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Titel onderzoeksplan

Civic resilience: an analysis of citizens'assumed capacities to cope with public disrespect

Samenvatting

Samenvatting van het onderzoek
In liberal legal systems the criminal law allows disrespectful expressions even if they could corrode a public culture

of shared citizenship. A functional requirement for sustainable liberal societies therefore seems to be that citizens

are capable of responding resiliently to such disrespectful expresstons.

This study conceptualizes civic resilience as a set of reactive attitudes withstanding public disrespect for citizenship-

status and examines how normative expectations that citizens actually display such attitudes could be justified. An

interdisciplinary analysis, combining philosophical research on citizenship and recognition-respect with socio-

psychological research on resilience. Results will be implemented in Global Citizenship and Professional Ethics

courses.

Lekensamenvatting van het onderzoek
Een liberale rechtsorde beschermt burgers, maar erkent ook de vrijheid van meningsuiting. Er wordt verondersteld

dat burgers het vermogen hebben om weerbaar te zijn tegen uitingen van disrespect. Hoe kunnen zulke

weerbaarheidsidealen omschreven en gerechtvaardigd worden en hoe kan dit onderwezen worden in cursussen

Wereldburgerschap en Beroepsethiek?

Trefwoorden
Citizenship, Disrespect, Professional ethics, Recognition, Resilience

Onderzoeksveld
1. 33.25.00 Ethiek, moraalfilosofie
2. 33.65.00 Politieke (en economische) filosofie

3. 40.50.00 Sociale psychologie en organisatiepsychologie

4. 43.40.OO Strafrecht (en criminologie)
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Onderzoeksvoorstel
Introduction

In practical (i.e. moral, legal, social and polit¡cal) philosophy, patterns of expectation regarding the'normal'
functioning of persons in adversarial public settings are debated in theories on the institutions, cultures and virtues

of citizenship (Kymlicka 2OO2). Here liberal, republican and communitarian political theorists quarrel (among other

things) over the integrative potential which identification with legal status might offer to residents of increasingly

diverse and trans-national societies, as compared to integrative potentials of more substantive social roles and

identities which family-, work- and ethnic relations provide (Habermas 1992, Walzer 1983, WRR 2007), Even within

liberal schools of thought, views diverge from J.S.Mill to J,Rawls on how thick- orthin-skinned a citizen may

legitimately be expected to react to disrespectful expressions in a rowdy public culture, merely on account of her

(properly protected) legal rights and statuses (Sinopoli 1995, Joppke 2007). These different views are mirrored in

advocacy of a variation of civic virtues (Galston 1991, Macedo 1999, Margalit 1996, Kukathas 2003)'

Interestingly, the concept of resilience to disrespect has thus far played no significant role in philosophical debates

on the virtues of rights-based citizenship. This may be due to dominant perspectives taken within these fields: (a)

Political philosophers tend to focus on state-citizen relations; liberal theorists in particular argue that states must

remain neutral towards questions about what const¡tutes the good life for a person or a citizen. (b) Most legal

philosophers follow the ambition in legal discourse to separate observable conduct from 'murkier'psychological

phenomena, which made this field also inhospitable to notions of resilience. (c) Finally, the strong Kantian tradition

in moral philosophy defines (self-)respect categorically, rather than as conditional response to stressful social

situations. This may explain why toleration for example is conceived more often as a virtue of respect for persons

holding abhorrent views, than as active response to disrespect (as intolerance towards the intolerant, Forst (2012))

However, recent developments in law and public policy give reason to look for alternative theories which can

explicitly incorporate psychological conceptions in normative debates about citizenship. Two examples taken from

public policy and law in the Netherlands illustrate the relevance of an enlarged conceptual framework and of working

towards a critical theory of civic resilience.
. Sociologists of citizenship describe a so-called neoliberal turn in Dutch public policy, in which the government

promotes self-sufficiency of all citizens as (presumably equal) members of the 'participation-society', and

relegates to c¡tizens activities previously performed by the state, for example in health care or maintenance of
public spaces. Critics point out that some groups of citizens are much more vulnerable than is presumed in

these policies and unable to reap the benefits offered (Verhoeven et a|.2013, Hurenkamp et a|.2012). Further

social scientific research coud be helped by clarifying assumptions about citizen-competence involved in ideals

of the participation-society.
. Implicit expectations of resilience also exist in law, as may be illustrated by the much debated Wilders trial. In

2011, the Amsterdam court acquitted Member of Parliament mr,Wilders from charges of discrimination and

hate-speech. This ruling together with the courts'motivation confirmed a social fact: public disrespect for deeply

held beliefs of co-citizens is to a considerable extent allowed by law. On the one hand, it may be hypothesized

with reference to this case that the rule of law itself depends for its stability on the capacity of citizens to accept

this fact and respond resiliently when witnessing lawful disrespect during everyday communications. On the

other hand, commentators have claimed that pervasive disrespect for ethnic and religious identities in the long

run corrodes a culture of equal citizenship, promoting perceptions of targeted groups as second-class citizens

(Verkuyten 2Ot4). This fits in a larger trend of so-called'culturalisation'of citizenship in which one's

understanding of legal status is emotionally connected (positively) with certain beliefs and lilestyles and

negatively with others (Duyvendak et al. 2010). Similar arguments regarding second-class citizenship have

recently been used in legal philosophy to favour further criminalisation of hate-speech (Waldron 2013).

