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Beleidsplan 
 

 

Algemeen 

 

De Stichting European Values Study Group is in 1981 opgericht met als doel het bevorderen 

van het onderzoek naar “menselijke waarden”. Onder “menselijke waarden”worden 

verstaan de opvattingen en waarde-oordelen binnen een bepaalde samenleving op ethisch 

en algemeen cultureel gebied. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het 

in meerdere landen laten houden van enquêtes onder de bevolking en het uitwerken van en 

publiceren over de aldus verkregen gegevens. Deze dataverzameling heeft als titel European 

Values Study. Een eerste enquête heeft plaatsgevonden in 1981 in de toenmalige EG landen 

en vervolgmetingen zijn georganiseerd in 1990, 1999 en 2008 in een toenemend aantal 

landen van Europa. De laatste dataverzamelingsronde omvatte alle Europese landen. De 

Stichting streeft ernaar in 2017 een 5e onderzoeksronde te realiseren. 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.  

 

Besteding  

 

Het eigen vermogen van de Stichting wordt aangewend voor activiteiten ten behoeve van de 

European Values Study. Die activiteiten bestaan uit het voorbereiden van en daadwerkelijk 

uit voeren van enquêtes onder representatieve steekproeven van de Europese bevolking. 

Het streven is data te verzamelen in alle landen van Europa met een tijdsinterval van 9 jaren. 

De eerstvolgende dataverzameling is gepland in 2017.  

Naast de voorbereidende en kwaliteitsverhogende activiteiten ten behoeve van de 

(toekomstige) EVS surveys, stelt de Stichting geld beschikbaar voor de kosten die direct met 

de dataverzameling te maken hebben in die landen waar de middelen daartoe ontbreken. 

Daarnaast worden de middelen aangewend ten behoeve van disseminatie, valorisatie en 

publiciteit.  
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Organisatie 

 

Bestuur 

De Stichting European Values Study Group wordt bestuurd door een (vooralsnog) tweeledig 

bestuur, waaronder een voorzitter en secretaris/penningmeester. Het bestuur wordt 

bijgestaan door een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vertegenwoordigers van 5 

universiteiten/wetenschappelijke instituten, te weten GESIS (Mannheim/Keulen, Duitsland), 

FORS (Lausanne, Zwitserland), Deusto Universiteit (Bilbao, Spanje), de Academie van 

Wetenschappen (Boekarest, Roemenië) en Tilburg University (Tilburg, Nederland).  

 

Stichtingsraad 

De stichting kent een Stichtingsraad (Assembly) waarin alle full partners uit de deelnemende 

landen zijn vertegenwoordigd. Full partners van de European Values Study zijn 

instellingen/rechtspersonen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en die bereid 

zijn financieel en/of met kennis en/of anderszins het doel van de stichting te ondersteunen 

en die als zodanig zijn toegelaten door de Stichtingsraad.  

De Stichtingsraad bepaalt het inhoudelijke academische beleid van het onderzoek en houdt 

toezicht op besteding van de middelen.  

 

Council 

De EVS Council bestaat uit vertegenwoordigers van alle EVS partners, Full en Associate 

partners. De Council bepaalt de inhoudelijke richting van de nieuwe EVS 

dataverzamelingsronde en geeft adviezen over het uitvoeren van de dataverzamelingen in 

de verschillende landen. Het verschil tussen Full Partners en Associate Partners is dat Full 

Partners financieel of anderszins bijdragen aan de organisatorische werkzaamheden van de 

European Values Study. 

 

Executive Committee 

De dagelijkse leiding van het EVS project ligt in handen van het Executive Committee. De 

leden van de Executive Committee worden gekozen door de EVS Council. Het EVS Executive 

Committee kent een voorzitter en een secretaris, alsmede minstens drie leden die uit de 

Stichtingsraad zijn gekozen en ex-officio leden zijn de voorzitters van de Theoriegroep en de 

Methodologiegroep en een vertegenwoordinger van het Gesis Data archief. 

