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CV   Dr. rer. pol. Karlijn Liselore Anne Roex 

Telefoon: +3168 523 23 32 

Email: info@karlijnroex.net 

Website: www.karlijnroex.net 

Date of birth: 20-04-1989 

 

Huidig: 

• Auteur (onder andere van het populair-sociologische boek ‘In verwarde staat’1) 

• Publieke sociologie: zelfstandige spreker, trainer en gastdocent 

• Professioneel tekst-reviewer en recensent 

• Mediawoordvoerder/ vertegenwoordiger, specialisatie: mensenrechten en GGZ 
 

 

Verleden werkervaring: 

- Jan – dec 2019: Onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie. Hier leidde ik een onderzoek 

naar de relatie tussen mediaberichtgeving en suïcidetrends in Nederland. 
- Oktober 2012 – maart 2013: bijspijkersessies statistiek als extra tentamenvoorbereiding 

(voor USOCIA, Utrechtse studievereniging Sociologie) 

- Sept 2012 – 2013: studentassistent bij de Afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht, 

project New Families in the Netherlands (http://nfn-onderzoek.nl/). Hierbij hoorden het 

ontwikkelen van een efficiënt administratiesysteem en het voorbereiden van 

wetenschappelijke data. Ook ontwierp ik een flyer voor het werven van respondenten en 

analyseerde ik of het bijvoegen van een voucher effect had op de response.  

- Maart 2012 – aug 2012: Stage bij de Afdeling Sociologie bij bovengenoemd project. 

 

 

Afgeronde opleidingen: 

 

Aio/ PhD/ promoveren 

Okt 2014 - okt 2018: PhD kandidaat bij het Max Planck Institute for the Study of Societies, Keulen 

(Duitsland). Eindcijfer: magna cum laude (Duits cijfer 1.0). Verdedigingsdatum: 16 oktober 2018. 

Begeleiders: Prof. dr. Mark Lutter (University of Wuppertal), Prof. dr. Aaron Reeves (London School 

of Economics) and Clemens Kroneberg (University of Cologne). Voorzitter commissie: Prof. dr. 

André Kaiser (University of Cologne). 

                                                           
1 https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html 

https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html
https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html


2 
 

Titel proefschrift: Anomie, the American Dream, Shame and Diffusion: The Impact of the Economy on 

Suicide 

 

Master 

Okt 2013 – sept 2014: Master in Sociology (MSc) aan de University of Oxford, afgestudeerd met 

Distinction (GPA 3.8). Specialisatie: Economic Sociology.  

Titel scriptie: Inequality and Happiness: The Role of Perceptions of the Distributive Process. 

Begeleider: Dr. Tim Huijts.  

 

Bachelor 

- Sept 2010 – juli 2013: Bachelor in Sociologie (BSc) aan de Universiteit Utrecht, Cum Laude 

afgestudeerd (GPA 4.0). Specialisatie: Methods and Statistics (minor). 

Titel scriptie: Favouring the Competition After You Have Lost. A Study of Support for Meritocratic 

Values in Various Societies among Different Individuals.  

Begeleider: Tim Immerzeel, MSc 

Deze scriptie was genomineerd voor de Peter G. Swanborn Prijs in 2013 (de prijs van 

de Universiteit Utrecht voor de beste bachelorscriptie in de sociale wetenschappen) 

- Sept 2011 – juli 2013: honours programma’s:  

➢ Sociale wetenschappen (Von Humboldt programme)  

➢ Universiteitsbreed (Descartes College) 

 

Huidige bezigheden: 

 

Publicaties: 

Het afgelopen jaar maakte ik vooral naamsbekendheid door verschillende verschijningen als spreker 

en publicist, met name over het thema ‘verwarde personen’. Ik werp me op als zowel socioloog en 

woordvoerder en hou zich bezig met vragen als: Hoe ziet het debat over een ‘verwarde personen 

problematiek’ eruit als we het bekijken vanuit de onrespectabele hoek, vanuit iemand die zelf 

‘verwarde persoon’ wordt genoemd? Welk soort samenleving maakt zich zorgen over een ‘verwarde 

personen problematiek’? Wat leert de discussie ons over macht in het algemeen? Wordt de 

samenleving onveiliger door de ‘verwarde personen’ of kunnen we eerder zeggen dat de 

laatstgenoemden onveiliger worden?  

