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PRESENTATIE

Le Centre lillois d’études et de recherches so-
ciologiques et économiques [Studie- en onde-
rzoekscentrum op gebied van sociologie en economie 
in Lille of Clersé] is een onderzoekseenheid van de Uni-
versiteit van Lille en het Centre national de la recherche 
scientifique [Nationaal centrum voor wetenschappelijk 
onderzoek]. Richard Sobel, hoogleraar economie en 
Gilles Chantraine, directeur onderzoek sociologie bij het 
CNRS staan momenteel aan het hoofd van Clersé. Ze 
worden bijgestaan door twee verantwoordelijken voor 
doctoraal onderwijs, François-Xavier Devetter, hoogle-
raar economie, en Grégory Salle, directeur onderzoek 
sociologie bij het CNRS. 
Clersé:
• is een multidisciplinair laboratorium dat socio-

logie, economie, antropologie combineert en 
aanzienlijke zeggenschap heeft op regionaal, na-
tionaal en internationaal niveau;

• richt zich op drie onderzoekslijnen zodat de conver-
gentie tussen deze vakgebieden gestimuleerd 
wordt;

• analyseert en bestudeert de sociale, economische 
en ecologische kwetsbaarheid.

Clersé huisvest en werkt samen met één van de re-
gionale centra verbonden aan het Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications [studie- en onde-
rzoekscentrum met betrekking tot kwalificaties of CE-
REQ].

ONDERZOEKSLIJNEN

Lijn 1 - Vergelijkende benadering van de veranke-
ring en dynamiek op gebied van politieke kwes-
ties (Coord. Aurélia Mardon, HDR-docent sociologie, 
en Grégory Salle, directeur onderzoek sociologie bij het 
CNRS)

Deze onderzoekslijn brengt sociologen en antropologen 
bijeen die geïnteresseerd zijn in de verschillende uitin-
gen van de relatie die de actoren hebben met de “poli-
tieke kwestie”. We interpreteren dit als een twijfel aan 
de gevestigde autoriteiten, of het nu om de overheid 

of particuliere instanties gaat maar ook als een uitdruk-
king van mogelijke alternatieve politiek, ver verwijderd 
van deze instanties en de overheid: tegen hen, buiten hen 
on of ondanks hen. We bestuderen dus zowel de officiële 
politieke of gewijde instellingen als de conflicten, strijd en 
bemiddeling op gebied van de politiek, instanties en ac-
tivisten die hun acties vorm en inhoud geven, soms bijs-
tellen of opnieuw definiëren of zelfs tegengaan en ervoor 
zorgen dat ze afwijken van de oorspronkelijke benadering. 
Het onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de gevangenis, 
het ziekenhuis, de stad of migratie en collectieve mobili-
satie.

Lijn 2 - Beroeps- en privé-werelden (Coord. José Cal-
derón, lector sociologie, François-Xavier Devetter, hoogle-
raar in de economie)

Deze lijn analyseert op een algemene manier de sociale 
relaties op het werk, in het gezin en in de privé-sfeer en 
legt de nadruk op de verwevenheid tussen deze sferen. 
Het onderzoek baseert zich op een bewust empirisch pers-
pectief met aandacht voor sociale relaties en op een ana-
lyse, op het gebied van sociale relaties (met name klasse, 
geslacht en generaties) binnen en tussen deze werelden. 
Het onderzoek is zeer breed richt zich bijvoorbeeld op de 
gelijkheid tussen man en vrouw in de werkomgeving, in de 
loopbanen, het onderwijs en in het gezin of op het werk 
van de arbeidersklassen.

Lijn 3 - Economie en de maatschappij (Coord. Ornella 
Boutry en Vincent Duwicquet, lectoren economie)

Deze lijn omvat al het onderzoek met als algemeen doel 
het functioneren van de hedendaagse economische sys-
temen ingebed in een sociale omgeving en in 
een natuurlijke omgeving. De 
probleemstelling van deze lijn, 
in een economische dimensie, 
raakt bepaalde overwegingen 
op gebied van geschiedenis, 
filosofie van de wetenschap 
en antropologie. Er wor-
den onderwerpen behan-
deld zoals het milieu, 
maatschappelijk ve-
rantwoord ondernemen 
(MVO), de geschie-
denis van het econo-
misch denken, ontwikkelingshulp, diensten en innovatie.
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Deelname aan nationale en internationale netwer-
ken: AFEP, AFS, AIFSL, EUSARF, GERN, RESER, RIODD 

• Clersé was medeorganisator van het AFEP-congres 
van 3 to 5 juli 2019 waar 800 economen aan hebben 
deelgenomen.

• Clersé organiseerde het congres van de Association 
française de sociologie [Franse vereniging voor so-
ciologie of AFS] in juli 2021.

Voorbeelden van lopende projecten in 2022:  1 IUF 
junior-project “filantropisch beleid”,  6 ANR-projecten 
(CAGE, CITINDUS, COV-HEP, Giletsjaunes, ProVirCap, 
WOMAN), 2 IRES-CGT-projecten, 2 Europese projecten 
(PROCURFAIR, LibrarIN), 2 CPER-projecten (CLIMENSE, 
IMITEC), 1 FIDA-IRD-project (MASSIRE) ,  4 I-Site 
ULNE-projecten (CONTAGION, COPLIL, GATE, TARCO)  ...

