
(ingezonden mededelingen) 

BELEID & MAATSCHAPPIJ 

Beleid & Maatschappij is een tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelij-
ke analyse van beleid en beleidsprocessen in de context van de verzor-
gingsstaat. Dit geschiedt vanuit een multidisciplinair perspectief: sociolo-
gie, economie, politicologie, bestuurskunde en geschiedwetenschap. 
Aandacht wordt besteed aan de analyse van maatschappelijke verande-
ringsprocessen in relatie tot (de mogelijkheden van) beleid. Tevens komt 
de evaluatie en analyse van beleid op specifieke beleidsvelden aan de 
orde, evenals de rol van de beleidswetenschappen. 

Beleid & Maatschappij richt zich op een ieder die in de politieke, private 
of overheidssector bij beleidsprocessen betrokken is alsmede degenen die 
in de wetenschappelijke sector betrokken zijn bij de analyse van beleids-
processen. 

Beleid & Maatschappij verschijnt zeven maal per jaar: in zes afleveringen 
en een boeknummer. Afwisselend verschijnen afleveringen waarin een 
variëteit van onderwerpen aan de orde komt en afleveringen die zijn 
toegespitst op een studiethema, zoals Fatale remedies: de onbedoelde 
effecten van sociaal beleid (1992-5) en Burgerschap: de moralisering 
voorbij? (1993-1). 
Recent verschenen als jaarboek van Beleid & Maatschappij: Kiezen en 
verdelen. Selectie van burgers als interventiestrategie (1990), De staat van de 
burger (1991) en Zorgen in het Europese huis (1992). 

Beleid & Maatschappij biedt tevens een Boekensignalement. In Perspectief 
is een rubriek onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

Abonnementen 
Beleid & Maatschappij is een uitgave van Boom Meppel, Postbus 1058, 
7940 KB Meppel, tel. 05220-54306. 
Het abonnement kost f 101,-- (instellingen f 171,--); studenten en 
Assistenten in Opleiding f 49,50 (max. vier aaneengesloten jaren). 

Redactiesecretariaat 
W.E. Bakker, Universiteit Utrecht, Centrum voor Beleid & Management, 
Muntstraat 2a, 3512 EV Utrecht, tel. 030-531876 (b.g.g. 5364.63). 
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CWIS MUNDI, TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE FILOSOFIE EN 
CULTUUR 

Chris Mundi verschijnt sinds 1962 en is een kwartaaluitgave met bij voor-
keur themanummers, zoals Politieke filosofie: actuele betekenis en 
problematiek (feb. 1989); Kolonisatie en dekolonisatie: een evaluatie in 
historisch en mondiaal perspectief (juni 1989); Europese integratie en 
Europese cultuur (feb. 1990); Intellectuelen en politiek (mei 1990); 
Genetische manipulatie en menselijke evolutie (okt. 1990); De toekomst 
van het liberalisme (feb. 1991); Midden-Oosten problematiek: ideologie 
en staatsleer; Burgerlijk-liberale cultuur in het post-communistische 
tijdperk (sep. 1992); Het CDA en de Nederlandse politiek (feb. 1993); 
Universiteit der mensenrechten (april 1993) 

Recente jaarboeken Civis Mundi: 

Hoe wordt de samenleving het best ingericht?, 178 blz., 1987. 
Opstand der burgers: de Franse Revolutie na 200 jaar, 240 blz., 
1988. 
Op de grens van twee eeuwen: positie en perspectief van Neder-
land in het zicht van het jaar 2000, 310 blz., 1989. 
Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, 1991. 
Geloof en christendom in de jaren negentig. 

Abonnementen 
Abonnementsprijs f 42,50; voor instellingen f 56,--. 

Redactiesecretariaat en administratie 
Akkerwindestraat 23, 3051 LA Rotterdam, tel. 010-4182580 
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