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De sociologie in Nederland is van oudsher sterk op haar maatschappelijke
rol georienteerd geweest. Zo zag de Nederlandse sociografie het onder
meer als haar taak en binnen haar mogelijkheden om een bijdrage to leve-
ren aan de modernisering van de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld
via het ISONEVO, het eerste sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut
in Nederland. Met onderzoeken naar de maatschappelijke positie van de
jeugd, de samenlevingsopbouw in de nieuwe polders of het verloop van de
hulpverlening en de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953 leverde
de sociografie/sociologie een eerste bijdrage aan het maatschappelijke de-
bat en de ontwikkeling van het beleidsonderzoek (Gastelaars, 1985).

Ook de moderne `analytische' sociologie (Van Doorn en Lammers, 1959)
zag een belangrijke maatschappelijke taak weggelegd voor het sociologisch
onderzoek. De moderne sociologen pretendeerden met een betere weten-
schappelijke onderbouwing van de sociologie een grotere bijdrage te kun-
nen leveren aan de ontwikkeling van het beleid en daarmee aan de moder-
nisering van de Nederlandse samenleving dan de toentertijd sterk
sociografische, vaak verzuilde en nog weinig empirisch-theoretische acade-
mische sociologie. De nieuwe, meer op de Amerikaanse traditie gebaseerde
visie op de sociologiebeoefening werd al vroeg uitgedragen in de Sociologi-
sche Gidsi en lag ook ten grondslag aan de oprichting van de sterk op maat-
schappelijke vraagstukken en op beleid georienteerde sociologieopleiding
aan de, toen nog, Nederlandse Economische Hogeschool onder het bouw-
decanaat van Van Doorn. Ook de oprichting van het Sociaal en Cultureel
Planbureau in 1973 met zijn kwantitatieve en statistische aanpak past in
deze benadering van de sociologie.

Naast de beschrijvende en sterk op lokale gemeenschappen gerichte so-
ciografie (eerder verbonden met de huidige sociale geografie dan met de
sociologie van nu) bestond er tot in de jaren zeventig een sterk op de Duitse
sociologie gebaseerde historiserende sociologie met een beschouwend ka-
rakter. Geleidelijk zou deze plaats maken voor de civilisatietheorie en de
figuratiesociologische benadering van Norbert Elias. Voor beleidsdoelein-
den heeft deze benadering minder betekend dan voor het debat over de
wijze waarop,de geschiedenis van de modernisering van de samenleving
en de burger genterpreteerd zou moeten worden.

253



Met de explosieve groei van de aantallen sociologiestudenten in de jaren
zestig en begin jaren zeventig trad, in een snel polariserend maatschappe-
lijk klimaat, ook een sterke politisering van de sociologie op, varierend van
de intellectualistische kritische theorie van de Frankfurter Schule tot de ac-
tionistische marxistische sociologie. Deze politisering, die meer in woor-
den en sociale actie clan in onderzoek en geschriften is neergeslagen, heeft
de Nederlandse sociologiebeoefening publiekelijk weinig goed gedaan.
Hoewel de periode van politisering slechts van korte duur was en de socio-
logiebeoefening in de tweede helft van de jaren zeventig alweer in een min-
der partijdig vaarwater terechtkwam, is het beeld van een gepolitiseerde
sociologiebeoefening en van per definitie 'linkse' sociologen lang blijven
hangen.

Sinds het midden van de jaren zeventig is het aantal studenten in de
sociologie sterk gedaald met wat kleine uitschieters naar boven en bene-
den. De laatste jaren nemen de studentenaantallen weer toe. Sociologie
geldt nu als een kleine studierichting die ook niet meer op alle universitei-
ten wordt aangeboden. Voor een goed begrip van de positie van de sociolo-
gie tot eigenlijk zelfs het begin van de jaren tachtig is het van belang to
beseffen dat de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek op de universi-
teiten vooral een kwestie van individuele belangstelling en voorkeur was. In
die tijd waren promoties zeldzaam, er was geen opleiding tot onderzoeker
en systematische onderzoeksprogramma's ontbraken eveneens (Radema-
ker, 1979; De Haan, 1994). Onderzoek vond in hoofdzaak juist buiten de
universiteiten plaats, bij marktonderzoekbureaus, gemeentelijke sociografi-
sche diensten, het CBS, thematisch gespecialiseerde onderzoeksinstituten
(godsdienst, gezondheidszorg, cultuur, welzijn, arbeid, gezin, enz.) en niet
to vergeten het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(CRM). Dit ministerie heeft de sociologie en de sociologen na en naast de
juristen en economen in de jaren zestig en zeventig hun plaats in het kader
van het overheidsbeleid gegeven. In het bijzonder op het toen zeer breed
gedefinieerde gebied van het welzijn is dat heel sterk het geval geweest (zie
De Haan en Duyvendak, 2002).