 

De taken zijn van het EVS Executive Committee zijn: het wetenschappelijk sturen van het 

project; het organiseren van bijeenkomsten (bijv. data confrontatiebijeenkomsten en 

seminars); het initiëren, faciliteren en coördineren van publicaties; het voorbereiden van de 

vervolgonderzoeken; het initiëren en eventueel prepareren, formuleren en indienen van 

onderzoeksvoorstellen bij nationale en internationale wetenschappelijke instellingen (zoals 

NWO, ESF, EU). 
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Werkgroepen en data archief 

 

Theoriegroep  

Deze groep evalueert, eventueel samen met inhoudelijke experts, de bestaande vragenlijst 

en de daarin opgenomen vragen en items en komt met voorstellen komen om de inhoudelijk 

kwaliteit en de continuïteit van bepaalde onderwerpen en thema’s in de vragenlijst te 

bewaren en om de vragenlijst te actualiseren en te laten aansluiten bij hedendaagse thema’s 

en onderwerpen en de nieuwste theoretische inzichten. 

 

Methodologiegroep 

De methodologiegroep heeft tot belangrijkste taak de methodologische kwaliteit van het 

onderzoek te bewaken en die zo mogelijk te vergroten. Concreet betekent dit dat deze groep 

problemen met betrekking tot de vragenlijst, de vragen en items, de volgorde van vragen en 

items, sampling, dataverzameling en ondervraging signaleert en met voorstellen komt om 

deze op te lossen. Verder doet deze groep voorstellen met betrekking tot het verwerken, 

opschonen en analyseren van de data, de datadistributie en het verrijken van de data met 

andere bronnen. 

 

Data archief 

De verzamelde onderzoeksdata worden via het GESIS data archief (Keulen, Duitsland) ter 

beschikking gesteld aan de wetenschappelijke gemeenschap. Het data archief zorgt voor 

opslag, distributie en disseminatie van het volledig gedocumenteerde onderzoeksmateriaal. 

 

 

Financiën 

 

Fondsenwerving 

De Stichting European Values Study Group zoekt actief naar sponsoren die bereid zijn de 

activiteiten van de Stichting financieel te ondersteunen door middel van giften en 

schenkingen. De Stichting wordt daarin bijgestaan door het Comité van Aanbeveling. 

 

Partner bijdragen 

Daarnaast worden inkomsten gegenereerd om de organisatorische voorbereidende en 

kwaliteitsverhogende activiteiten ten behoeve van de toekomstige EVS surveys te realiseren. 

Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit bijeenkomsten van de EVS groepen (de 

Stichtingsraad, de Council, Executive Committee, en de Theorie-  en Methodologiegroepen) 

en betreffen dan ook voornamelijk reis- verblijf- en organisatiekosten. Zie bijlage met een 

overzicht van activiteiten. 

Daarnaast worden ook workshops, seminars en congressen georganiseerd ten behoeve van 

disseminatie en valorisatie, met name om publicaties voor te bereiden. 
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Om deze activiteiten mogelijk te maken dragen de EVS Full Partners jaarlijks een vastgesteld 

bedrag bij. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de financiële status van het land van 

de partner. Daarbij worden de criteria van de ISA, International Sociological Association 

(http://www.isa-sociology.org/table_c.htm) gehanteerd. 

 

  

http://www.isa-sociology.org/table_c.htm
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Bijlage 

 

EVS Budget 

The European Values Study group is a research network composed of universities and 

research institutes promoting and supporting the academic study of social values in 

European countries. During more than three decades of activities, the network developed a 

research infrastructure needed to run the project and to carry out all scientific and 

administrative activities involved by it. Over time the infrastructure was run by several 

institutions with a central role in project (such as Tilburg University, GESIS, University of 

Leuven) and supported by European Values Study Foundation and the institutions previously 

mentioned. In the context of the new organizational structure of EVS, the funding scheme 

for running the infrastructure will change and new resources of funding are needed to keep 

the network working during the coming years. Therefore, while the most important part of 

the work is done by the members of the scientific network, as part of their job obligations, 

there are some costs needed to keep the infrastructure working and these costs will be 

covered partially by the partner institutions, as in kind contribution, and partially by using 

the money collected as yearly fees. Table 1 offers the list of activities to be covered from 

money collected as partnership fees. 

 

 

Table 1. Activities to be covered from money collected as partnership fees 

 

Activities Money needed for… 

General coordination Website design and maintenance 

Scientific coordination Organizing meetings with international experts: travel costs 

for external experts should be covered 

Methodological 

coordination 

Organizing meetings with international experts: travel costs 

for external experts should be covered 

Data archiving Dedicated software 

Dissemination  

(workshops, data confron- 

tation seminars) 

Travel costs for Country Representatives from countries with 

low currency 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