However, corrosion of a legal culture cannot be countered by law alone because shared citizenship depends on

informal social processes of recognition (Honneth 1995); by these processes, attitudes to withstand disrespect

might also be socially reproduced (van den Berg 2004).
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Alternative theoretical perspectives are -partly- available in socio-psychological research on resilience. This

originated in the 1970's in the field of psychopathology with studies of children recovering unexpectedly well from

trauma. Since then the scope of enquiry has widened from personality traits to resilient functioning within a range of

roles, contexts and ages, while research-disciplines expanded from developmental psychology to numerous sciences

(Cicchetti 2006). Theorizing has now reached a stage where the challenge is to integrate multiple conceptions in a

consistent framework with resilience as a broad systems construct, referring to the capacity of dynamic systems to

withstand or recover from significant disturbances (Masten 2007).

Societal norms of conduct affecting this capacity might also be analysed and evaluated in this framework, For

example, organisational psychologists have studied ways in which public professionals cope with stressful work-

situations, such as police-officials (Bogaerts 2013) or ambulance personnel (Jackson et al. 2007); and psychologists

of ethnicity and race have studied strategies by which disparaged minorities cope with exposure to discrimination
(Jones et al. 2014). In both types of examples, changing societal patterns of expectation regarding given roles and

identities have been found to affect not merely objective developments-, but also people's subjective (self-

)evaluation in terms of (more or less) resilience (Verkuyten 2014). As in the early personality studies, resilience

remains defined as the ability of persons to deal with adversity, to recover from negative experiences and to be able

to find a balance between burden and capacity (Everly, 2011). But the challenge now is to include critical analysis of

such patterns, notably the social constructions of 'adversity' and 'normal functioning' given that these elements are

linked to the concept of resilience itself (Luthar & Cicchetti 2000),
Especially with regard to the citizenship-role, critical reflection is needed on how normative expectations about

resilient capacities may be implied in-, and affected by, public policy and law. This need is both scientific and

educational (Peterson 2011): public professionals should be capable to reflect on how to respond to witnessed

disrespect, both as citizen and as professional (the two roles are highly connected, following van Gunsteren (1998)).

For universities currently developing courses in Global Citizenship, interdisciplinary studies on this topic will be a

timely addition.

Research Questions

Which notions of resilient citizenship are implied in law and public policy in liberal societies, how could these notions

be conceptually clarified and morally evaluated, and how could they be practically reflected upon during professional

training?
This complex question was divided in eight sub-questions after preliminary research of the literature, during which a

construct was built to analytically distinguish types of disrespect for citizenship-status. Much of the reading has been

done and writing is well under way, partial answers already formulated are indicated in italics,

Which definitions of resilience are available in the socio-psychological literature and how do these relate to

recent sociological studies of ideals of civic competence in public policy and law?

A recurrent distinction was found between three types of resilience: recovering from stressful disturbances,

withstanding disturbances (coping), and evolving in ways to diminish future risks; the second tYpe was

selected for further research.

Which types of disrespect corrosive of citizenship can be distinguished in the philosophical literature and

how do works of authors Honneth, Margalit, Sennett and Walzer compare?

To Margalit's distinction between humiliation and insult, an intermed¡ate th¡rd type (offens¡ve neglect) was

added. This threefold typology is further specified for citizenship as object.

Is resilience of citizens already presumed by law according to legal philosophers? Which expectations are

implied in legal notions of citizenship and in 'laws of insult' in particular?

t

2

3

4



Promot¡ebeurs voor leraren
Tweede ronde 2015

7 Algemene informatie

8 Onderzoeksvoorstel

9 Budget

10 Curriculum vitae

11 Aanbeveling promotor

12 Verklaring/onderteken

tn9

5

6

7

The argument by Waldron (2012) that law should offer citizens 'assurance of status'was selected for further
elaboration.

How can ciyic resilience be defined? Sub-questions refer to the three types of disrespect previously distinguished:
4. -What characterizes a resilient response to dominating insult?

Dominating Ìnsults enforce a hierarchical ladder of prestige on which insulted citizens occupy lower
positions. Van den Berg (2004) introduced the concept of prestige-resilience as the capacity to ward off
such attempts.

-What characterizes a resilient response to offensive neglect?

Darwall (2006) offers a framework to address this question: a c¡v¡c response to'not being seen'by
offenders in public space is to hold that offender to account, to show one's authority as a citizen with
s ituated rig hts- cla i ms.