In de jaren tachtig werd de sociologie weer 'objectiever' van karakter en
werd het beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende karakter domi-
nanter. Geleidelijk aan verschuift het accenrdan meer in de richting van de
beleidsevaluatie, ook in de ex-ante vorm. Sinds het herstel van de sociologie
in de jaren tachtig en de oprichting van aio-netwerken in 1986 als voorlo-
pers van de onderzoeksscholen ASSR, ICS en AWSB, staat zij maatschap-
pelijk aan twee op het eerste gezicht tegenstrijdige ontwikkelingen bloot.
Enerzijds is veel van het sociologische gedachtegoed gemeengoed gewor-
den, onder andere door de uitwaaiering van haar afgestudeerden naar vrij-
wel alle maatschappelijke sectoren, de overheid en ook het bedrijfsleven,
ook door de overname door andere wetenschappen van sociologische vraag-
stellingen, methoden en theorieen. Zoals de sociologie zich met elementen
uit de psychologie, de economie en de geschiedenis verrijkt heeft, zo is om-
gekeerd ook in veel andere wetenschappen (economie, rechten, bestuurs-
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kunde, bedrijfskunde, literatuurwetenschap, theologie, geneeskunde, ge-
schiedenis, kunstgeschiedenis) een sterke orientatie op sociaal-wetenschap-
pelijke vragen gekomen en heeft men zich ook veel van het sociologische
gedachtegoed eigen gemaakt. Dat gebeurde ook zonder dat sociologen daar
in persoon bij betrokken waren. Veel sociologische begrippen en verklarin-
gen zijn ook maatschappelijk zo geaccepteerd geraakt dat ze tot alledaagse
kennis zijn geworden.

Dit succes heeft niet alleen positieve gevolgen gehad voor de sociologie.
Het verwijt dat de sociologie vooral grossiert in common sense kennis is on-
der dergelijke omstandigheden snel gemaakt, al gebeurt dat tegenwoordig
weer minder dan lien of twintig jaar geleden (zie De Swaan, 1985 en ook
Laeyendecker, 1986 en voor Amerika Wrong, 199o). De pretenties van de
sociologen zelf zijn ook minder geworden en de kritiek, vooral in de media,
richt zich nu ook meer op de 'deskundige' in het algemeen, voor zover al-
thans diens kennis weinig toevoegt aan het debat ('Dr. Clavan'), noch bij-
draagt tot de verheldering van een vraagstuk.

De kritiek op de sociologie heeft verrassenderwijs een snel groeiende
praktijk van sociaal beleidsonderzoek, waarin sociologen en sociologische
onderzoeksinstituten een belangrijke rol spelen, niet in de weg gestaan.
Ondanks de kritiek op het sociologisch denken blijkt er een grote behoefte
to bestaan aan sociaal-wetenschappelijke, beleidsrelevante kennis. Er is ook
een markt voor, waar op jaarbasis ettelijke honderden miljoenen euro's om-
gezet worden. Er heeft zich kortom een van de socio-
logie en aanverwante sociale wetenschappen voltrokken die gepaard gaat
met een verwetenschappelyking van het beleidsproces. In beide ontwikkelin-
gen heeft de sociologie een belangrijke rol gespeeld en beide ontwikkelin-
gen bevatten uitdagingen voor de toekomst van de sociologie. De toegeno-
men academisering van de universitaire sociologie met zijn meer
wetenschapsintern gerichte vragen betekent overigens wel dat ten dele de
afstand tot het maatschappelijk debat en het beleidsproces weer toeneemt.

Hier gaan we nader in op de maatschappelijke rol van de sociologie. Die
rol kan worden beschouwd als een van haar sterke kanten, maar levert ook
risico's op voor de maatschappelijke waardering van de sociologie.