Mijn meest bekende publicatie is het boek ‘In verwarde staat’: 
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- Roex, K. (2019). In verwarde staat. Kritiek op een politiek van normaliteit. Amsterdam: 

Uitgeverij Lontano. [boek] https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-

verwarde-staat.html 

 

Een lijst van verdere publicaties kan geraadpleegd worden via onderstaande URL. Ik schrijf opinie-

artikelen, populaire onderzoeksartikelen, boekrecensies en complete boeken: 

https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/ 

 

Verschijningen in populaire media: 

De afgelopen twee jaren (mei 2018 tot en met heden, januari 2020) ben ik verschenen in de volgende 

media: Nieuw Licht (talkshow van de Evangelische Oproep), Trouw, Volkskrant, Algemeen Dagblad, 

Parool, Met het Oog op Morgen (Radio 1, NOS/ NPO1), Filosofie Magazine en de Groene 

Amsterdammer. Zie hier alle media-verschijningen met de details: 

https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/ 

 

Lezingen, trainingen, gastlessen en reviews: 

Ik ben een goedgetrainde professionele spreker en tekstreviewer met een scherp oog voor argumentatie 

en consistentie. Momenteel verzorg ik op wekelijkse basis lezingen, trainingen, gastlessen en reviews 

op aanvraag. Trainingen verzorg ik vanaf binnenkort tevens op eigen initiatief. Ik spreek op grote 

zorgconferenties, beleidscongressen, filosofische festivals, evenementen van 

mensenrechtenorganisaties, op universiteiten en hogescholen, en nog veel meer. Zo stond ik in 2018, 

2019 en 2020 onder andere geboekt in Pakhuis de Zwijger, Tivoli, Melkweg en De Balie. Een 

selectieve lijst van mijn lezingen is via onderstaande URL te raadplegen: 

https://www.karlijnroex.net/lezingen-karlijn-roex/ 

Voorbeelden van opdrachtgevers uit 2019 en 2020: veiligheidsregio’s, landelijke en regionale 

zorgorganisaties, consultantsbureau’s, hogescholen, universiteiten, welzijnsstichtingen en de overheid. 

 

Academische activiteiten: 

Uitwisselingen: 

- Sept – dec 2016: Columbia University, Department of Sociology. PhD student op 

uitwisseling. 

 

Peer reviews wetenschappelijke tijdschriften: 

- November 2018: Reviewer voor Psychiatry Research (Impact Factor 2017: 2.223) 

- Jan t/m aug 2018: Reviewer voor Social Indicators Research (Impact Factor 2016: 1.380) 

- April 2018: Reviewer voor Acta Sociologica (Impact Factor 2016: 1.225) 

 

https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html
https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html
https://lontano.vrijeboeken.com/book/9789083003726-in-verwarde-staat.html
https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/
https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/
https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/
https://www.karlijnroex.net/Nederlands/In-de-media/
https://www.karlijnroex.net/lezingen-karlijn-roex/
https://www.karlijnroex.net/lezingen-karlijn-roex/
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Lezingen en lessen (een selectie): 

- Nov 2017: Presentatie (pitch) ‘Suicide after discharge from psychiatric inpatient care: the role 

of intolerant societies’. European Public Health Conference, Stockholm. 

- Juli 2017: Presentatie ‘Unemployment and Suicide in Highly Protected Labour Markets’ at 

the 24th International Conference for Europeanists, Glasgow 

- Dec 2016: Gastcollege ‘Stigma and ‘mental illness’’ bij New York ISPS-US, New York City 

- Juni 2016: Paper presentatie ‘Individual Social Mobility and Inequality Tolerance: the Role 

of Public Meritocratic Perceptions about ‘Winners’ and ‘Losers’’ op de Dag van de 

Sociologie, Tilburg  

 

Panels: 

Juli 2017: Panel-lid ‘Inequality and Redistribution’ op de 24th International Conference for 

Europeanists, Glasgow 

 

Publicaties: 

- Lutter, M., Roex, K.L.A. & Tisch, D. (2019). Anomie or Imitation? The Werther Effect of 

Celebrity Suicides on Suicide Rates in 34 OECD Countries, 1960-2014. Social Science and 

Medicine, 0(XX) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619307506 

[1 citatie; Altmetric op dec 2019: onbekend] 

- Roex, K.L.A. (2018). Anomie, Shame and Resistance. The Impact of The Economy on Suicide. 

