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Hans Boutellier 
De afdeling Bestuurswetenschappen draagt opnieuw Hans Boutellier voor. Hans is een topwetenschapper in 
de toegepaste bestuurswetenschappen. Grote thema’s als veiligheid en moraal weet hij in concrete vorm te 
onderzoeken en toepasbaar te maken. Hij combineert inzichten uit de sociale wetenschappen op een kundige 
en verrassende manier. Dat maakt hem tot een verbindende wetenschapper en bijzonder waardevol voor de 
faculteit. Hij acteert op het hoogste wetenschappelijke niveau, in het uitvoerende veld en in de publieke 
opinie. Voor de afdeling en FSW realiseert hij een vruchtbare verbinding tussen de universiteit en de derde 
geldstroom. 

 

Martijn Huisman 
De afdeling Sociologie draagt met genoegen Martijn Huisman voor; een groot onderzoekstalent binnen VU en 
VUmc. De afgelopen drie jaar heeft hij zijn waarde bewezen voor de afdeling Sociologie en het 
onderzoeksprogramma PARIS. Door zijn dubbelaanstelling Sociologie als Epidemiologie & Biostatistiek van 
het EMGO+ vormt hij een belangrijke link tussen de sociale en medische wetenschappen. Zijn veelzijdig 
talent blijkt uit het verwerven van diverse onderzoeksgelden, waaronder in 2012 een VIDI, en zijn veel 
gelezen en geciteerde publicaties in A-tijdschriften. Hij is sterk in het opzetten en uitvoeren van onderzoek én 
in onderzoeksmanagement en heeft een sterk internationaal academisch profiel. 

 

Hans Keman 
Hans Keman is een internationaal zeer voorstaand politicoloog. In zijn lange onderzoekscarrière heeft hij 
bovenal baanbrekend vergelijkend politicologisch onderzoek gedaan naar de rol van politieke partijen, de 
omstandigheden waaronder ze samenwerken of concurreren, en de manier waarop ze kiezersvoorkeuren 
vertalen in beleid. Dit jaar publiceerde Keman de monografie Organizing Democratic Choice (Oxford 
University Press,mede-auteurs Ian Budge, Michael McDonald en Paul Pennings) waarin hij analyseert hoe 
moderne partijdemocratieën het mogelijk maken effectief sturing te geven aan beleid. In zijn twintigjarige 
loopbaan aan de VU heeft Keman een essentiële bijdrage geleverd aan de professionalisering en 
internationalisering van het sociaal wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Politicologie is van mening dat 
het toekennen van de FSW onderzoeksprijs aan Keman hem de eer bewijst voor zijn belangrijke en blijvende 
impact op het FSW onderzoeksprofiel.   

 

Sonja Utz 
De afdeling Communicatiewetenschappen is van mening dat Sonja Utz de FSW Onderzoeksprijs alleszins 
verdient. Ze kan terugkijken op twee extreem succesvolle academische jaren en een bloeiende 
onderzoekscarrière rondom het zeer actuele onderwerp social media. Ze is uitgegroeid tot een 
vooraanstaand en zeer geprezen wetenschapper op dit zich snel ontwikkelde onderzoeksterrein. Het 
ontvangen van de pretentieuze ERC Starting Grant – als eerste wetenschapper binnen FSW – voor haar 
onderzoek naar het sociaal rendement van social mediagebruik, is hier een groot bewijs van. Haar onderzoek 
draagt bij aan de theorieontwikkeling en wordt met regelmaat gepubliceerd in belangrijke wetenschappelijke 
tijdschriften. 
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