Bijlage C Auteurs
Drs. E.J. (Evert) Pommer (Senior onderzoeker SCP)
Evert Pommer studeerde sociologie aan de universiteit van Utrecht en is betrokken bij diverse
onderzoeken op het gebied van de economie van de publieke dienstverlening. Recentelijk is hij
betrokken geweest bij jeugdzorgonderzoek, monitoring van het sociaal domein, kwaliteit van de
publieke dienstverlening, prestaties in het funderend onderwijs, gemeentelijke prestaties, een
internationaal vergelijkende studie naar public sector performance en de sociale staat van
Nederland.
Dr. R.V. (Rob) Bijl (Adjunct-directeur SCP)
Sinds april 2006 is Rob Bijl adjunct-directeur van het SCP en is onder meer verantwoordelijk voor de
tweejaarlijkse Sociale staat van Nederland. Rob studeerde Sociologie aan de Universiteit Nijmegen en
promoveerde in 1991 aan de Universiteit Utrecht. Van 1985 tot 2000 werkte hij bij het Trimbosinstituut in Utrecht. Van 2001 tot 2006 was hij verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie.
Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg (Senior onderzoeker SCP)
Monique Turkenburg is betrokken bij onderzoek naar onderwijsbeleid, de organisatie van het
onderwijs en onderwijs in relatie tot de maatschappelijke omgeving. Zij studeerde Sociologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie onderwijssociologie. Voordat ze bij het SCP
begon, werkte ze als docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit
Tilburg en de Universiteit Utrecht. Ze hield zich vooral bezig met participatievraagstukken. Ze
promoveerde in 1995 in Tilburg.
Dr. S (Sjoerd) Kooiker (Onderzoeker SCP)
Sinds 1993 werkt Sjoerd Kooiker bij het SCP en doet onderzoek naar gezondheid en naar zorggebruik.
Hierover publiceerde hij met name in de Sociale en Culturele rapporten. Daarnaast droeg hij
verschillende malen bij aan de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) van het RIVM. De
laatste jaren doet hij vooral kwalitatief onderzoek. Sjoerd studeerde Sociale Wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1996 op een proefschrift over wat mensen doen met
hun alledaagse gezondheidsklachten. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker bij de
Rijksuniversiteit Groningen en bij het Nivel in Utrecht.
Dr. P.E. (Patricia) van Echtelt (Onderzoeker SCP)
Sinds 2007 is Patricia van Echtelt verbonden aan het SCP, waar ze zich bezig houdt met onderzoek
naar arbeidsdeelname. Patricia studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde bij
de vakgroep Sociologie (ICS) in Groningen op het proefschrift Time-greedy employment relationships.
Four studies on the time claims of post-Fordist work. Na haar promotie werkte Patricia als
onderzoeker bij Research voor Beleid, op het terrein van arbeid en sociale zekerheid.
Dr. Ir. P. (Pepijn) van Houwelingen (Onderzoeker SCP)

Pepijn van Houwelingen studeerde Technische Bedrijfskunde (UT), Japankunde en (Wijsbegeerte van
de) Economie (EUR) en is in 2009 aan de Hiroshima City Universiteit gepromoveerd op een
proefschrift over sociaal kapitaal in Japan. Pepijn draagt op het SCP onder meer bij aan onderzoek
naar de maatschappelijke participatie van burgers, de verantwoordelijkheid van burgers voor hun
eigen buurt en opinies van burgers over politiek en maatschappij.
Drs. J.M. (Jean Marie) Wildeboer Schut (Onderzoeker SCP)
Jean Marie Wildeboer Schut studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn
studie was hij enige jaren verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt sinds 1992 bij het SCP.
Daar houdt hij zich vooral bezig met vraagstukken over inkomen en sociale zekerheid. Hij levert
regelmatig bijdragen aan het Sociaal en Cultureel Rapport, de Sociale Staat van Nederland en de
Armoedemonitor.
Michel Briene (senior-projectleider Ecorys)
Michel Briene (1962) is senior-projectleider en partner binnen Ecorys. Hij heeft meer dan 25 jaar
ervaring met het uitvoeren van economische studies met name binnen het domein van de regionaaleconomische ontwikkeling, natuur en water en toerisme. Hij is sinds 1990 verbonden aan Ecorys na
enkele jaren verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels is hij betrokken
geweest als projectleider en als expert bij meer dan 250 studies in binnen- en buitenland. Inhoudelijk
heeft hij door de jaren heen veel kennis opgedaan op het gebied van kwantitatief en kwalitatief
beleidsonderzoek en advies. Michel is bovendien goed ingevoerd in de regio. Zo ronde hij onlangs
samen met Curconsult een studie af naar de financiële sector in Curaçao, was hij betrokken bij het
opstellen van het Strategic Development Plan en het daarop gebaseerde Spatial Development Plan
dat in het kader van de transitie van St. Eustatius is opgesteld.
Maaike Zwart (junior consultant Ecorys)
Maaike Zwart is junior consultant. Maaike heeft stedenbouwkunde gestudeerd aan de Technische
Universiteit Delft. Voordat zij startte bij Ecorys was zij onder andere werkzaam bij Posad Urban
Strategies en heeft zij kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan bij de Nationale DenkTank en bij
het Internationaal New Town Instituut. Zij heeft werkervaring opgedaan bij de Verenigde Naties in
New York en als strategisch adviseur bij een regionale overheid in Trinidad & Tobago. Binnen Ecorys
is Maaike betrokken bij onderzoeks- en evaluatie opdrachten voor zowel publieke als private partijen
binnen het domein van de regionale ontwikkeling.