Cologne: IMPRS-SPCE. 

https://pure.mpg.de/rest/items/item_3014948_8/component/file_3015360/content  

- Roex, K.L.A. (2018). Inkomensongelijkheid en de stijging in ‘verward’ gedrag. Mens en 

Maatschappij,  93(2), 139-162 [1 citatie; Altmetric op dec 2019: onbekend] 

https://www.ingentaconnect.com/content/aup/mem/2018/00000093/00000002/art00003  

- Top 3 meestgelezen paper van betreffende tijdschrift (zomer 2018): Roex, K.L.A., Huijts, 

T. & Sieben, I. (2018). Attitudes Towards Income Inequality: ‘Winners’ versus ‘losers’ of the 

perceived meritocracy. Acta Sociologica. [12 citaties; Altmetric op dec 2019: 28] 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699317748340 

- Roex, K.L.A. & Rözer, J.J. (2018). The Social Norm to Work and the Well-Being of the 

Short- and Long-Term Unemployed, Social Indicators Research, (139, 1037-1064)  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1723-0  [2 citaties; Altmetric op dec 

2019: 8] 

- Roex, K.L.A. & Riezen, Van. B. (2012). Counter-terrorism in the Netherlands and the United 

Kingdom: a comparative literature review study. Social Cosmos, 1 (3), 97-110. See at: 

http://socialcosmos.library.uu.nl/index.php/sc/index . This publication is a part of the Von 

Humboldt honours programme and written as a second-years undergraduate student. [4 

citaties; Altmetric op dec 2019: onbekend] 

 

Summer schools: 

- Aug 2015 (2 weken + literatuurstudie): Summer School in Cross-Sectional Time Series Data 

Analysis op de University of Essex door Prof. Dr. Rob Walker. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619307506
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619307506
https://pure.mpg.de/rest/items/item_3014948_8/component/file_3015360/content
https://pure.mpg.de/rest/items/item_3014948_8/component/file_3015360/content
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/mem/2018/00000093/00000002/art00003
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/mem/2018/00000093/00000002/art00003
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699317748340
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699317748340
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1723-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1723-0
http://socialcosmos.library.uu.nl/index.php/sc/index
http://socialcosmos.library.uu.nl/index.php/sc/index
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- Juli 2012 (1 week + essay + literatuurstudie): Oslo Summer School in Comparative Social 

Science Studies, “Citizenship: Inclusions and Exclusions”, gegeven door Prof. dr. Yasemine 

Soysal. Essay over burgerschap en psychiatrie. 

 

Vrijwilligerswerk: 

- Jan 2017 – sept 2018: initiatiefnemer en organisator van workshops ‘Filosofie en Psychiatrie’ 

in samenwerking met de filosoof Joeri Kooimans, bedoeld voor een breed publiek aan GGZ-

cliënten, professionals en andere geïnteresseerden (zie https://www.lister.nl/lister-enik-

training-tax--types/kritische-blik-op-psychiatrie/)  

- Mei 2017 – 2018: vrijwilliger/ woonbegeleider bij Wegloophuis Utrecht, een opvang voor 

mensen met een psychiatrische achtergrond  

- Feb 2011– aug 2013: vrijwilliger/ maatje bij De Tussenvoorziening (Utrecht), een organisatie 

die ex-psychiatrisch cliënten wil helpen uit hun isolement te komen.  

- Sept 2010 – feb 2012: redacteur bij AGORA Magazine, een tijdschrift over social-ruimtelijke 

vraagstukken (http://www.agora-magazine.nl/; example http://www.agora-magazine.nl/wp-

content/uploads/2012/09/AGORA-2011-4-Platteland.pdf).  

 

 

 

Vaardigheden 

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans.  

Software: Office-package, Adobe Photoshop, SPSS, Stata. Coding: R, html, CSS (basis). 


