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Kees Aarts is hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente e n wetenschappelijk
d irecte ur van het In stitute for Innova tion and Governance St udi es a ld aar. Zijn onderzoeksbelangste lli ng gaat uit naa r de mocra ti e, verkiez ingen en kiezersgedrag. E-mai l:
c. w.a.m.aarts@utwente.nl.

Peter Bursens is hoogl e raar verbo nd en aa n ACIM (A nt werp Ce ntre for lnstitutions and
Multi-level Polities) van de Uni vers iteit An twerpen (UA) , Jean Monnet professor, voorzit ter van de Onderwijscommissie van de Faculteit Politi e ke en Sociale Wetenschappe n ,
en van een adv iesgroep inzake internationalisering voo r de vice-rector va n de Universi teit Antwerp en. E-mai l: peter.bursens@uantwerpen.be.

Didier Caluwaerts is postdoctoraal onderzoeker van het Fo nds voo r Wetensc ha ppe lij k
Onderzoek - Vlaande ren aa n de Vrije Univers ite it Bru ssel. Zijn onderzoek concen treert
zich op sociale e n demo cra ti sc he innovatie, met bijzond e re aandacht voo r deliberatieve
democratie. E- m a il: dca luwae@vub.ac .be.

Isabelle De Coninck is bac helor European Studies (Universite it Maas tri c ht) en mas te r
Vergelijke nd e e n Intern a tionale Po liti ek (KU Leuven) , e n wetenchappeli jk medewerker
aan het Instituut voor de Overheid va n de KU Le uve n. E- m ail: isabell e. deconin ck@soc .
ku leuve n.b e.

Kris Deschouwer is als onderzoeksprofessor ve rbond e n aan de Vakgroep Po litieke Wetenschappen va n de Vrij e Uni ve rs ite it Bru ssel. Zijn we rk sp itst z ic h toe op partijen e n
verki ezingen, e n op he t democrati sch b es ture n va n complexe en verdeelde samen levin gen. E-mail : Kris.Deschouwer@vub.ac .be.

Catherine E. de Vries is hoogleraa r Europese Politiek aa n de Afdeling Politiek en In terna ti o nale Betrekkin ge n va n de Uni ve rs itei t va n Oxford. Tevens is zij a ls fellow ve rbonden aan Lincoln College. Haar onderzoeksinteresses o m vatte n co mpara ti ef politi e k
ged rag en publieke op inie, politieke part ij e n e n partijstrategie, Europ ese int egrat ie en
kwantita ti eve ond e rzoe ks me th odo logie. E-mail: ca th erin e.devries@politics.ox.ac. uk.

Sara B. Hobolt is hoogle raa r e n Sutherland Chair Europese Inst ituti es aa n het Europees
Ins tituu t. Haar onderzoeks interesses o mvatt e n EU-po liti ek, po liti ek gedrag (in het bijzonde r ve rki ezingen en re fe re nd a), publieke op inie, co mpara ti eve Europese politiek e n
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kwantita ti eve o nd erzoe ks met hod o logie. E-mail: s.b.hobo lt @lse.ac.uk.
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Kristof Jacobs is als uni ve rsitair docent ve rbo nd e n aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Radbo ud Uni vers iteit Nijm egen. Zijn onderzoek richt zich op politieke partijen, sociale media, kiesstelsels en uitd aginge n va n de democratie. E-ma il :
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Jan Kleinnijenhuis is als hoogleraar Communicatiewetenschap verbonden aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de samenstelling van polit ie k
en economisch nieuws in nationale en internationale media, alsmede op de totstandkoming en uitwerking daarvan. E-mail: j.kleinnijenhuis@vu .nl.

Johannes Rodenbach is als doctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor
Lokale Politiek , onderdeel van de Vakgroep Politieke Wetenschappe n van de Universiteit
Gent. Hij bereidt een script ie voor rond de presidentialisering van het burgemeesterschap
in Vlaanderen e n werkt mee aan het 'European Mayor' -project , een comparatief onderzoe k naar burgemeesters in 28 Europese landen. E-mail: johannes.rodenbach@ugent.be.

