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Henri Polak leerstoel 

Verslag van werkzaamheden 2011–2013 

Prof. dr. P.T. de Beer 

 

Dit verslag betreft de eerste 2,5 jaar van mijn derde termijn op de Henri Polak leerstoel voor 

Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en omvat de periode 1 juli 2011 t/m 31 

december 2013. Mijn beroepsmatige activiteiten vallen formeel onder drie functies, te weten Henri 

Polak hoogleraar, wetenschappelijk directeur van De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de 

Vakbeweging, en onderzoeker en, sinds april 2012, tevens mededirecteur van het Amsterdams 

Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). De nadruk ligt in dit verslag op activiteiten die formeel onder 

de Henri Polak leerstoel vallen, maar er wordt ook aandacht besteed aan activiteiten die vallen onder 

het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en het AIAS. 

 

Onderzoek  

Het meeste onderzoek dat ik in de verslagperiode verrichtte viel formeel onder AIAS. 

Het betrof met name twee onderzoeken die worden gefinancierd door Instituut Gak. 

 

Het onderzoek ‘Solidariteit in de 21e eeuw’ bestudeert de voorwaarden voor solidariteit in een 

samenleving die qua etniciteit en leeftijd steeds diverser wordt. Het onderzoek is gestart in 2010 en 

verkeert begin 2014 in de afrondende fase. Het onderzoek wordt onder mijn leiding uitgevoerd door 

een onderzoeksteam bestaande uit de postdoc onderzoekers Maarten Berg (AIAS), Ferry Koster 

(EUR/AIAS) en Dorota Lepianka (AIAS), de promovendus Laurens Buijs (AIAS/AISSR) en de 

onderzoeksassisten Merle Zwiers (AIAS). In het kader van dit onderzoek zijn diverse 

onderzoekspapers en artikelen gepubliceerd. In 2014 zal het onderzoek worden afgerond met een 

Engelstalige academische publicatie en een Nederlandstalige beleidsgerichte publicatie. 

 

Het onderzoek ‘Keuzevrijheid in het pensioenstelsel’ onderzoekt de mogelijkheden voor de introductie 

van verschillende vormen van keuzevrijheid in de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. 

Het onderzoek loopt van 2012 tot medio 2014. Het onderzoek wordt onder leiding van prof.Wiemer 

Salverda (UvA/AIAS) en mijzelf uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit de postdoc 

onderzoekers Davd Hollanders (AIAS), Sijbren Kuiper (AIAS) en Natascha van der Zwan (AIAS) en 

uit universitair docent Johan De Deken (UvA). In het kader van dit onderzoek zijn en worden diverse 

working papers en artikelen gepubliceerd. Het onderzoek zal medio 2014 worden afgerond met een 

beleidsgerichte Nederlandstalige publicatie.  
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Een bijzondere, eenmalige activiteit betrof de redactie van Preadviezen 2013 van de Koninklijke 

Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) over het thema arbeidsverhoudingen. Naast de 

redactie schreef ik ook een hoofdstuk voor deze Preadviezen over de ontwikkelingen in de 

Nederlandse arbeidsverhoudingen sinds het Akkoord van Wassenaar in 1982. De Preadviezen 2013, 

onder de titel Arbeidsverhoudingen onder druk, verschenen in november 2013 en werden besproken 

op de jaarvergadering van de KVS op 13 december 2013. 

 

Onderwijs 

Jaarlijks verzorg ik de mastercursus European Welfare States, Labour Market Policy and Industrial 

Relations, een keuzevak voor studenten van de masteropleidingen Comparative Organization and 

Labour Studies (COLS), Social Policy and Social Problemns (SPSP) en Sociologie en de research 

master Sociologie. In deze cursus worden de verzorgingsstaten, het arbeidsmarktbeleid en de 

arbeidsverhoudingen in Europa in vergelijkend perspectief besproken. Doorgaans nemen ca. 20 

studenten aan deze cursus deel. 

