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Juryrapport 
Jan Brouwer Scriptieprijs Maatschappijwetenschappen 2017  
 
Laureaat: W.J.M. (Willem) Gielen MSc, Good Bye Blue Collar? A Multilevel Logistic Regression 
Analysis of Social Democratic Voters in Western-Europe, Radboud Universiteit Nijmegen, 
begeleider Dr. A.R. Lehr. 
 
Soms hebben jury’s voor een scriptieprijs het bijzonder moeilijk. Omdat de scripties op hun 
thuisfaculteit al door een strenge selectie zijn gegaan, heeft de jury dan met louter 
uitstekende scripties te maken - en hoe moet je daaruit verantwoord kiezen? De jury voor de 
Jan Brouwer Scriptieprijs 2017 had het dit jaar echter bijzonder gemakkelijk. Want al was 
ook deze keer het gemiddelde niveau zeer hoog, de scriptie van Willem Gielen sprong er 
volgens het unanieme jury-oordeel duidelijk uit. 
 
Willem Gielen stelt in zijn scriptie een buitengewoon actueel en relevant thema aan de orde. 
In heel West-Europa is de politieke steun voor de traditionele sociaaldemocratische partijen 
aan het afkalven. Willem Gielen stelt zich de vraag hoe de electorale steun voor 
sociaaldemocratische partijen in West-Europa zich tussen 2002 en 2014 heeft ontwikkeld, en 
wat de motivaties zijn van degenen die nog steeds op deze partijen stemmen. 
 
Van oudsher richtte onderzoek naar sociaaldemocratisch stemgedrag zich op sociale klasse 
als verklarende factor, maar deze theorie heeft aan verklaringskracht ingeboet. Een tweede 
theorie, de insider-outsidertheorie, concentreert zich op de positie van stemmers op de 
arbeidsmarkt. Insiders zijn mensen die relatief zeker zijn van hun baan, terwijl outsiders 
weinig baanzekerheid hebben of werkloos zijn. De derde theorie gaat ervan uit dat culturele 
onderwerpen cruciaal zijn voor het voorspellen van stemgedrag. Als gevolg van globalisering 
is de economie competitiever geworden en zijn culturele attitudes, zoals die jegens 
migranten en integratie, belangrijker geworden. Uit alle drie de theorieën leidde Gielen 
hypotheses af die hij toetste met behulp van een multilevel-logistische regressie-analyse. 
Gielens onderzoeksvragen lenen zich bij uitstek voor landenvergelijkend en longitudinaal 
onderzoek, en dat is precies wat hij deed. Hij gebruikte een dataset van achttien Europese 
landen over een tijdsperiode van twaalf jaar. Het bleek dat sociaaldemocratische stemmers 
vooral mensen uit de laag opgeleide arbeidersklasse zijn, met baanzekerheid en een 
positieve attitude ten aanzien van culturele onderwerpen als Europese integratie en 
immigratie. Daarmee vallen grote groepen andersoortige potentiële kiezers voor de sociaal-
democratie dus uit de boot. Gielen wijst aan het slot van zijn scriptie op de problematische 
implicaties van zijn resultaten vanwege het afnemend belang van de traditionele 
arbeidersklasse en de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. 
 
De jury  ziet de hoge kwaliteit van deze scriptie terug in een aantal aspecten.  
1. Het onderwerp van de scriptie heeft een zeer grote actualiteit en relevantie voor een 
beter begrip van het politieke landschap in West-Europa. 
2. Gielen ontwikkelt een systematische theoretische synthese van oude en nieuwe 
verklaringen en onderwerpt die aan een grondige en vakkundige toetsing. 
3. Hij maakt kundig gebruik van geavanceerde statistische technieken, doet een aantal extra 
controles ter validering van zijn bevindingen, en biedt de lezer een zorgvuldige 
methodologisch-statistische verantwoording van de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij 
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combineert op een hoog niveau verschillende regressietechnieken en berekent interacties 
tussen de verschillende aggregatieniveaus.  
4. Gielen laat overtuigend zien dat de huidige sociaaldemocratie zich in een zeer moeilijk 
parket bevindt, waarbij de verschillende groepen kiezers steeds moeilijker onder één 
verbindende paraplu te verenigen zijn. 
5. De scriptie is in een glasheldere, zeer goed toegankelijke stijl geschreven. 
 
Samengevat gaat het hier naar het oordeel van de jury om een uitstekend uitgevoerd en 
helder geschreven onderzoek naar een zeer actueel en relevant thema en is de scriptie 
zowel theoretisch als methodologisch van een zeer hoog niveau.  
 
Daarom kent de jury met groot plezier de Jan Brouwer Scriptieprijs toe aan Willen Gielen, 
waarmee wij hem van harte feliciteren!  
 
Prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, gastonderzoeker sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, 
emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity University College Utrecht 
Prof. dr. B.G.M. (Beate) Volker, hoogleraar sociologie en directeur programmagroep 
'Institutions, Inequality and Life Courses' Universiteit van Amsterdam 
 
De jury vergaderde op 16 februari 2017 onder leiding van Jhr. Drs. R.M.M. van Rijckevorsel, 
bestuurslid KHMW; daarnaast waren ter vergadering aanwezig Prof. mr. A. Soeteman, secretaris 
geestes- en maatschappijwetenschappen en Drs. S. van Manen, secretaris (notulen). 

 


