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Kiezen immigranten voor die landen die de meest uitgebreide en toegankelijke 
verzorgingsstaat kennen? En welke kennis hebben immigranten eigenlijk van de 
toegang tot voorzieningen? 
Onderzoekers Marcel Coenders (SCP), Helga de Valk (NIDI) en Marcel Lubbers (NIDI) 
bespreken bevindingen van recent onderzoek in Nederland en geven handreikingen 
voor beleidsdiscussies.

Programma
15.00  Ontvangst met koffie en thee
15.25  Welkom op het NIDI door Helga de Valk en opening door Monique Kremer (WRR)
15.30  Marcel Coenders (SCP): Zien Nederlanders immigranten als profiteurs?
15.45  Helga de Valk (NIDI): Migreren om te profiteren?
16.00  Marcel Lubbers (NIDI): Immigranten en 
 hun kennis van en houdingen tegenover 
 de Nederlandse verzorgingsstaat
16.15  Discussie
17.00  Netwerkborrel

Aanmelden kan via policybriefing@nidi.nl



NIDI- RUG policy briefing
In de discussie over migratie komt de verzorgingsstaat al snel om de hoek kijken. In hoeverre 
komen immigranten slechts naar Nederland vanwege de diverse verzorgingsstaat 
voorzieningen? En komt onze verzorgingsstaat door immigratie niet te sterk onder druk te 
staan? In deze NIDI-policy brief wordt besproken in hoeverre Nederlanders de koppeling maken 
tussen immigranten en de bedreiging van de houdbaarheid van de verzorgingsstaat (het 
zogenaamde welfare state chauvinism). Tevens wordt het migrantenperspectief belicht; 
want in hoeverre speelt de verzorgingsstaat een rol voor immigranten in hun keuze voor 
migratie naar Nederland? En hebben immigranten wel kennis van wanneer zij toegang 
hebben tot Nederlandse voorzieningen? Daarbij dient zich ook de vraag aan of immigranten 
massaal voorstander zijn van ruimere voorzieningen en hogere uitkeringen. In deze NIDI-policy 
brief gaat het om een debat met een nationale focus voor beleidsmakers in Nederland. Naast 
presentaties door experts is er uitgebreid ruimte voor discussie op deze middag.

Sprekers
--------------------------------
Marcel Coenders
Marcel Coenders is wetenschappelijk strateeg bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij 
richt zich op het perspectief van in- en uitsluiting. Zijn interessegebieden liggen op het 
terrein van de intolerantie, discriminatie op de arbeidsmarkt, nationale identiteit, sociale 
cohesie en interetnische solidariteit. Hij heeft nationaal en internationaal uitvoerig 
gepubliceerd op deze onderwerpen.

--------------------------------
Helga de Valk
Helga de Valk is themagroep leider Migratie en migranten bij het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI, Den Haag) en professor of Migration and the Lifecourse aan 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Haar onderzoek richt zich op migratie en integratie, 
de transitie naar volwassenheid van migrantenjongeren, relatie-en gezinsvorming, 
intergenerationele relaties en Europese mobiliteit. Daarnaast is ze onder andere lid van 
de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).
--------------------------------
Marcel Lubbers
Marcel Lubbers is senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch 
Instituut (NIDI, Den Haag) en professor of Inclusion and Exclusion of Immigrants bij de 
afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit (RU). Hij publiceert op het terrein van 
integratiedynamieken, zowel sociaaleconomisch als sociaal-cultureel en op het terrein 
van nationalisme en rechtsradicalisme.

--------------------------------
Monique Kremer
Monique Kremer is senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR (Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid) en projectcoördinator van het project Toekomst van werk. In 
september 2015 is Monique aangesteld als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daar houdt zij zich onder andere bezig met het thema langdurige 
zorg en publiceerde het boek ‘Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale 
zekerheid te combineren’.  
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