In 2022 telt Clersé:
• 99 permanente docent-onderzoekers, 8 CNRS-on-

derzoekers, 78 promovendi, 8 ITA-BIATSS per-
soneelsleden ter ondersteuning van het onderzoek, 
waaronder 6 van het CNRS.

Wetenschappelijke tijdschriften die door het labora-
torium gehost worden: DDT (Développement Durable 
et Territoires); RFSE (Revue française de socio-économie; 
Revue ERSEM (European Review of Service Economics)
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Focus op Claude Dubar
Claude Dubar overleed op 26 september 2015 en daarmee ver-
loren we een groot Frans onderzoeker en hoogleraar in de so-
ciologie. Zijn bijdragen aan de wetenschappelijke gemeenschap, 
welke hij heeft helpen ontwikkelen en vorm heeft gegeven, zijn 
talrijk: 
• Een aanzienlijke persoonlijke investering in beroepsorgani-

saties, als voorzitter van de Société française de sociologie 
in 1999 (die in 2002 de Association Française de Sociologie 
wordt), door de Association des sociologues de l’enseigne-
ment supérieur (Vereniging voor sociologen in hoger on-
derwijs of ASES] op te zetten met Catherine Paradeise en 
zijn oude vriend Pierre Tripier

• De samenvoeging van onderzoeksgroepen, in Lille, bij CE-
REQ en in Saint-Quentin-en-Yvelines waar hij in 1995 het 
laboratorium Printemps oprichtte.

• Een sterke betrokkenheid bij het opzetten van een onde-
rzoeks- en onderwijsbeleid voor jonge onderzoekers

• De oprichting van het tijdschrift Temporalités (2004)
• Talrijke werken en artikelen: Gedurende 15 jaar (tot 1990) 

heeft hij bij Clersé meerdere gezamenlijke onderzoeken ge-
leid binnen de onderafdeling LASTREE (Laboratoire de socio-
logie  du travail, de l’éducation et de l’emploi [Laboratorium 
voor sociologie op gebied van werk, onderwijs en werkge-
legenheid] waar hij aan het hoofd van stond) onderafdeling 
van CLERSE.  Om een voorbeeld te noemen: een belangrijk 
onderzoek naar integratie van jongeren gepubliceerd door 
Presses Universitaires de Lille en genaamd “L’autre jeu-
nesse. Jeunes stagiaires sans diplôme” (1987). Dubar was 
ook verantwoordelijk voor een aantal onderzoeken en socio-
logische publicaties betreffende volwassenenonderwijs.

Om hem te eren, hebben Cirel en Clersé samen in september 
2017 een multidisciplinaire dag van de wetenschap georga-
niseerd rond zijn denken en werken. Een gezamenlijk werk “Une 
sociologie au service de l’intelligibilité du social”, het resultaat 
van deze samenwerking, werd gepubliceerd door Presses Uni-
versitaires du Septentrion waar hij ook één van de oprichters 
van was.

CNRS
Délégation Hauts-de-France  
43 avenue Le Corbusier
BP 30123
F-59001 Lille Cedex
http://www.dr18.cnrs.fr
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INTERNATIONALE ZEGGENSCHAP & PROJECTEN 

Het onderzoek van Clersé richt zich op de he-
dendaagse, post-industriële of in ontwikkeling 
zijnde maatschappijen in Europa en andere delen 
van de wereld. De onderzoekswerkzaamheden kun-
nen zich toespitsen op één vakgebied of  themaover-
schrijdend zijn, afhankelijk van de onderwerpen en 
projecten, en bieden vergelijkende onderzoekss-
tandpunten die uitgewisseld worden met andere 
landen (bijv. : Europa, Noord-Afrika, Centraal-Afri-
ka, West-Afrika, Zuid-Afrika, Argentinië, Canada, 
Zuid-Oost Azië, Japan). Deze landen komen vaak 
met goede tegengewichten betreffende onze eigen 
kennis en openen zo nieuwe perspectieven. De pro-
jecten vinden plaats op verschillende locaties zoals 
bij de Agence Nationale de la Recherche [nationaal 
agentschap voor onderzoek of ANR] of bij andere 
lokale, nationale of internationale overheidsinstellin-
gen. 

LINKEN MET DE MAATSCHAPPIJ   

Clersé heeft contacten gelegd met verenigings- of 
professionele netwerken, het bedrijfsleven en initia-
tieven voor participatief onderzoek. De leden nemen 
deel aan expertise activiteiten en worden benaderd 
door de media. Clersé is één van de organisaties die 
hun licht laten schijnen op het overheidsbeleid en die 
de overheid helpt bij het vinden van antwoorden op 
sociale en territoriale eisen. 

PARTNERSCHAPPEN

Clersé onderhoudt nauwe 
contacten met institutio-
nele partners zoals het Dé-
partement du Nord et du 
Pas-de-Calais, de Europese 
Metropool Lille (MEL), de 
ENPJJ, de DARES, de DIR-
RECTES, de CNAV, de ARS. 
Het centrum ontwikkelt 
tevens bevoorrechte acade-
mische relaties met Sciences Po 
Lille, IMT Lille Douai, INSPE Hauts-de-
France, MESHS, PUDL.

ONDERWIJS DOOR MIDDEL VAN ONDERZOEK

De werknemers van Clersé nemen deel aan het oplei-
den van studenten door betrokken te zijn bij ver-
schillende masters in sociologie en economie op de 
Universiteit van Lille. Ze dragen bij aan onderwijs door 
middel van onderzoek van master studenten op de 
universiteit en van promovendi van de doctoraaloplei-
ding SESAM.