-What characterizes a resilient response to humiliation?
Humiliation is a fundamental attack on human status. Responses can only appeal to ties with significant
others. Hence the role of witnessing pafties must also be weighed regarding threats of civic humiliation; this
argument will be developed in response to Margalit (1996).

If civic resilience is vital to sustain the rule of law, which dispositions must citizens have in order to socially

reproduce this competence?
Civility helps to collectively uphold those resilient competences which law already presumes to be present in

all citizens. Three types are distinguished: negative, corrective and coufteous civility. While mosttheorists
define civility as a negative duty of respect, I argue that corrective and courteous civility are just as

necessary virtues in order to susta¡n a culture of shared citizenship.

What are effective ways to reflect on notions of resilience with public professionals? This sub-question
touches all others and will have special status during the entire study, see schedule).

Wetenschappel¡jk belang van het onderzoek (positioner¡ng/¡nbedding in
wetenscha ppel¡jke theorie)

This research offers innovative contributions to two ongoing theoretical debates in liberal political ethics:

- Walzer's theory of complex equality has often been accused of vagueness (vandenBerg & Trappenburg 1994). I
explain his core-concept of non-domination in terms of a specific civic competence: prestige-resilience. Profs.

Michael Walzer, Axel Honneth and Chandran Kukathas have personally encouraged me to further elaborate this
argument.
- An issue dividing legal theorists is whether the idea of rule of law has moral connotations. Waldron (2013) claims

that it has: the rule of law owes citizens assurance of equal status. I show that this assurance cannot be provided by

legislation alone but depends on non-juridical civility-conventions, which public policy may promote only indirectly.

This argument has significant consequences for legislation and policy-making.

Methode/Plan van aanpak

In the foregoing period most of the relevant literature has been studied and analyzed; on this basis a number ol
preliminary texts have been written, some of which have already been published. All data come from comparative
analysis of philosophical, sociological and socio-psychological publications.
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Primary aim of the previous phase was to offer conceptual analysis of resilience in view of analytical types of

disrespect for citizenship that could be reconstructed from the philosophical literature.

This current research proposal aims at normative theory construction, regarding moral and pragmatic requirements

of resilience ideals as implied in liberal legal systems and public policies. The interdisciplinary approach will integrate

two disciplinary fields in particular: how can current normative philosophical theorizing on recognition-respect for
citizenship be enriched by socio-psychological theorizing on resilience?

It was already explained above that resilience itself is a normatively dependent concept (see also Forst 2012),

therefore two methodological perspectives where chosen to structure this enquiry.
The first perspective -named'the psychological citizen'- was introduced by Moghaddan (2008) and elaborated by

Verkuyten (2014). The guiding idea of the psychological citizen is that daily public interactions bring people to

internalize values which the constitutional system incorporates (such as autonomy/heteronomy and

respect/disrespect), thus reflecting the wider socio-political order within their identities.

The second perspective is the more dynamic approach of 'citizenisation'as introduced by Tully (2001) and

elaborated by Kymlicka (20t2). 'Citizenisation'indicates that building relations of citizenship is a historical and social

project. It requires a commitment to repeatedly reorder relationships on the basis of values of freedom and

democracy (Kymlicka 2012).

The two methodological perspectives together will enable to argue why resilience to disrespect for legal status is a

valuable and a psychologically fragile competence, often unevenly distributed across the citizenry. Starting from the

conceptual framework developed, the normative question now to address is; to what extent can the notions of
resilient citizenship be morally justified, which social scientists and legal philosophers claim to be implied in recent

developments in law and public policy in liberal societies?

Werkplan

Jaar Werkplan (2lJ16-2021)

20L6
Deelvraag 7/H.7.vI schrijven (presentatie Saxion juli 2015 uitwerken)

a Deelvraag 1: sociaalpsychologische en sociologische literatuur bestuderen en verwerken;
presentat¡e op seminar ERCOMER/UU, H,1 herschrijven

O Deelvragen 2&4: teksten voor H.2.v2 en H.4.v2 aanpassen

Presentatie; feedback prof.Walzer verwerken

o Deelvraag 8: bijdrage ontwikkelen voor project politie ism prof.Roobeek/dr.v.Uden (vbh)

2017
a Deelvraag 3: literatuur bestuderen,

H.3.v.1 schrijven, presentatie seminar PSC (UvA),
Feedback prof Waldron verkrijgen, H3.v2 schrijven

o Deelvragen 5&6: eerste versies hoofdstukken schrijven
Feedback verkrijgen en verwerken van profs. Darwall, Honneth en Margalit.

o Deelvraag 7: H7.v2 en H8/Conclusie.vl schrijven; presentatie netwerk IMISCOE/EUR

Deelvraag 8: cursus CDIO volgen, module'the resilient professional'ontwikkelen, pilot TISD

uitvoeren

a
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2018
a Ontvangen feedback verwerken, definitieve versies hoofdstukken schrijven

a Afspraken uitgever, correcties native speaker verwerken, eindredactie

o Deelvraag 8: pilotresultaten verwerken, presentatie Saxion, implementatie in onderwijs.

