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Ter gelegenheid van de affiliatie met de 
Rijksuniversiteit Groningen presenteerde 
de directeur van het NIDI het boekje “Het 
tweede bedrijf: ander werk na pensioen” 
dat een bijzonder en publieksvriendelijk 
inkijkje geeft in de levens van mensen die 
na hun pensioen weer actief worden op 
arbeidsmarkt. Het geeft een inspirerend 
beeld van een nieuwe generatie gepen-
sioneerden. Het boekje heeft ook symbo-
lische waarde voor het NIDI, dat door deze 
overeenkomst van de KNAW en RUG een 
nieuwe fase tegemoet gaat. 
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DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen.

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met 
bronvermelding wordt op prijs 
gesteld. 
Graag ontvangt de redactie 
een bewijsexemplaar.

Het NIDI is een 
instituut van de  
Koninklijke Nederlandse 
Akademie van  
Wetenschappen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

Dankzij de structurele financiële steun van de 
KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen blijft 
het hoogwaardige interdisciplinaire onderzoek 
naar bevolkingsvraagstukken voor Nederland 
behouden. Daarmee wordt recht gedaan aan 
het onverminderd belang van demografisch 
onderzoek voor ons land, zoals naar de gevol-
gen van de vergrijzing, de verlenging van de 
levensduur, de toekomst van gezin, familie en 
de verhoudingen tussen de generaties, en naar 
migratie en migranten. Nadat het ministerie be-
kend had gemaakt de subsidie voor het NIDI 
te stoppen, stelde het Bestuur van de KNAW 
direct een commissie van onafhankelijke des-
kundigen in die de wetenschappelijke waarde 
van het NIDI en het belang van zijn onafhan-
kelijke positie moest beoordelen. Op hetzelfde 
moment voerde het College van Bestuur van 
de RUG een verkenning uit naar de mogelijk-
heden binnen de universiteit voor het nauwer 
aanhalen van de reeds lang bestaande banden 
met het NIDI. 

Het evaluatieonderzoek 
In oktober 2013 concludeerde de onafhanke-
lijke commissie ‘Kwaliteit, rol en belang van 
het NIDI’, die werd voorgezeten door emeritus-
hoogleraar Anneke van Doorne-Huiskes, in 
haar rapport dat de wetenschappelijke kwali-
teit van het NIDI zeer goed tot excellent is. Het 
instituut neemt een centrale, agendabepalende 
positie in binnen het nationale en internationa-
le wetenschappelijke demografisch onderzoek. 
Dat blijkt onder meer uit recente successen in 
ERC Advanced Grant en NWO-Vici competi-
ties en de vele tientallen steunbetuigingen die 
het NIDI vanuit de hele wereld heeft ontvan-
gen.

De verkenning
Uit de verkenning door het Groningse universi-
teitsbestuur bleken de vele raakvlakken tussen 
de activiteiten van het NIDI en het onderzoek 
en het onderwijs van de RUG. Binnen de uni-
versiteit bleek een breed draagvlak aanwezig 
voor intensievere samenwerking met het NIDI, 
met name binnen de thema’s ‘sustainable socie-
ty’ en ‘healthy ageing’ die een belangrijke focus 
zijn van de Groningse universiteit.

De raakvlakken
Demografische veranderingen zijn in hoge 
mate bepalend voor de ontwikkeling van een 
duurzame samenleving. Wat staat ons te wach-
ten als het gaat om de groei, maar ook de krimp 
van onze bevolking. Wat betekent dit voor de 
regionale ontwikkeling, de bedrijvigheid en 
sociale samenhang? Het NIDI bestudeert de 
drijvende krachten achter deze demografische 
ontwikkelingen, zoals de veranderingen in re-
latievorming en vruchtbaarheid, en de verlen-
ging van de levensduur. Maar ook de gevolgen 
hiervan voor de samenleving, zoals de vergrij-
zing en de verhoudingen tussen de generaties. 
Welke mogelijkheden bieden deze demografi-
sche uitdagingen als we bedenken dat we niet 
alleen ouder worden, maar ook steeds langer 
actief en gezond zijn. Hoe kan het potentieel 
van een oudere bevolking het best worden be-
nut? Ook voor het thema ‘healthy ageing’ zijn 
dit centrale vragen. Een duurzame samenleving 
geeft zich ook rekenschap van vragen rond de 
toenemende culturele diversiteit van onze be-
volking als gevolg van internationale migratie 
en de maatschappelijke bijdragen van migran-
ten en hun nakomelingen. 

“Populations change, because people change” 
is een belangrijk uitgangspunt van NIDI-onder-
zoek, dat ook naar de grondslagen van demo-
grafisch gedrag speurt en inzichten uit diverse 
disciplines bundelt. Het NIDI-onderzoek is 
geconcentreerd in vier themagroepen: ‘fami-
lies and generations’, ‘migration and migrants’, 
‘work and retirement’ en ‘ageing and longevity’. 
Zonder uitzondering bieden deze thema’s boei-
ende raakvlakken met het onderzoek van de 
Groningse universiteit. 

Het nieuwe NIDI
Op 19 maart 2014 ondertekenden de KNAW 
en de RUG de samenwerkingsovereenkomst 
waarin de affiliatie wordt vastgelegd. De 
KNAW en de RUG zullen jaarlijks in gelijke 
mate bijdragen aan de basisfinanciering van het 
NIDI. Uiteraard blijft het NIDI daarnaast een 
substantieel deel van zijn budget verwerven in 
competitie, vooral uit Europese middelen. Het 
NIDI blijft in Den Haag gevestigd.

Het NIDI kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In 
mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW in het kader van een 
algemene bezuinigingsronde aan zijn subsidie voor het demografisch 
onderzoek stop te zetten. Het voortbestaan van het instituut werd 
daarmee rechtstreeks bedreigd. Maar de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) hebben besloten de financiering van het NIDI op zich te nemen. 
Hiermee is het NIDI gered en kan het zijn missie voortzetten.

Het NIDI is gered! 
Demografisch toponderzoek 
blijft behouden voor Nederland
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