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postzegel
niet
nodig

Registeren voor deelname kan tot 18 september 2006 via de website
of bijgevoegde antwoordkaart. Bezoek de website voor meer
informatie: www.nvdemografie.nl.

Het WPRB-rapport is voor congresdeelnemers beschikbaar. NVD-leden
ontvangen dit rapport automatisch. Niet-leden kunnen dit tijdens het
congres kopen voor € 25.

*Het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken
(WPRB) is door de minister van OCW ingesteld met als taak een
vinger aan de pols te houden van de demografische ontwikkeling
en te rapporteren over maatschappelijke en beleidsvragen die daarmee samenhangen. Het WPRB wordt geleid door het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en bestaat verder uit
vertegenwoordigers van de planbureaus CPB, RPB, SCP en het CBS.
Diverse ministeries zijn als waarnemer bij het WPRB betrokken.

website: www.nvdemografie.nl

Inlichtingen:
Secretariaat NVD
Tel.: 070-35 65 218

Organisatie:
Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI)
en de
Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD)

Locatie:
Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
www.kb.nl/hpd/wegwijzer/adres.html

18 oktober 2006

De Grote Steden in Demografisch Perspectief

Mensen voor de Stad of
Stad voor de Mensen

Congres

nederlandse
vereniging
voor
demografie

10.20 – 10.40
Het WPRB en de vier grote steden: bevindingen op hoofdlijnen
Nico van Nimwegen (NIDI/WPRB), Dagvoorzitter

10.15 – 10.20
Opening door NVD-voorzitter Claartje Mulder (UvA)

09.30 – 10.15 Inloop en koffie

Programma

Omdat de omvang en vooral de samenstelling van de bevolking een belangrijke rol spelen in de stedelijke ontwikkeling is het van belang om ook met
een demografische bril naar de grote stad te kijken. Het Werkverband
Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken* heeft dat gedaan. De uitkomsten van deze studie, die tijdens het congres aan de minister van OCW
wordt aangeboden, zijn het startpunt van het congres. Maar het congres wil
verder reiken. Waar in het rapport de diagnose centraal staat, wil het congres zich ook richten op de behandeling: wat is mogelijk, wat is gewenst?

Energieke motor van de economie, bruisende bron van sociaal-culturele
dynamiek, hart van de kennismaatschappij en een gevarieerde leefomgeving
met een onweerstaanbare aantrekkingskracht? Of stapelplaats van maatschappelijke problemen, brandhaard van tegenstellingen en conflict, en een
leefmilieu waar het slecht (en liefst tijdelijk) toeven is? Moet je er wezen of
juist wegwezen? Integratie of segregatie? Dynamiek of dynamiet?
De Grote Steden vertonen al deze trekken en dat maakt ze ook een spannend studie- en beleidsobject. Tijdens dit congres staan de Grote Vier centraal.

Congres 2006

16.30 – 18.00 Borrel

16.15 – 16.45 Paneldiscussie met de inleiders

15.30 – 16.15 Koffiepauze

15.00 – 15.30
De stad naar de toekomst, Ronald van Kempen, NICIS/UU

handtekening:

De genoemde prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee en borrel

* Kopie studentenkaart meesturen.
Het te betalen bedrag heb ik overgemaakt op postgiro 144283
t.n.v. NVD, Amsterdam,
o.v.v. congres 2006 en naam.

ik ben student* en betaal € 10

ik word nu NVD-lid en betaal € 95 voor het congres, het WPRB-rapport
en het lidmaatschap tot 1-1-2008

ik ben geen NVD-lid en betaal € 80

ik ben NVD-lid en betaal € 55

Ik kom op woensdag 18 oktober

13.15 - 14.30 Lunch (14.00 – 14.30 Jaarvergadering NVD)
14.30 – 15.00
De stad en verder, Ries van der Wouden, RPB

e-mail

woonplaats

postcode

adres

organisatie

naam

Inschrijven (vóór 18 september)

12.45 – 13.15
Leefbaarheid en veiligheid in de grote stad, André van der Laan, WODC.
Discussie

12.15 – 12.45
Kiezen tussen baan en huis? Eugène Verkade en Ioulia Ossokina, CPB.
Discussie

11.45 – 12.15
Demografie van de grote vier, Jan Latten, CBS. Discussie

11.15 – 11.45 Koffiepauze

11.00 – 11.15
Gelegenheid tot vragen

10.40 – 11.00
Aanbieding van het WPRB-rapport aan de minister van OCW,
Maria van der Hoeven; reactie van de minister