2lJ19
o Deelvraag 8: onderwijs-publicatie maken (als hoofdstuk dissertatie en/of als tijdschriftartikel)

a Promotie voorbere¡den

2fJ2lJ o Reserve

2l)2t

Kader van het onderzoek: potentie tot bijdrage aan wetenschap en maatschappij
By clarifying both the moral and socio-psychological concepts involved in debates on disrespectful expressions, a

fundamental philosophical question is addressed in an innovative way: How can liberal ethical life be maintained on

a daily basis by culturally diverse citizens? This research contributes to political ethics by offering a theoretical
framework for the evaluation of the new requirements for civic competence. Secondly, educational materials will be

developed for reflection on these topics in class. Finally, this research promotes debate in law and public policy on

how defiant responses to lawful but corrosive public disrespect could become a collective enterprise of citizens,

rather than a hidden psychological burden on members of minorities only.

Opbrengsten van het onderzoek voor het onderwijs van de aanvragerl de
onderwijsprakt¡jk in brede zin
Dissemination of educational results is sought at four levels:

. A module'professional resilience'will be implemented (at least) in the engineering curricula a HHS, and

further promoted for all curricula at HHS in the context of Global Citizenship-education.
. Results are constantly shared with colleagues in three networks: 'Professionele Leergemeenschap

Wereldburgerschap', 'Docentennetwerk Internationalisering' and'Kenniskring Change Management'.
. At the national level, educational relevance for ethics-courses will be discussed in academic networks at the

Universities of Amsterdam (UvA and VU), Deventer, Rotterdam and Tilburg.
. One article dealing specifically with reflecting on resilience with public professionals will be offered for

publication to an international journal in education.

Literatu u rrefe rent¡es
BogaeÉs, Stefan, Literature research on professional resilience among police officers. WODC, Ministry of Justice and

Security 2013.

Cicchetti, D., Development and psychopathology. In D,Cicchetti&D.Cohen (Eds.), Developmental psychopathology

Vol.1., 1-23. Wiley 2006.
Darwall, Stephen, The Second-Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability, Harvard UP 2009.

Duyvendak, Jan-Willem, M.Hurenkamp,E.Tonkens, Culturalisation of citizenship in the Netherlands, in A.Chebel

d'Appolonia&S.Reich (eds.): Managing Ethnic Diversity after 9/11. Rutgers UP 2010.

Forst, Rainer, Toleration, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2072.
Gunsteren, Herman van, A theory of citizenship, Boulder 1998
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Hurenkamp, Menne, E.Tonkens,J.W.Duyvendak, Crafting Citizenship: Negotiating Tensions in Modern Society,

Palgrave Macmillan 2012.

Jackson, Debra, A.Firtko,M.Edenborough, Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of
workplace adversity: a literature review, Blackwell 2007,

Jones, J.M., J.F.Dividio,D.L,Vietze, The psychology of diversity. Wiley Blackwell 2014.

Joppke, Christian, Citizenship and Immigration, Polity Press 2010.

Honneth, Axel, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Polity Press 1995,

Kukathas, Chandran, The liberal archipelago, Oxford UP 2003

Kymlicka, Will,
- Contemporary Political Philosophy 2nd ed. Oxford UP 2002.

- Neoliberal Multiculturalism?? in P.A.Hall&M,Lamont (eds,), Social Resilience in the Neo-Liberal Era,

Cambridge UP 2013.
- Responsible Citizenship, Trudeau Foundation Papers, Vol. 4/2 (2Ot2),56-87.

Luthar, S.S.&D.Cicchetti, The construct of resilience: Implications for interventions and social policies.

Developmental and Psychopathology, t2 (2000), 857-885.
Margalit, Avishai, The Decent Society, Harvard UP 1996,

Masten, Ann, Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises, in: Development and

Psychopathology 19 (2007), 921-930.
Moghaddam, F.M., The psychological citizen and the two concepts of social contract: A preliminary analysis, Political

Psychology, 29/6 (2008), 881-901.
Peterson, Andrew, Civic republicanism and civic education, Palgrave MacMillan, 2011,

Sennett, Richard, Respect in a World of Inequality, Penguin 2003.

Sinopoli, Richard, Thick-skinned liberalism: redefining civility, American Political Science Review 89/3 (1995),612-
620.
Verkuyten, Maykel, Identity and cultural diversity, Routledge 2014.

Vink, Maarten&R,Bauböck: Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of citizenship regimes in

Europe. Comparative European Politics, lt/s, 2013, 621-648.
Waldron, Jeremy, The Harm in Hate speech, Harvard UP 2072.

Walzer, Michael, Spheres of justice, Basic Books, 1983.