De maatschappelijke rol van de sociologie

Sociale verandering is een centraal onderwerp in de sociologie. Waar veran-
dering een thema is, worden sturing en maakbaarheid dat ook. De sociolo-
gie zal dus altijd geconfronteerd worden met vragen naar de aanpak van
sociale problemen. Zeker de laatste jaren staan maatschappelijke vraagstuk-
ken die nauw aan de sociologie raken weer hoog op de agenda. Problemen
van sociale cohesie, emancipatie, solidariteit, integratie of multiculturali-
teit, maar ook vraagstukken van beheersing en inrichting van organisaties
en beleid zijn in belangrijke mate sociologische vraagstukken of vraagstuk-
ken die bij uitstek door sociologen worden opgepakt. Sociologen hebben
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dan ook altijd, als onderzoeker, als adviseur en als `maatschappijdeskundi-
ge' een rol gespeeld in het debat over deze zaken; in veel gevallen werd van
hen ook niet alleen een goede analyse van de problemen, maar ook een
opzet voor een oplossing verwacht. In het algemeen had en heeft de socio-
logie als wetenschap dan toch minder to bieden dan de individuele socio-
loog met naast zijn sociologische kennis ook expertise op een bepaald
maatschappelijk gebied. Noch de meer erklarende, noch de meer verstehende
benadering in de sociologie biedt op zichzelf al voldoende aanknopings-
punten voor succesvol handelen in de sociale werkelijkheid, al kunnen ze
vaak wel laten zien dat van een bepaalde aanpak weinig succes hoeft to
worden verwacht.

De maatschappelijke rol van de sociologie - in het duiden van nieuwe
ontwikkelingen en het doordenken en evalueren van beleidsinterventies -
is actueler dan ooit. Internationale ontwikkelingen als migratie, mondiali-
sering en europeanisering en sociaal-economische ontwikkelingen als indi-
vidualisering en emancipatie hebben ingrijpende maatschappelijke gevol-
gen, veroorzaken in toenemende mate nieuwe sociale problemen en
vragen om een andere, vernieuwde beleidspraktijk. Het past de sociologie
en de Nederlandse sociologen deel to nemen aan het debat over deze vraag-
stukken. Uiteraard kan er geen sprake zijn van een claim van de sociologie
of de sociologen op het bespreken van deze vraagstukken. Nieuwe discipli-
nes als de bestuurskunde en steeds vaker ook mensen van het vrije woord,
journalisten en columnisten, begeven zich op hetzelfde domein als de soci-
ologie en hanteren vaak ook sociologische categorieen (zie Gabriels, 2001
en ook De Haan, 2004).

De bijzondere waarde van de sociologische inbreng moet juist uit de
kwaliteit van de bijdragen zelf blijken en uit het oordeel van anderen over
de zinvolheid en bruikbaarheid ervan. De sociologie kan het zich echter
niet veroorloven geen deel to hebben aan belangrijke maatschappelijke de-
batten. De zogenaamde kiezersrevolte van 2002 illustreert dit. Allang was
zichtbaar dat een deel van de burgers zich niet meer verbonden voelde met,
noch gerepresenteerd door de politieke en maatschappelijke elite, maar dat
dit ongenoegen in zeer korte tijd van privaat terugtrekgedrag tot een echte,
zij het kortstondige sociale beweging kon uitgroeien, was niet voorzien en
waarschijnlijk ook niet to voorzien geweest. Niettemin, het feit dat bijna
niemand deze kiezersopstand heeft zien aankomen, is de sociale weten-
schappen in Nederland herhaaldelijk aangewreven. De vinger lag ook mis-
schien to weinig aan de nationale pols en dat mag als een waarschuwing
voor de toekomst gezien worden. Een to scientistische houding - een domi-
nante en exclusieve gerichtheid op wetenschapsinterne vraagstukken - past
een maatschappijwetenschap toch minder. Dat wordt - al voor 2002 overi-
gens - op verschillende plaatsen ook wel ingezien. Zo tracht het weten-
schapsbeleid, via NWO, de maatschappelijke relevantie van het Neder-
landse onderzoek to stimuleren. Voor de sociale wetenschappen doet zij
dat bijvoorbeeld door financiering van programma's rondom thema's als
Sociale Cohesie, Shifts in Governance en dergelijke. Overigens blijft het ook
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dan zaak de belangstelling niet to beperken tot een maatschappelijk rele-
vant en actueel thema, maar ook to letten op de maatschappelijke relevantie
van de vraagstelling en de wijze waarop het onderzoek wordt opgezet en
uitgewerkt. Het gaat niet alleen om weten, zelfs niet alleen om kunnen,
maar ook om veranderen en verbeteren.

