’s zover te krijgen dat ze de vrachtwagens eerst naar mij sturen 
en niet ergens anders heen? Het is elke keer weer een klus om de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen.” Dat is ook precies de reden waarom Otto 
sociologie ging studeren. “Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar hoe een 
samenleving of  samenwerking tot stand komt. Ik hoopte bij sociologie 
te leren om op een gestructureerde en analytische manier naar sociale 
problemen te kijken, om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren 
aan de oplossing ervan.  Die wens is uitgekomen. Mijn studie heeft mij 
inderdaad getraind in het wetenschappelijk uiteen rafelen van processen, 
om een antwoord te vinden op de vraag waarom een organisatie niet 
werkt zoals hij zou moeten. Die analytische bril heb ik nu in mijn werk 
automatisch op. Ik moet bijvoorbeeld tegenstrijdige partijen zover krijgen 
dat ze met elkaar gaan samenwerken. Daarvoor moet ik analyseren 

united nations world food programme  logistics officer  wilhelminapark   afrika
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Wil je meer weten over de opleiding Sociologie? Wil je weten welke 
cursussen worden aangeboden? Of juist meer weten over onderzoek? 
Weten welke mensen er momenteel werken bij Sociologie? Zin om een 
dagje te komen studeren? Ook dat kan!
Al deze informatie en meer vind je op onze site.

Welkom bij Sociologie!  
www.uu.nl/sw/soc / www.uu.nl/studiekiezers

meer weten? 39
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