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Kees Aarts is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk
directeur van het lnstitute for Innovation and Governance Studies (IGS). Zijn onderzoek richt z ich op democratie, verkiezingen en kiesgedrag. Meer informatie op www.
utwente. nl/mb/ polmt/ staff/ Aarts. E-ma il : c.w.a.m.aarts@utwente.nl.

Kris Deschouwer is onderzoeksprofessor in de Vakgroep Politieke Wetensc happen van
de Vrije Uni versiteit Brussel. Hij werkt over politieke partij en , verkiezingen, federalisme
en regionalisme en politieke besluitvorm ing in verdeelde sam enlevingen. E-mail: Kris .
Descho uwer@vub.ac.be.

Derk-Jan Eppink is lid va n het Europees Parlement namens de Lijst Dedecker en van
de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en auteur va n De toren

van Babel staat in Brussel: pleidooi voor een verenigd Europa van de Staten (Lannoo,
2010). E-mail: derkjan .eppink-office@europarl.europa .eu .
Silvia Erzeel is doctoraatsstudente Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit
Brussel. Haar onderzoek handelt over de descriptieve en s ubstantiële vertegenwoordiging van vro uwen in parlementaire settin gs. E-mail: serzeel@vub.ac.be.

Gert Goeminne is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbonde n
aan het Centrum Leo Apostel (V UB) en het Centrum voor Duurza me Ontwikkeling
(UGent). In zijn onderzoek focus t hij op de relat ie tussen wetenschap en democratie.
E-mai l: ge rt. goem inne@v ub .ac.be.

Marc Hooghe is gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven en Visiting Professo r aan de Universiteiten va n Lille-II en Mannheim . Hij publiceert vooral over
politieke participatie en politiek vertrouwen. E- mail: Marc.Hooghe@soc .kuleuven.be.

Hans Keman is hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van partijen en partijsystemen, de vorming
en het fungeren va n partijregeringe n, de verzorgingsstaat en economische ontwikkeling
en op het terrein van de vergelijkende methode. E-mail: hans.keman @vu.nl.

Koen Schoors is hoogleraar Economie aan de Universiteit Gent en directeur van het
Centre for Russian Internationa l Socio-Politica! and Economie Studies (Cerise). E-mail:
koen .schoors@ugent .be.

Henk van der Kolk is als universitair hoofddocent verbo nd en aan de facu lteit Management en Bestuur va n de Univers it eit Twen te. Hij geeft onderw ijs in Met hoden en Technieken en Po liti cologie. Hij publiceerd e (samen met anderen) in onder meer PS, Electoral

Studies en Local Government Studies. Hij is verder onder meer medevera ntwoordelijk
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voor het Nationaa l Kie ze rsonderzoek. Meer informatie kan worden gevonden op http: //
www.utwente.nl/ mb/ polmt/ staff/ Kolkvander. E-mail: h . va nd erko lk@ utwe nte.nl.

Tom Verthé is asp irant van he t Fonds We tensch a ppelijk Onderzoe k - Vlaanderen en
doctoraatsstudent in de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit
Brussel. Hij werkt over politieke partijen e n verkiezingen en in he t bij zo nder over preelectorale alliantievo rmin g. E-mai l: Tom.Verthe@vub.ac.be.

Rens Vliegenthart is universitair hoo fdd ocent Politieke Comm unica tie bij de Amsterdam Schoo l of Communication Research aan de Uni versiteit van Amsterdam. Hij publiceert over de interactie tussen politici e n journalisten en over media-effecten. E-mail:
r. vliegenthart @u va.nl.

Stefaan Walgrave is professor Politieke Wetenschappen aan de Uni versiteit Antwerpen.
Hij doet o nd erzoek naar media e n politiek, agenda-setting, protest en publieke opinie.
E-mai l: stefaan.wa lgrave@ua.ac.be.
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