 

In 2011 gaf ik, tezamen met Caroline Dewilde, de bachelormodule Onderwijs, Stratificatie en 

Levenslopen. 

 

Hiernaast verzorg ik jaarlijks, tezamen met een of twee andere docenten, de module Visies op Sociale 

ongelijkheid van de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (ASW). 

Ik ben tevens coördinator van het Domein Arbeid en organisatie van de bacheloropleiding ASW, in 

welke functie ik onder meer studenten begeleid bij het schrijven van hun bachelorscriptie. 

 

Voor het AIAS coördineer ik de leergang ‘Ongelijkheid en solidariteit’ die in beginsel jaarlijks wordt 

gehouden. Aan de leergang nemen voornamelijk vertegenwoordigers van vakbonden en branche-

organisaties en HRM-professionals uit het bedrijfsleven en de overheid deel. 

 

Hiernaast geef ik diverse gastcolleges in de bachelormodule Zorg, Burgerschap en Beleid (voor de 

bachelor sociologie) en in de mastermodule Social Problems (voor SPSP). Verder geef ik incidenteel 

gastcolleges, zowel aan de UvA als aan andere universiteiten (zie bijlage 1 voor een overzicht). 

 

Scriptie- en promotiebegeleiding 

Jaarlijks begeleid ik enkele masterstudenten sociologie bij het schrijven van hun masterscriptie (zie 

bijlage 2 voor een overzicht). Daarnaast fungeer ik ook regelmatig als tweede begeleider bij een 

masterscriptie. 

 

In de verslagperiode begeleidde ik zes promovendi, waarvan vier zogenaamde ‘buitenpromovendi’.  
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 Evert Smit (werkzaam bij Basis & Beleid) promoveerde op 30 mei 2013 aan de FEB op De 

syndicale onderstroom. Stakingen in de Rotterdamse haven, 1889-2010, met Wout Buitelaar als 

tweede promotor.  

 Justine Ruitenberg (werkzaam bij de Inspectie SZW) rondde eind 2013 haar promotieonderzoek 

naar de arbeidsdeelname van moeders af. Op 15 januari 2014 promoveerde zij aan de FMG op het 

proefschrift Socialized Choices. Labour Market Behavour of Dutch Mothers, met Christien 

Brinkgreve (Universiteit Utrecht) als tweede promotor.  

 Claartje Thijs (werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens) werkt sinds 2011 onder 

begeleiding van mij en Ferry Koster (EUR/AIAS) aan een promotieonderzoek naar vooroordelen 

en preferenties van werknemers ten opzichte van elkaar op basis van etniciteit, sekse en leeftijd. 

Naar verwachting zal zij haar proefschrift in 2015 afronden. 

 Marieke Beentjes (tot eind 2012 verbonden aan AIAS; nu werkzaam als lerares) verrichtte onder 

begeleiding van Jelle Visser (AIAS/Universiteit Bremen) en mij onderzoek naar de achtergronden 

en effecten van integratie van uitkeringsverstrekking en arbeidsmarktre-integratie. Het manuscript 

van haar proefschrift, Integrate to Integrate, werd eind 2013 voorgelegd aan de 

promotiecommissie.  

 Laurens Buijs (AISSR/AIAS) verrichtte in de periode 2010-2013 onder begeleiding van Jan 

Willem Duyvendak (UvA) en mijzelf een promotieonderzoek naar inter- en intraetnische 

solidariteit in een aantal wijken van grote steden. Dit promotieonderzoek maakte deel uit van het 

project ‘Solidariteit in de 21e eeuw’. Door langdurige ziekte van de promovendus heeft hij het 

promotieonderzoek helaas niet kunnen afronden. 

 Martin Olsthoorn (AISSR) verricht sinds 2011 onder begeleiding van Klarita Gërxhani (UvA) en 

mijzelf (en aanvankelijk ook Jelle Visser) een prompotieonderzoek naar ‘precarious employment’. 