WRR, Identificatie met Nederland, Amsterdam UP 2007.

Overige relevante informatie
Ik heb dit onderzoek opgestart als buitenpromovendus bij prof. Goveft den Hartogh (UvA); dit werd 2/20007 tot
9/2OO9 ondersteund met 0.2 fte vanuit HHS, lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk, prof. Marli Huijer. In deze periode

¡s een groot deel van de literatuur bestudeerd, zijn twee concept-hoofdstukken geschreven en becommentarieerd,

een wetenschappelijk artikel gepubliceerd en diverse congrespapers gepresenteerd. Gastdocentschappen op invitatie

van 2009 t/m 2075 resulteerden in verdieping van de vraagstelling, voor het eigenlijke onderzoekswerk was

daardoor minder tijd. Wegens emeritaat heeft prof. den Hartogh het promotorschap overgedragen aan prof. Peter

Rijpkema (UvA).

1 september 2015 hervat ik dit onderzoek formeel in de vorm van een kenniskringlidmaatschap bij HHS-lectoraat

Change Management van dr. Jacco van Uden, In het lectoraatsdeel van dit onderzoek zal het accent liggen op

ontwerpen van onderwijs, met name op beantwoording van de deelvraag:'Hoe kan op veranderende publieke

idealen van weerbaarheid effectief gereflecteerd worden met twee typen professionals: enerzijds beginnende

ingenieurs (i.h.k.v, de beroepsvorming en aansluitend op onderwijs van de onderzoeker), anderzijds ervaren

agenten' (participatie in de ontwikkeling van een cursusprogramma voor de Nationale Politie o.l.v. prof. Annemieke

Roobeek (hoogleraar Innovatiemanagement Nyenrode)), Dit deelonderzoek heeft als werktitel 'The Resilient

Prolessional' en sluit tevens aan bij zwaartepunt -Wereldburgerschap'van HHS/Faculteit TIS.
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Aantal woorden
2995

Budget

Duur van het project
N.B. De startdatum van de financiering wordt met NWO overeengekomen en ligt na het moment van toekennen

1-4-20t6

Onderwijstype waarin u werkzaam bent

Primair onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs & educatie

HBO

Omschrijving huidige functie
Geef hier een korte omschrijving van uw huidige functie. Zie voor de voorwaarden m.b.t. wie kan aanvragen de Call for
proposals, paragraaf 3.1. lJw aanvraag kan n¡et-ontvankelijk worden verklaard indien uw functieomschrijving in strijd is met

de indieningsvoorwaarden. NWO kan om extra toetichting vragen indien de aan NWO verstrekte informatie daartoe

aanleÌding geeft.

H ogeschooldocent:
- Het verzorgen van cursussen Beroepsethiek, Internationalisering, Wereldburgerschap, Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen en Techniekfilosofie in diverse opleidingen van faculteit TIS;

- Coördinator en coach in projectonderwijs bij opleiding Technische Bedrijfskunde;

- Stage- en afstudeerbegeleider bij opleiding Technische Bedrijfskunde
- (per 1-9-2015) Lid Kenniskring bij Lectoraat Change Management

Omvang van het huidige contract op de school (in fte)
0.7 fte

Omvang van de aangevraagde vrijstelling (in fte)
0.35 fte

Investering eigen tijd (niet verpl¡cht)

9
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Paulus

Van den Berg X¡¿ !v
Voornaam

Achternaam

Meisjesnaam

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Amsterdam

25-03-1959

NL

Master's diploma (universita¡re master enlof wetenschappel¡jk doctoraal diploma)
Universiteit Universiteit van Amsterdam

Faculteit Centrale Interfacu lteit

Discipline

Stad/Land

Systematische Wijsbegeerte

Amsterdam/ Nederland

Afstudeerdatum 25-8-1986

Titel afstudeerscriptie Een wereld van geldigheidsaanspraken: een kritiek op de taalhandelingstheorie van

JU!Se¡ Hqbermas q[s g¡gnÇsfagentheo¡!ç YIgI de mqalgc¡AppjiwçtqnççhOppç-n

Overige diploma's (HBO diploma of wetenschappelijke bachelor)
Universiteit IHBO- Universiteit van Amsterdam
instelling
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stad/Land Amsterdam/ Nederland

Afstudeerdatum 29-08-1985 (Kandidaatsdiploma oude stijl)

Behaalde doctoraalsonderdelen sociologie

Theoretische Sociologie, Sociologie van Arbeid & Organisatie

10



Promot¡ebeurs voor leraren
Tweede ronde 2O15

Activiteiten en publicaties

Academische activiteiten

1 General information

2 Research proposal

3 Budget

4 Curriculum vitae

5 Aanbeveling promotor

6 Verklaring/ondertekening

Universitaire detacheringen, gastdocentschappen, aanstellingen

. Sep .2OL4 - feb.2015: gastdocent ethiek en rechtsfilosofie Universiteit Leiden;