In de Nederlandse politiek zijn sociologen prominent aanwezig of aan-
wezig geweest (denk aan Van Kemenade, Van Dam, Peper, Fortuijn), niet
als onderzoeker of wetenschapper, maar wel gebruik makend van hun we-
tenschappelijke kennis en achtergrond. Dat zal in het ene geval tot een
meer technocratische benadering en in het andere geval tot vooral een
maatschappijkritische aanpak leiden. Dit betekent overigens zeker niet dat
de sociologie een bijzondere deskundigheid heeft op bet gebied van de op-
lossing van problemen of het ontwerpen van alternatieven. Anders dan psy-
chologie, economie of rechten kent de sociologie geen eigen handelings-
praktijk. Anders dan de psychologie omvat de sociologie ook niet een eigen
professie. De sociologie heeft wel laten zien hoe en onder welke voorwaar-
den een professie tot ontwikkeling kan komen en die kennis is door naar
vestiging en erkenning strevende professies strategisch gebruikt. Maar
heeft de sociologie ook geleerd dat haar eigen kennis zich niet leent voor
'professie' -vorming?

In de sociologie heeft zich echter wel, net als in de psychologie, in rech-
ten en economie een ontwikkeling voorgedaan waarin zich een onder-
scheid heeft kunnen aftekenen tussen degenen voor wie de sociologie voor-
al een specifieke variant van academische vorming is geweest - een basis
voor vervolgens zeer onderscheiden vormen van beroepsuitoefening op
academisch niveau -, degenen die in een praktijk- of beleidsomgeving de
verworven kennis op methodisch en theoretisch gebied instrumenteel in-
zetten en verder ontwikkelen, en degenen die de vooruitgang van het vak
zelf als doel hebben. Aan het intern-wetenschappelijke debat neemt vooral
de laatste groep deel, terwijl het maatschappelijke debat zelfs niet aan de
beroepsgroep voorbehouden is.

Het recente debat over het onderzoek naar de integratieproblematiek,
onder andere naar aanleiding van het parlementaire onderzoek van de
commissie-Blok uit 2004, illustreert echter ook de risico's van een maat-
schappelijke orientatie. Gegeven de beperkingen die aan sociaal-weten-
schappelijk onderzoek kleven en de pendulebewegingen waaraan politiek
en beleid altijd onderhevig zijn, liggen de verwijten voor de hand: wijsheid
achteraf, gebrek aan toepasbaarheid, een teveel aan politieke correctheid,
het miskennen dan wel het overschatten van een probleem. Tegelijkertijd
blijkt echter ook dat sociologen die zich destijds minder politiek correct
hebben opgesteld, in politiek en beleid weinig weerklank voor hun inzich-
ten hebben gevonden. Dat heeft weer zijn invloed op de kans dat onderzoek
met een minder in de geest van de tijd passende vraagstelling in opdracht
wordt gegeven of financierbaar zal blijken to zijn. Kortom: een maatschap-
pelijke orientatie lijkt onontbeerlijk, maar is niet zonder risico's.

PAUL SCHNABEL EN ROMKE VAN DER VEEN 257



Sociaal beleidsonderzoek

Een maatschappelijk georienteerde sociologie is niet alleen zichtbaar in het
intellectuele debat, maar doet ook actief onderzoek naar maatschappelijke
vraagstukken. Dit onderzoek legitimeert haar rol en positie in het debat.
Veel van dit onderzoek zal beleidsonderzoek zijn, gefinancierd uit de derde
of de vierde geldstroom, de eigen middelen van de organisatie waar de so-
cioloog werkt. Dergelijk, overigens vaak theoriearm onderzoek, vormt een
belangrijke bron van kennis van de sociale werkelijkheid en dient daarom
niet al bij voorbaat als niet-wetenschappelijk of als quick and dirty terzijde
geschoven to worden. De Nederlandse sociologie heeft een traditie hoog to
houden waar het gaat om beleidsonderzoek. Niet alleen wordt er in Neder-
land op nationaal niveau veel beleidsonderzoek verricht, onder andere door
instanties als het CBS, het SCP, het WODC, NIDI, en in opdracht van de
overheid ook door TNO of organisaties als IVA, ITS, Regioplan, Research
voor Beleid, niet to vergeten de grote marktonderzoekbureaus als Gfk en
NIPO, maar er is ook altijd grote aandacht geweest voor de kwaliteit en de
versterking van het beleidsgerichte onderzoek. Vrijwel alle maatschappelij-
ke sectoren kennen hun eigen sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en
adviesinstituten, ten dele commercieel van karakter, ten dele ook in de
vorm van subsidies directer met het beleid, een sector of een branche ver-
bonden.