Zijn proefschrift zal naar verwachting eind 2014 worden afgerond.  

 

Ik nam in de verslagperiode vier maal zitting in een promotiecommissie en nam daarnaast nog een  

maal deel aan de oppositie bij de verdediging van een proefschrift. 

 

Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 

Nadat de vakcentrales CNV en MHP kenbaar hadden gemaakt vooralsnog niet te zullen deelnemen 

aan een nieuw te vormen wetenschappelijk bureau, ging begin 2011, als onderdeel van De Burcht, het 

Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB) van start, gefinancierd op basis van een vaste 

bijdrage per lid van de bij de FNV aangesloten bonden. Het WB is een onafhankelijk 

onderzoeksinstituut dat tot doel heeft onderzoek te verrichten naar vraagstukken die voor de 

vakbeweging van strategische betekenis zijn. De Henri Polak hoogleraar fungeert tevens als 

wetenschappelijk directeur van het WB. De kwaliteit van het onderzoek en de onafhankelijkheid van 
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het WB worden gewaarborgd door een curatorium, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

wetenschap en van de vakbeweging en het bedrijfsleven (zie bijlage 3 voor de samenstelling). Het 

curatorium adviseert tevens over het onderzoeksprogramma van het WB. De bestuurlijke en financiële 

verantwoordelijkheid berust bij het bestuur van Stichting De Burcht. 

Het onderzoek van het WB wordt voornamelijk verricht door medewerkers van aan de FNV gelieerde 

organisaties die tijdelijk worden gedetacheerd bij het WB. Daarnaast zijn enkele (onbezoldigde) 

vrijwilligers betrokken bij het onderzoek van het WB en wordt incidenteel, indien externe subsidies 

kunnen worden verkregen, onderzoek uitbesteed aan academische onderzoekers. 

In de verslagperiode werden onderzoeken afgerond naar flexibilisering en de rol van de sociale 

partners in het arbeidsmarktbeleid. Naar verwachting zullen in de loop van 2014 zeven onderzoeken 

worden afgerond (zie bijlage 3). 

Hoewel het zwaartepunt tot nog toe ligt op het verrichten en publiceren van onderzoek, organiseert het 

WB daarnaast ook symposia en discussiebijeenkomsten.  

 

Contacten met de vakbeweging 

Doordat de vakcentrales MHP en CNV zich met ingang van de nieuwe termijn als financiers van de 

Henri Polak leerstoel hebben teruggetrokken, concentreerden de contacten met de vakbeweging zich 

op de FNV, hoewel er incidenteel nog wel contacten met de andere vakcentrales of daarbij aangesloten 

vakbonden zijn. Het periodieke overleg met de voorzitters van de drie vakcentrales is echter ten einde 

gekomen. 

Als gevolg van de interne crisis die de FNV doormaakte en het reorganisatieproces dat daarna in gang 

is gezet, bleven de inhoudelijke contacten in de verslagperiode beperkt. Ik werd enkele malen 

geraadpleegd over de toekomstperspectieven voor de vakbeweging en organiseerde in 2012 op 

verzoek van de ‘kwartiermaakster’ Jetta Klijnsma een expertmeeting met wetenschappers over de 

toekomst van de vakbeweging.  

 

Publiciteit 

Ik werd in de verslagperiode regelmatig geïnterviewd door dag- en weekbladen en andere tijdschriften 

en door de radio en televisie. Vooral wanneer de vakbeweging prominent in het nieuws was, 

bijvoorbeeld rond de interne strijd binnen de FNV of het afsluiten van het Sociaal Akkoord, gaf ik 

regelmatig commentaar op de stand van zaken, waarbij ik vooral probeer de actuele kwesties in een 

breder (historisch) perspectief te plaatsen. Verder schreef ik diverse artikelen voor de opiniepagina’s 

van de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en Het Financieele Dagblad. Voor het blad 

Zeggenschap schrijf ik vier maal per jaar een column over een onderwerp dat verband houdt met 

arbeidsverhoudingen. 
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Nevenactiviteiten 

Bijlage 4 geeft een overzicht van mijn nevenactiviteiten die niet direct voortvloeien uit mijn functie als 

hoogleraar, hoewel zij hiermee over het algemeen wel verband houden. Het gaat onder meer om 

redactiewerk voor enkele vaktijdschriften en bestuurswerk.  
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Bijlage 1 

Lezingen, gastcolleges, forumdiscussies e.d. 

