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15.00 Ontvangst met koffie en thee

15.25 Welkom op het NIDI door Helga de Valk 

 en opening door Jacques Wallage

15.30 Helga de Valk (NIDI): De Europese migrant in beeld

15.45 Gijsbert Vonk (RUG): Europese mobiliteit en de Welvaartstaat

16.00 Hein de Haas (University of Oxford): Het hek van de dam? 

 Vrije en onvrije migratiedynamiek in de EU
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Binnen-Europese mobiliteit, kansen en uitdagingen

NIDI-RUG Policy briefings in demografie en beleid:



NIDI-RUG Policy briefing
Interne mobiliteit binnen de Europese Unie is één van de grote verworvenheden van het 
Europese eenwordingsproces. Tegelijkertijd vormt het ook één van de grootste uitdagingen 
voor de samenleving en de nationale verzorgingsstaat. Het aantal mobiele Europeanen neemt 
toe maar wie zijn eigenlijk degenen die migreren naar Nederland? In welke fase van het leven 
zitten zij en maken zij allen gebruik van verzorgingsstaat voorzieningen? Ondanks het feit dat 
mobiliteit door de EU bevorderd wordt, heeft migratie toch vaak belangrijke gevolgen voor de 
persoon. Is migratie binnen Europa wel zo eenvoudig als het lijkt of zijn er nog wel degelijk 
barrières voor Europese migranten en hun families? Op welke wijze hangen Europese mobiliteit 
en migratie van buiten de EU eigenlijk samen? En wat is de rol van beleid hierin? In deze NIDI-
RUG Policy briefing bijeenkomst komen deze vragen aan de orde vanuit drie invalshoeken: 
demografisch, juridisch en de interactie met de rest van de wereld. Het gaat om een debat met 
een nationale focus voor beleidsmakers in Nederland. Naast presentaties door experts op de 
verschillende deeldomeinen is er uitgebreid ruimte voor discussie op deze middag.

Sprekers
--------------------------------
Hein de Haas
Hein de Haas is Co-Directeur van het ‘International Migration Institute’ en Associate Professor 
in Migratie Studies aan de Universiteit Oxford. Daarnaast is hij een James Martin Fellow en 
Honorair Professor ‘Migration and Development’ aan de Universiteit Maastricht. Zijn werk richt 
zich op de relatie tussen migratie en processen van globalisering met een focus op de landen 
van herkomst van migranten. Hij heeft uitvoerig gepubliceerd over migratie theorieën, migratie 
en ontwikkeling, remittances en transnationalisme, migratiedeterminanten en de toekomst van 
migratie. 

--------------------------------
Helga de Valk
Helga A.G. de Valk is themagroep leider Migratie en migranten bij het Nederlands Inter-
disciplinair Demografisch Instituut (NIDI, Den Haag) en professor bij Interface Demography 
Vrije Universiteit Brussel (VUB, België). Haar onderzoek richt zich op migratie en integratie, 
de transitie naar volwassenheid van migrantenjongeren, onderwijsongelijkheid, relatie-en 
gezinsvorming, intergenerationele relaties en Europese mobiliteit. Daarnaast neemt ze geregeld 
deel aan adviesraden op het terrein van haar expertise en is ze editor-in-chief van de European 
Journal of Population (EJP).

--------------------------------
Gijsbert Vonk
Vonk is hoogleraar Socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse-
gebieden liggen op het terrein van het publiek recht, met als specialisaties sociale zekerheids-
recht, Europees recht, bestuursrecht en sociale grondrechten. Hij houdt zich momenteel 
bezig met drie onderzoekslijnen: ‘lokale verzorgingsstaat’, ‘repressieve verzorgingsstaat’ en 
‘kwetsbare verzorgingsstaat’ vanuit Nederlands als vanuit Europees perspectief.

--------------------------------
Jacques Wallage
Jacques Wallage is oud-burgemeester van Groningen en is als honorair hoogleraar 
‘Transities in het Openbaar Bestuur’ verbonden aan het speerpunt Sustainable Society aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is Wallage voorzitter van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur in Den Haag. Daarnaast is hij co-voorzitter van de dialoogtafel aardbevingsgebied 
Noord-oost Groningen.
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