Beleidsrelevantie of toepasbaarheid werd, onder andere door het werk
van Van de Vall, een zelfstandig criterium waaraan onderzoek werd getoetst
(Van de Vall, 1980 en Van de Vall en Leeuw, 1987). Van de Valls pleidooi
voor een professioneel paradigma van beleidsonderzoek, gedragen door de
notie van implementaire validiteit, is echter niet aangeslagen. Het sociaal
beleidsonderzoek heeft zich niet ontwikkeld in de richting van grotere im-
plementaire validiteit en een eigen paradigma. Dat doet aan het praktische
belang van goed sociaal beleidsonderzoek echter niets af. Dat onderzoek
kan helpen de kaders en de randvoorwaarden voor het beleid adequater
vast to stellen, het beleidsproces zelf to volgen en in kaart to brengen, de
resultaten van het beleid to meten en vervolgens het beleid to evalueren.
De doelstelling van het onderzoek in al deze fasen is bij to dragen aan de
verhoging van de rationaliteit en effectiviteit an beleid.

Gegeven het belang van sociaal beleidsonderzoek voor ook het sociolo-
gisch wetenschappelijk onderzoek achten we een goede relatie tussen de
universitaire sociologie en de praktijk van de beleidssociologie van groot
belang. De beleidssociologie kan hiervan profiteren door nadrukkelijker ge-
bruik to maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten en van ontwikke-
lingen in theorievorming en onderzoeksmethoden. De universitaire socio-
logie kan er op haar beurt van profiteren, omdat de beleidssociologie haar
van nieuwe vraagstellingen, veel data en een gelegenheid om theorie en
methode toe to passen kan voorzien (Goldthorpe, 2004). Voorwaardelijk
aan een goede relatie tussen de academische sociologie en de beleidssocio-
logie is het instandhouden van een Nederlandse, wetenschappelijke socio-
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logische gemeenschap waarin beide typen sociologiebeoefenaren vertegen-
woordigd zijn en waarbinnen uitwisseling van kennis en ideeen plaats kan
vinden. Ook toegankelijkheid van onderzoeksresultaten via Nederlandsta-
lige en op Nederland georienteerde media is hiervoor een noodzakelijke
voorwaarde. In de eerste plaats komen onderzoeksresultaten zo beter be-
schikbaar voor met name de niet-academische en meer beleidsgeorien-
teerde sociologen. Het valt niet to verwachten dat zij in het omvangrijke en
sterk gespecialiseerde bestand aan internationale tijdschriften hun weg zul-
len zoeken. In de tweede plaats is de ruimte die in internationale tijdschrif-
ten beschikbaar is voor op Nederland gericht onderzoek beperkt. Boven-
dien bestaat er in deze tijdschriften in het algemeen vooral belangstelling
voor onderzoek dat past bij de ontwikkeling die de internationale, i.e. vooral
Angelsaksisch getoonzette, academische sociologie doormaakt. Ten slotte
speelt dan ook nog dat een orientatie op Nederland en een goede toeganke-
lijkheid van onderzoeksuitkomsten in Nederland de kans vergroot dat ook
anderen dan strikte vakgenoten kennis kunnen nemen van de resultaten
van onderzoek. Dat is eens to meer van belang, wanneer het om onderzoek
gaat dat ook uitdrukkelijk bedoeld is om anderen dan vakgenoten to infor-
meren en to helpen bij de goede uitvoering van hun werk.