 
Lezingen 
01-10-2011 Lezing over korter werken voor heropeningsconferentie De Burcht n.a.v. 100 jaar 

achturendag 
19-10-2011 Lunchlezing over arbeidsverhoudingen voor Ministiere van ELI, Den Haag 
02-12-2011 Lezing over de vakbeweging voor de kroonleden van de SER 
07-12-2011 Lezing voor congres Boaborea over arbeidsmarktbeleid 
19-01-2012 Lezing over vakbeweging en poldermodel voor Min.SZW 
11-05-2012 Lezing ‘Towards and interdisciplinary framework for solidarity’,Seminar Solidarity & 

Social Distance, UvA, Amsterdam 
26-06-2012 Lezing voor AbvaKabo UvA 
29-06-2012 Lezing over poldermodel voor Commissie van Elf (directeuren HRM) 
05-07-2012 Lezing over ontslagrecht voor manifestatie FNV Bondgenoten 
27-08-2012 Lezing voor manifestatie AbvaKabo FNV 
29-08-2012 Lezing voor conferentie Herpositionering Pensioenfondsen 
20-09-2012 Lezing voor NGSZ-seminar over individualisering en arbeidsverhoudingen 
28-09-2012 Lezing over armoede voor Sociale Alliantie 
16-10-2012 Lezing voor ETUI/EPSU conferentie over publieke sector, Brussel 
30-10-2012 Lezing over vakbweging voor AVVM, Ammerzoden 
02-11-2012 Lezing over arbeidsmarktperspectieven voor alumni SJD, HvA 
11-01-2013 Lezing voor FNV Bondgenoten over de toekomst van de vakbeweging 
17-01-2013 Lezing voor FNV Bondgenoten over arbeidsverhoudingen 
25-01-2013 Lezing ‘Een bijna perfecte arbeidsmarkt’ voor Jan Brouwer conferentie 
12-03-2013 Lezing over arbeidsmarktbeleid voor B&W Utrecht 
04-04-2013 Lezing ‘An almost perfect labour market’ voor AIAS lunch seminar 
18-04-2013 Lezing over intergenerationale solidariteit voor Europese Senioren Organisatie 
22-05-2013 Lezing over arbeidsmarktbeleid, JS Amsterdam 
25-05-2013 Lezing over pensioenstelsel voor workshop VVD congres 
22-06-2013 Lezing ‘Does ethnic diversity harm solidarity?’ voor ILERA congres, Amsterdam 
20-09-2013 Lezing over economisch beleid voor symposium Vrijmetselaars Amsterdam 
03-10-2013 Lezing over ‘het einde van de open samenleving’ voor expertmeeting WRR, Den 

Haag  
15-10-2013 Lezing voor symposium ‘Neem nou Henny’ over sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen, De Burcht, Amsterdam 
31-10-2013 Lezing themamiddag gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, Den Haag 
05-11-2013 Lezing over flexibilisering voor OR Informatie Congres, Doorn 
12-11-2013 Lezing over Nederlandse arbeidsvoorwaarden voor delegatie van Zweedse 

vakbeweging 
26-11-2013 Lezing over rol sociale partners in arbeidsmarktbeleid voor expertmeeting SER 
28-11-2013 Lezing over inkomensongelijkheid in Nederland voor WRR Lecture, Den Haag 
11-12-2013 Lezing over de rol van de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid voor het 

symposium ‘Het maatschappelijk belang van de cao’ i.s.m. EUR, De Burcht, 
Amsterdam 