MA-course 'Ethics of Legal Recognition't.b.v. Masteropleiding Rechtsfilosofie.
. Jan.2010 - dec.2015: gedetacheerd docent bij UvA/Fac, Rechtsgeleerdheid; BA-

cursussen rechtsfilosofie en beroepsethiek.
. 2004-2009: diverse detacheringen naar Technische Universiteit Delft en

stichting 3TU t.b.v. ontwerp, ontwikkeling en ondersteuning van online ethiek-onderwijs
voor ingenieurs (project Agora, zie www.ethicsandtechnology.com )
. 1992-1997 Universitair Docent Ethiek Rijksuniversiteit Groningen/ Wijsbegeerte
. 1988-1993 Onderzoeker in Opleiding zWO (UvA/Wijsbegeerte)

Congrespapers en presentaties
o 'Beyond evasive civility: Rethinking hospitality in tourism and higher education'.

Conferentie'Hospitality Now!' Saxion/Deventer, juli 2015
. 'Gezocht: fatsoen 3.0'. Presentatie tijdens debatavond over vrijheid van

meningsuiting en wereldburgerschap nav Charlie Hebdo, HHS/Den Haag, maart 2015
. Three duties of civility for post-national Public Domains. Rotterdam/EUR/FW,

Conference on New Media & The New Civility, januari 2013
r Resilience after Fatigue: ideals of autonomy for agonistic societies. Conference

Interactive Metal Fatigue, Rotterdam/EUR/FW juni 2012
. Civiliteitsplichten: over post-nationaal burgerfatsoen. Delft/Landelijke
Onderzoeksdag Filosofie, oktober 2011
. Two conceptions of civility. Amsterdam/Vereniging voor Wijsbegeerte van het
Recht, januari 2011 (comments dr. Gijs van Oenen)
. Het dwergwerpen-arrest: een conflict tussen twee soorten waardigheid. PSI

colloquium Amsterdam/UvA-FdR, juni 2010 (comments dr. Joep van Vliet)
. Duties of Civility. Groningen/2nd Annual Dutch conference in Practical

Philosophy, oktober 2010
. Neglect of couftesy: Reflections on Dutch manners and Darwallian respect.

Doorn/ 1st Annual Dutch conference in Practical Philosophy, oktober 2009 (comments
prof. Stephen Darwall)
. You servile, slothful consumer! Have you no self-respect? Conceptions of self-

respect in view of criticism of digital consumerism. Conference on Identity and

Information-Technologies, Den HaagÆuD juni 2009 (comments prof. David Shoemaker)
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Relevante e¡gen
publicaties "Michael Walzer". Lemma in: H.Achterhuis e.a. (red.), Kritisch Denkerslexicon.

Veen uitgeversgroep, november 2008, 18 pp.

"Be Prestige-resilient! A contextual ethics of cultural identity"
In: Ethical theory and Moral Practice, 7/2 (April2004), 797-2t4.

"Omwille van weerbaarheid: gedoogbeleid voor de multiculturele samenleving."
In: G. van Oenen (red.) Ongeregelde Orde. Gedogen en de omgang met wilde
praktijken, Amsterdam/Boom 2002, 64-99.

"Ethiek van erkenning: vraaggesprek met Axel Honneth."
In: Krisis, Tijdschrift voor Filosofie, december 1999, 20 pp.

(met M. Trappenburg, red.) Lokale rechtvaardigheid: De politieke theorie van Michael

Walzer. Zwolle/l-jeenk Willink 1995,275 pp.
"Pluriforme passies voor pafticipatie. Drie concepten van een democratische cultuur".

In: M, Korthals, H. Kunneman (red.), Het communicatieve paradigma.

Mogelijkheden en beperkingen van Habermas' theorie van het communicatieve
handelen, Meppel/Boom 1993, p. 99-L24.

"Van oppergerechtshof tot onderklasse: de politieke ethiek van Michael Walzer".

In: Krisis, Tijdschrift voor Filosofie 48, september 1992, p. 62-74.

Andere relevante act¡v¡te¡ten

In mijn vrije tijd neem ik regelmatig deel aan onderzoekscolloquia van het Paul Scholten Instituut
(UvA/Rechtsgeleerdheid), en van de Afdelingen Wijsbegeefte aan UvA, VU en UL. Verder houd ik mijn wijsgerige

vakliteratuur bij en onderhoud ik mijn netwerk van collega-filosofen.

Tussen 2007 en 2009 heb ik aan HHS als assistent voor de lector een Kenniscentrum Filosofie & Beroepspraktijk

opgezet en onderwijsmaterialen helpen ontwikkelen voor HBO-docenten in de filosofie. Die ervaring, samen met

mijn grote ervaring als onderwijsontwikkelaar, zal van pas komen bij het verspreiden van onderzoeksresultaten

binnen het HBO in de vorm van praktisch onderwijsmateriaal.