De academische sociologie is in Nederland op dit moment hoofdzakelijk
in twee onderzoekscholen (ASSR en ICS) georganiseerd, daarbuiten is er
nauwelijks sprake van organisatie. Veel sociologen die buiten de universi-
teit werkzaam zijn, maken deel uit van een `gemeenschap' die zelf niet uit
sociologen bestaat of werken op terreinen die voor hen als forum belang-
rijker zijn (bijv. onderwijs, arbeid, gezondheidszorg) dan het forum van de
sociologische vakgenoten. Anders dan (een deel van) de psychologen heb-
ben sociologen geen duidelijke beroepsidentiteit en ook geen sterke vereni-
ging ter behartiging van hun belangen en ter bewaking van hun professio-
naliteit. De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) is ook in de ogen
van de eigen beroepsgroep niet goed vergelijkbaar met het Nederlands In-
stituut van Psychologen, laat staan met een organisatie als de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dat
is niet noodzakelijkerwijs een tekort, het wijst er gewoon op dat de maat-
schappelijke positie van de socioloog een andere is. De sociologie kent geen
eigen professie en geen eigen clientele van individuele personen met een
direct eigen belang. Sociologen moeten het in de praktijk vaak van een dub-
bele deskundigheid hebben: de kennis van hun eigen vak en de kennis van
het gebied of de sector waarin ze werken. Bovendien werken ze typisch niet
voor een individuele opdrachtgever, maar voor een organisatie of in het
algemeen belang.

Het voorgaande pleidooi voor een plaats voor een beleidsgeorienteerde
sociologie naast en in aanvulling op een meer academisch georienteerde
sociologie is geen pleidooi voor de ontwikkeling van evidence based policy
(een aan de medische wetenschap ontleende term: evidence based medicine
in plaats van experience based medicine). De idee van evidence based policy eist
veel, wellicht to veel van het sociaal beleidsonderzoek. Ook de geneeskunde
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is maar voor een beperkt deel echt evidence based, en zelfs wanneer dat het
geval is, blijft er nog altijd de opdracht voor de arts - en dat maakt ook zijn
deskundigheid uit - rekening to houden met de bijzondere omstandighe-
den en de persoon van zijn patient. In de sociale wetenschappen is de com-
plexiteit van de sociale werkelijkheid zo dwingend dat nooit van de werk-
zaamheid van een bepaalde aanpak in het ene geval gegeneraliseerd kan
worden naar een ander geval. Ervaringen opgedaan in experimenten heb-
ben dan ook maar beperkte geldigheid voor volgende situaties. Zelfs als er
tijd en gelegenheid zou zijn to werken in de richting van een meer evidence
based policy, stuit dit op praktische bezwaren, omdat het to veel zou eisen
van de beleidsmaker: continuiteit, consistentie, eenduidigheid en geduld.
Belangrijker voor het sociaal beleidsonderzoek is daarom de verdere ont-
wikkeling van goede methoden van (evaluatie)onderzoek en het gebruik
maken van de kennis die over een onderwerp binnen de sociologie, maar
ook breder, binnen andere verwante disciplines is ontwikkeld. Interessant
in dit verband is overigens ook dat de evidence based medicine wel gebaseerd
is op een gemeenschappelijk paradigma (proefondervindelijk aangetoonde
effectiviteit), maar niet de uitkomst van een toetsing van de theorie is. Net
gaat om een verzameling van effectief gebleken praktijken en vooral het
nalaten van niet-effectieve of schadelijk gebleken handelingen. In de prak-
tijk geldt dat voor de beleidssociologie vaak net zo, alleen wordt dat daar
nog al to vaak als een tekort gezien.

Maatschappelijke orientatie

De sociologie herbergt meerdere perspectieven. Er zijn drie hoofdlijnen
onderscheiden: een op theorievorming en toetsing gerichte verklarende so-
ciologie, een op beschrijving en exploratie gerichte interpretatieve sociolo-
gie en een op toepassing en verbetering gerichte praktijk- en beleidsge-
orienteerde sociologie. Geen van deze drie sociologieen kan echter bestaan
zonder een orientatie op maatschappelijke vraagstukken. Deze vinden zij
onder andere in de meer praktische vorm van sociologiebeoefening die in
talloze onderzoeks- en beleidsinstellingen wordt verricht en waar op weten-
schappelijk verantwoorde wijze gedetailleerde en omvangrijke databestan-
den worden opgebouwd en bovendien ook veel kennis aanwezig is over
bepaalde maatschappelijke gebieden en problemen.