13-12-2013 Lezing over arbeidsverhoudingen voor de jaarvergadering van de Koninklijke 
Vereniging voor de Staathuishoudkunde 

  
 
Actieve deelname aan conferenties e.d. (voorzitterschap conferentie, coreferaat, deelname panel, 

workshop, expertmeeting etc.) 
21-10-2011 Seminar over Solidarity and diversity, WZB, Berlijn 
26-01-2012 Hoorzitting Europees Economisch en Sociaal Comité over ‘Beyond GDP’ 
09-02-2012 FNV B-café over flexwerk 
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06-03-2012 Deskundigenbijeenkomst avv, Min.SZW 
13-03-2012 Inleiding voor top Min.SZW over poldermodel en crisis in de vakbeweging 
22-03-2012 Coreferaat bij inleiding Stefan Svallfors, EUR 
23-05-2012 Inleiding en deelname expertmeeting publieke sector, WBS, Den Haag 
1&2-06-2012 Inleiding en deelname werkconferentie SWR, KNAW, Leusden 
10-09-2012 Expertmeeting flexwerk, Min.SZW 
26-09-2012 Voorzitter AIAS Annual conference ‘Never waste a good crisis’, Felix Meritis, 

Amsterdam 
27-09-2012 Voorzitter Workshop Peter Edelman, UvA 
04-10-2012 Coreferaat ESPANET-onderzoeksdag Nederland, EUR 
18-10-2012 Coreferaat bij inleiding Arlie Hochschild, UvA 
06-11-2012 Workshop Future trade union research, WSI, Berlijn 
09-01-2013 Inleiding en deelname expertmeeting over werk in Amsterdam, PvdA Amsterdam 
18-04-2013 Voorzitter symposium Social Return in de praktijk, De Burcht, Amsterdam 
19-06-2013 Voorzitter bestuurdersdag FNV Bondgenoten, Utrecht 
26-08-2013 Opening Wage Indicator Conference, De Burcht, Amsterdam 
04-09-2013 Opening Asian European Labour Forum, De Burcht, Amsterdam 
05-09-2013 Coreferaat bij lezing Moniek Kremer over arbeidsmigratie en verzorgingsstaat voor 

Onderzoeksdag Instituut Gak 
26-09-2013 Voorzitter AIAS Annual conference over inkomensongelijkheid, Felix Meritis, 

Amsterdam 
18-10-2013 Forumdiscussie over economisch beleid voor Nederlandse Economen Dag, DNB, 

Amsterdam 
 
Organisatie conferenties, seminars etc. 
06-10-2011 Nederlandse ArbeidsmarktDag 2011, CBS, Den Haag 
23-03-2012 Bijeenkomst wetenschappers t.b.v. De Nieuwe Vakbeweging, De Burcht, Amsterdam 
16-04-2012 Seminar flexwerk, De Burcht, Amsterdam 
11-05-2012 Seminar Solidarity & Social Distance, UvA, Amsterdam 
26-09-2012 Annual AIAS conference ‘Never waste a good crisis’, Felix Meritis, Amsterdam 
22-06-2013 Symposium ‘Solidarity and Diversity’ voor ILERA congres, Amsterdam 
10-10-2011 Nederlandse ArbeidsmarktDag 2013, SER, Den Haag 
15-10-2013 Symposium ‘Neem nou Henny’ over sociaaleconomische gezondheidsverschillen, De 

Burcht, Amsterdam 
22-10-2013 Symposium over poldermodel in samenwerking met AWVN. 
 