Niels Spierings is universitair docent bij de Afdeling Sociologie aan de Radboud Uni versiteit Nijmegen. Zijn specialismen zijn politieke en gendersocio logi e en onderzoeksmethoden. Thematisch focust hij op sociale media , politieke participatie en democratise ring, genderongelijkheid, de politieke en economische positie van vrouwen, migratie,
islam, en intersectionaliteit. Samen met Kristof Jacobs coördineert hij het project VIRAL
(www.ru.nl/VIRAL) . E-mai l: n.spierings@maw.ru.nl.

Kristof Steyvers is hoofddocent aan de Vakgroep Politi e ke Wetensc happe n van de Universiteit Ge nt. Zijn onderzoek situeert zich daar in de context van het Centrum voor
Lokale Politiek. Het is gericht op lokaal politiek leiderschap, verkiezingen e n partij en
op lokaal ni vea u, h e rvo rmingen aan het lokaal bestuur, de democratische ve rankering
van lokale netwerkverbanden , vergelijkende lokale politiek en stadspolitiek en stedenbeleid. E-mail: kristof.steyvers@ugent.be.

Peter Thijssen is hoofddocent aan het Departement Politieke Wetenschappe n van de
Universiteit Antwerpen. Hij is lid van de onderzoeksgroep Media , Middenveld en Politiek (M 2 P). Zijn onderzoek spits t zich to e op de wisselwerking tussen publieke opinie
en politieke participati e. E-mail: pe ter.thijssen@uantwerpen.be.

René Torenvlied is hoogleraar Publiek Ma nagement ve rbonden aan de Vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente, op leidingsdirecteur va n de Engelsta li ge bacheloropleiding 'European Public Administration' e n de Engelstalige masteropleidingen 'Public Administration ' en 'E uropean Studies ' , en programmaleider van de
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Nederlandsta lige professionele masteropleid ing 'Master of Publi c Mana gement'. E-mail:
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Peter Van Aelst is hoofddocent aan he t Departement Politieke Wetenschappen van
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de Universiteit Antwerpen en aa n het In stituut voor Politieke Wetenschap va n de Uni-
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versiteit Leiden en lid van de onderzoeksgroep Media, Midden ve ld en Po litiek (M 2 P) .
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Zijn onderzoek situ eert zich voornamelijk in de dom ein en van de politieke co mmunicat ie en vergelijkende politiek. E-mail: peter.vanaelst@uantwerpen.be.
Marc van de Wardt is postdoctoraal onderzoeker en docent aa n de Afdeling Politi-

cologie va n de Universiteit va n Amsterd am. Zijn onderzoeksinteresses omvatten partijcompetitie, comparati ef po litiek ged rag (met name partijverandering en evolutie),
descriptieve/ substantiële representatie van migranten en kwantitatieve onderzoeksmethodologie. E-mail: m. va ndewardt @uva .nl.
Patrick van Erkel is medewerker en doctoraatsstudent aan het Departemen t Politieke

Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen . Tevens is hij lid van de onderzoeksgroep
Media, Middenveld en Politiek (M 2P ) . Zijn doctoraat richt zich op het verklaren van
electoraa l succes va n individuele kandidaten. E-mail: patrick. vanerkel@uantwerpen.be.
Hans Vollaard is universitair docen t Nederlandse en Europese Politiek in het In stituut

Politieke Wetenschap van de Uni versiteit Leid en . Kernth ema 's in zijn onderzoek betreffen de Europese regulering van grensoverschrijdende zorg , euroscepsis, Europese
desintegratie en ch ri stelijke politiek in Nederland. E-mail: vo llaard@fsw. leiden uni v.nl.
Bram Wauters is als docent verbo nden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschap-

pen van de UGent , waar hij de onderzoeksgroep CASPAR (www.gaspar.ugent.be) leidt.
Zijn onderzoek gaat over verkiezingen, partijen en politieke representatie, met bijzondere aand ac ht voor ond ervertegenwoordigde groepen . E-ma il: bram.wauters@ugent.be.
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