Motivatie voor de aanvraag

. In 1988 werd ik OIO bij ZWO. Dat project kwam toen niet tot afronding maar mijn interesse voor onderzoek

op het raakvlak van praktische wijsbegeefte en de sociale wetenschappen is sindsdien gebleven en gerijpt.

Een groot verschil met toen is dat mijn huidige onderzoeksvraag vooftkomt uit jarenlange praktijkervaring:

tijdens discussies met studenten over respect (i.h.k.v. de lesstof ethiek en de politieke actualiteit)

constateer ik regelmatig begripsverlegenheid als het gaat om benoemen van uiteenlopende

maatschappelijke verwachtingen over weerbaarheid, Het kunnen reflecteren hierover middels heldere

begrippen acht ik van groot belang voor de beroepsvormtng.
. Het CvB/HHS heeft i.h.k.v. haar onderwijszwaartepunt'Wereldburgerschap' grote interesse in

onderwijsontwikkeling rond respect en disrespect, civiliteit, rechtsstaat en burgerlijke weerbaarheid. En bij

presentaties kort na de aanslagen op Charlie Hebdo gaven ook veel docenten aan behoefte te voelen aan

heldere begrippen en vormen om samen met studenten te kunnen reflecteren op deze complexe thema's.
. De vorm van veel vormend HBO-onderwijs (als klein losstaand vakje'ethiek'b.v.) is voor verbetering

vatbaar; lectoraat Change management biedt nu kansen om met nieuwe vormgeving te experimenteren. De

Faculteit TIS ondersteunt dit i,h,k.v. het aanbieden van meer integrale leerervaringen (programma CDIO).
. De Nationale Politie heeft een programma 'Verhoging Weerbaarheid', prof.Roobeek verzocht mij te

participeren in haar project aldaar; een besluit over doorgaan hiervan valt dit najaar, i.o.m. de lector.
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o Ik voldoe aan het'ideaalplaatje'voor promovendi volgens opleidingskoepel Zestor: ",,liefst een iets oudere

(vanaf 30 jaar) gepromoveerde met zowel praktijkervaring (ervaring in het relevante beroepenveld) als

onderzoekservaring, een relevant netwerk in de academische wereld, een hoog kwaliteitsbesef en een flinke

belangstelling voor of ervaring met onderwijs." (Onderzoek 20L2 op http://www.zestor.nl).
De doctorstitel helpt mij mijn brede onderwijskennis en ervaring nog beter te delen, bij voorbeeld in de

functie van hogeschoolhoofddocent of faculteitsonderzoeker.
a
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Aanbeveling van de promotor

Gegevens van de beoogd promotor

Titel(s) Professor doctor

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Correspondentie-adres

Peter

P.P

Rijpkema Xvr Ev
Haarlemmerweg 237-d, 1051 NV Amsterdam

Telefoonnummer

Email

Expertise (in steekwoorden)

o6-424003LL

p. rijpkema@uva. nl

Rechtsfilosofie, Politieke Filosofie, Ethiek

Instituut van de promotor

Opties zijn: EUR, R|JG, RuN, TIJD, TIJE, OU, lJL, lJM, tJT, lJU, IJVA, lJvH, lJvT, VU, WUR, PT\U, TUA, TU of Naturalis.

Typ hier

UVA
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Om de comm¡ss¡e te ondersteunen b¡j de beoordeling van de aanvragen verzoeken w¡i u als beoogd
promotor om ¡n te gaan op de aspecten die genoemd worden onder Ltlm 5, en een duidelijke
onderbouwing te geven.

Ik ken Paul van den Berg al sinds zijn tijd als OIO aan de UvA. Hij is een zeer consciëntieuze onderzoeker en een

uitstekend docent. Zijn belezenheid op de gebieden die in dit onderzoek worden samengebracht is groot en hij

heeft het vermogen om deze complexe literatuur zorgvuldig te analyseren en op een vernieuwende wijze te

synthetiseren. Daarbij houdt hij steeds zijn oog gericht op de maatschappelijke betekenis en praktische relevant¡e

van theoretische posities.

1. Kwaliteit van de kandidaat voor promotie-onderzoek

Hoewel de aandacht voor het persoonsconcept dat aan het liberalisme ten grondslag ligt sinds de jaren tachtig van

de vorige eeuw sterk is toegenomen (het was ook het onderwerp van mijn eigen proefschrift), is daarbij de sociaal-

psychologische invalshoek in belangrijke mate buiten beeld gebleven. De vraag in hoeverre de door het liberalisme

veronderstelde persoonlijke capaciteiten van burgers daadwerkelijk aanwezig zijn en/of moreel van burgers mogen

worden verwacht aanwezig te zijn, is een fundamentele, zowel voor de morele aanvaardbaarheid van het ideaal

van de liberale rechtsstaat als voor de praktische stabiliteit daarvan. De voorgestelde multidisciplinaire aanpak van

dit onderzoek kan eraan bijdragen dat dit hiaat in de theorievorming wordt opgevuld.