Gastcolleges, leergangen 
29-09-2011 Gastcollege over de vakbeweging voor leergang voor bestuurders FNV Bondgenoten  
17-10-2011 Gastcollege over collectieve belangenvertegenwoordiging voor bachelormodule 

Arbeid, Organisatie en Instituties 
14-12-2011 Gastcollege over ‘redistribution’ voor mastermodule Social Problems 
21-06-2012 Gastcollege over arbeidsmarktbeleid voor Zomerschool Rijksacademie Financiën en 

Economie 
10-10-2012 Gastcollege over collectieve belangenvertegenwoordiging voor bachelormodule 

Arbeid, Organisatie en Instituties 
26-11-2012 Gastcollege over ‘redistribution’ voor mastermodule Social Problems 
02-10-2012 Gastcollege over collectieve belangenvertegenwoordiging voor bachelormodule 

Arbeid, Organisatie en Instituties 
09-10-2013 Gastcollege over inkomens(her)verdeling voor bachelor Bèta-Gamma UvA 
25-11-2013 Gastcollege over ‘redistribution’ voor mastermodule Social Problems 
 
 
Media-optredens 
12-02-2012 Gesprek op 2 over de vakbeweging 
24-06-2012 Filosofisch Kwintet over het belang van werk  
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07-01-2013 Casa Luna over de vakbeweging 
15-03-2013 Debat over rol sociale partners voor Radio 1 Live op Vrijdag 
02-06-2013 Lux over solidariteit, IKON tv 
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Bijlage 2 
Promoties en scriptiebegeleiding 

 

Begeleiding van promovendi 

 Evert Smit (promotie 30 mei 2013) (tweede promotor Wout Buitelaar) 

 Justine Ruitenberg (promotie 15 januari 2014) (tweede promotor Christien Brinkgreve, 

Universiteit Utrecht) 

 Marieke Beentjes (proefschrift afgerond eind 2013, promotie voorzien voor 2014) (tweede 

promotor Jelle Visser, AIAS/Universiteit Bremen)  

 Martin Olsthoorn (promotie voorzien voor 2014)  

 Claartje Thijs (promotie voorzien voor 2015) 

 Laurens Buijs (promotie niet afgerond) (tweede promotor Jan Willem Duyvendak, UvA) 

 

Lid van promotiecommisie 

 Fabian Dekker (promotie 3-11-2011, EUR) 

 Hans Boot (promotie 16-11-2011, UvA) 

 Lisa Putman (promotie 13-03-2013, UvA) 

 Ebel Berghuis (promotie verwacht in 2014, VU) 

 

Deelname aan oppositie bij promoties 

 Marloes de Lange (promotie 30-09-2013, RU) 

 

Begeleiding van masterscripties 

 Dirk de Groot  (afgerond in december 2011) 

 David Fernàndez Guerrero (COLS) (afgerond in augustus 2012) 

 Magnus Mühlbradt (COLS) (afgerond in april 2013) 

 Dionysis Notarakis (SPSP) (afgerond in september 2013) 

 Maria Kranendonk (research master sociologie) (afronding verwacht in voorjaar 2014) 
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Bijlage 3 
Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 
 
Curatorium 
Prof.mr. Klara Boonstra (VU/FNV), voorzitter 
Ellen Dekkers (FNV Bondgenoten) 
Maurice Rojer (AWVN, inmiddels ABU) 
Jaap Hillmann (Hillmann Advies) 
Prof.dr. Allard van der Beek (VU) 
Prof.dr. Anton Hemerijck (VU) 
Prof.dr. Maarten Keune (UvA) 
Prof.dr. Esther-Mirjam Sent (RU) 
 
Onderzoeksprogramma 2011-2013 
Kosten en baten van flexibilisering 
De rol van de sociale partners in de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid 
Globalisering en de winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt 
Maatschappelijke onderstroom en de positie van de vakbeweging 
Ondernemingsstrategie en flexibilisering 
Vakmanschap en professionaliteit 
Medezeggenschap 
Bevolkingskrimp en de gevolgen voor de arbeidsmarkt 
Arbeidsmigratie in de EU 
De vermogensverdeling 
Werknemerscompensatie bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 
 
 
 
 
Publicaties 
1. Beer, P. de, Dekker, R. & Olsthoorn, M. (2011). Flexibilisering. De balans opgemaakt 
2. Ormel, B., Beukema, L. & Engels, E. (red.). De vakbeweging vernieuwt. 
3. Rietbergen, C. & Beer, P. de (2013). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het 

arbeisdmarktbeleid.  
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Bijlage 4 

Nevenfuncties 

 

 Lid redactie Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (t/m 31-12-2013). 