Zowel de verklarende als de interpretatieve en de beleidsgeorienteerde
sociologie kan maatschappelijke invloed niet worden ontzegd. Niet alleen
langs de directe lijn van een `kundige' toepassing van sociologische kennis
en methoden - de route van de sociaal ingenieur - maar ook Tangs de lijn
van het maatschappelijke, overigens niet exclusief sociologische, debat. Par-
ticipatie in het maatschappelijk debat is onontkoombaar en onontbeerlijk
voor een maatschappijwetenschap als de sociologie. Het sociaal beleidson-
derzoek - vaak in opdracht van derden - is de tweede route waarlangs de
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maatschappelijke invloed van de sociologie vorm krijgt. Dergelijke vormen
van sociologiebeoefening zijn van blijvend belang.

Uit deze schets vloeien een aantal conclusies voort. In de eerste plaats ont-
leent de sociologie evenals andere wetenschappen als de psychologie, het
recht of de geneeskunst haar positie mede aan de maatschappelijke rol die
zij vervult. Voor de toekomst van de sociologie in Nederland is het daarom
van belang dat zij haar maatschappelijke rol kan blijven vervullen. Dit vergt
voorts een blijvende betrokkenheid bij beleids- en op maatschappelijke pro-
blemen georienteerd onderzoek, onder erkenning van het belang van een
meer academische sociologie. Dit vergt ook een orientatie op meerdere
fora: naast het internationale wetenschappelijke forum over het (Europees
en nationaal georganiseerde) forum van beleidsonderzoek en het publieke
forum van het maatschappelijk debat. Verder kan het grote belang van de-
gelijk standaardonderzoek dat de databestanden genereert waarvan alle drie
de sociologiebn de vruchten plukken, niet genoeg worden benadrukt.

Aanbevelingen

Om de maatschappelijke rol van de sociologie en de relatie tussen de aca-
demische sociologie en de meer op maatschappelijke- en beleidsvragen ge-
orienteerde sociologie to versterken, komen we tot de volgende aanbevelin-
gen.

We zijn van mening dat de maatschappelijke rol van de sociologie kan
worden versterkt via een gerichte onderzoeksprogrammering door NWO,
maar ook door een betere wederzijdse bevruchting van het fundamentele
onderzoek en het beleidsgerichte onderzoek. Wel moeten op maatschappe-
lijke vraagstukken gerichte programma's ook om intern-wetenschappelijke
redenen interessant zijn. Het gaat derhalve om programma's die de doel-
stelling van versterking van de maatschappelijke rol van de sociologie en
van de relatie tussen de academische en de beleidsgeorienteerde sociologie
kunnen waarmaken.

Een Nederlandse (c.q. Europese) wetenschappelijke sociologische ge-
meenschap waarin universitaire en buitenuniversitaire typen sociologiebe-
oefenaren vertegenwoordigd zijn, is voorwaardelijk aan de maatschappelij-
ke rol van de sociologie: Daardoor kan verspreiding van wetenschappelijke
kennis naar de wereld van het sociaal beleidsonderzoek plaatsvinden en
kan het universitaire onderzoek worden geinspireerd door nieuwe onder-
zoeksvragen en problemen. Bijzondere hoogleraren zouden overigens een
sleutelrol kunnen vervullen in het bevorderen van een goede uitwisseling
tussen sociologie en praktijk. Deze uitwisseling hoeft niet noodzakelijk on-
der de noemer van sociologie plaats to vinden, maar kan ook themagewijs
worden georganiseerd (rond een bepaald probleem of een bepaalde maat-
schappelijke sector).
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Over de maatschappelijke rol van de sociologie als wetenschappelijke dis-
cipline is discussie mogelijk, naar de rol van sociologen op maatschappelijk
gebied is vooral onderzoek wenselijk. Lang niet altijd zullen sociologen die
buiten de universiteit werkzaam zijn hun werk nog als 'sociologisch' van
aard beschouwen, maar misschien nog wel hun manier van werken. We
weten daar weinig van en kunnen daar dan ook in de opleiding to weinig
gebruik van maken.

Noot

1. Zie vooral de programmatisch bedoelde redactionele 'beginselverklaring' in het
eerste nummer van de Sociologische Gids, 1953-1.
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