2. Potentiële bijdrage van het proefschrift aan de wetenschap

In de voorgaande periode is al veel voorwerk verricht. De relevante literatuur is bestudeerd, de nodige voorstudies

zijn geschreven en de contouren van de uitwerking staan. Het voorgestelde werkplan zou dan ook goed haalbaar

moeten zijn.

3, Haalbaarheid van het voorgestelde onderzoek (afronding binnen 6 jaar, waarvan de eerste 4 jaar worden

gefinancierd)

Paul van den Berg beschikt over een uitgebreid netwerk van collega-onderzoekers, waaronder ook meerdere van

de theoretici die in zijn onderzoek een hoofdrol spelen, Adequate inhoudelijke feedback op zijn teksten zou daarom

ook buiten de formele begeleidingskaders om al in belangrijke mate verzekerd zijn.

Bovendien hebben dr. Van Uden, prof. Roobeek, dr. Van Oenen, prof. Cobben en dr,Welten aangegeven bij het

onderzoek betrokken te willen zijn voor desgevraagd commentaar als lid van een leescommissie.

Naast mijn specifieke expertise op het gebied van politieke filosofie en recht, zal mijn persoonlijke inbreng vooral

gericht zijn op de procesbegeleiding: het waarborgen van voldoende inhoudelijke feedback op alle onderdelen van

het onderzoek, het bewaken van de voortgang van het schrijfproces en zo nodig het beschermen van de

beschikbare ond

4. Samenstelling begeleidingsteam/informatie over begeleiding
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Gezien zijn kennis en lange ervaring acht ik een afzonderlijk opleidingsplan voor Van den Berg niet nodig

5. Opleidingsplan

16



Promot¡ebeurs voor !eraren
Tweede ronde 2015

1 Algemene informatie

2 Onderzoeksvoorstel

3 Budget

4 Curriculum vitae

5 Aanbeveling promotor

6 Verklaring/ondertekening

Verklaring en ondertekening u¡tgewerkte aanvraag

Heeft u voor dit onderzoek elders middelen aangevraagd of ontvangt u al extra
financiering/onderzoekstijd (van uw school dan wel van een andere part¡j)?
Indien ja: gelieve informatie toe te voegen over deze middelen (omvang, periode, financier). Indien het financiering
van onderzoekstijd betreft graag aangeven om hoeveel tijd het gaat en over welke periode. Houdt u er rekening
mee dat uw aanvraag niet-ontvankelijk kan worden verklaard indien deze middelen in strijd zijn met de
subsidievoorwaarden zoals beschreven in de brochure onder 3.2.

! ruee

X Ja, namelijk: HHSÆISD financiert 0.15 fte voor deelonderzoek bij lectoraat Change Management na

toekenning NWO, in beginsel gedurende de duur van de vrijstelling.
(De resterende 0.2 fte binnen het niet-vrijgestelde deel van de 0.7 HHS aanstelling blijft
besteed aan les-gebonden taken),

Ethische aspecten
Z¡e voor nadere toelichting de call for proposals, 3.5.1.

N.v.t.
Nog niet

aanqevraaqd
Is

aanqevraaqd
Ontvangen

Toestemming van de Medisch Ethische
Ioetsinoscommissie f M ETC'I

Toestemming van een Dier
Exoerimenten Commissie IDEC)

X

Vergunning van de Wet
Bevolkinqsonderzoek (WBO

Indien van toepassing dan dient u na honorering een kopie van de goedkeurende ethische verklaring en/of
vergunning WBO te sturen naar NWO voordat uw project van start gaat.
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Onderteken¡ng

Voor de aanvrager:
(N.8. u dient alle selectievakjes aan te vinken)

X Vet het indienen van dit formulier via Iris verklaar ik te voldoen aan de code Openheid Dierproeven en de code

Biosecurity en hiernaar te handelen.

X Vet het indienen van dit formulier via Iris verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid en volledig heb ingevuld

X ai¡ net indienen van dit document verklaar ik te voldoen aan de nationaal en internationaal aanvaarde normen

van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefentng (VSNU)

/\^ ¡\r.^(^.^^, Zq c^-î fur5
?"ttl"rd 95
Voor de promotor:
X Ik ondersteun het onderzoeksplan zoals beschreven in de aanvraag en ben van mening dat dit promotieplan

voldoende kans van slag en heeft om binnen vier tot maximaal zes jaar - en binnen de voorwaarden van het

programma Promotiebeurs voor Ler n-u monden in een academisch proefschrift. Ik verklaar bereid te zijn

om bij toekenning deze promotie

Handtekening + datum

N.B.! Deze laatste pa
gescand bij de aanvr

Ltt /Y / t;

na ent door aanvrager en promotor ondertekend te worden en
te worden,
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