 Lid redactie Socialisme & Democratie. 

 Voorzitter Supervisory Board Wage Indicator Foundation (v.a. 1-5-2012). 

 Voorzitter Expertgroep arbeid CBS (v.a. november 2013). 

 Lid Raad van Commissarissen van Basis & Beleid (t/m 31-12 -2012). 

 Lid bestuur SEO Economisch Onderzoek. 

 Lid bestuur Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). 

 Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor onderzoek naar Arbeidsverhoudingen (NVA). 

 Lid Kompasgroep Wiardi Beckman Stichting (tot februari 2013). 

 Research fellow Wiardi Beckman Stichting. 
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Bijlage 5 

Publicaties (output van Metis) 

De meeste publicaties zijn te downloaden van mijn website: www.pauldebeer.nl. 
 

Article in journal, academic, refereed 

 

Ruitenberg, J. & Beer, P.T. de (forthcoming). Exploring the social origins of Dutch mothers' ideal 

family lives. Sex Roles.  

 

Beer, P.T. de (2013). Dutch trade union confederation in crisis. Transfer, 19(1), 129-132. 

 

Beer, P.T. de (2012). De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig. 

TPEdigitaal, 6(3-4), 45-62. 

 

Beer, P.T. de (2012). Earnings and income inequality in the EU during the crisis. International Labour 

Review, 151(4), 313-332. 

 

Dekker, F. & Beer, P. de (2011). Zzp'ers in Nederland: zijn ze nu echt in beeld? Tijdschrift voor 

Arbeidsvraagstukken, 27(3), 245-247. 

 

Willemse, N. & Beer, P.T. de (2012). Three Worlds of Educational Welfare States? A comparative 

study of higher education systems across welfare states. Journal of European Social Policy, 22(2), 

105-117. 

 

Article in journal, professional 

 

Beer, P.T. de (2013). Code oranje voor sociaal Europa. Zeggenschap/Tijdschrift over 

Arbeidsverhoudingen, 24(3), 7. 

 

Beer, P.T. de (2013). Een nieuwe richting voor het poldermodel. Socialisme en Democratie, 70(2), 24-

29. 

 

Beer, P.T. de (2013). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. ESB - economie.nl, 98(4667), 512-

514. 

 

Beer, P.T. de (2013). Niets is wat het lijkt. Wat heet armoede? Tijdschrift voor de Sociale Sector, 

2013(2), 24-27. 

 

Beer, P.T. de (2013). Nieuwe ongelijkheid in een 'winner take all'-samenleving. Socialisme en 

Democratie, 70(3), 32-43. 

 

Beer, P.T. de (2013). Regeerakkoord 2017. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(2), 

7. 
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Beer, P.T. de (2013). Stel de verkiezingen van 2017 uit. Socialisme en Democratie, 70(4), 4. 

 

Beer, P.T. de (2013). Taboe op arbeidstijdverkorting. Zeggenschap/Tijdschrift over 

Arbeidsverhoudingen, 24(4), 7. 

 

Beer, P.T. de (2013). Terug naar trendvolgers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 

24(4), 7. 

 

Beer, P.T. de & Veldhuizen, A. van (2013). Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Socialisme en 

Democratie, 70(3), 66-70. 

 

Beer, P. de (2012). Is klein echt zo mooi? Links = een kleine overheid, een polemiek. Socialisme en 

Democratie, 69(6), 42-43. 

 

Beer, P.T. de & Kraamwinkel, M. (2012). Wat vakbonden kunnen doen. Verschillende motieven voor 

flexwerk bij werkgevers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 23(3), 38-40. 
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