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Voorwoord 

 
In navolging op de successen van de Nederlandse Demografiedagen in 
2005 en 2007 vindt dit jaar de derde Nederlandse Demografiedag plaats, 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD). 
Opnieuw hebben onderzoekers uit de demografie en aanverwante 
disciplines de mogelijkheid om hun werk te presenteren en te 
bediscussiëren. 
 
De dag begint met een openingslezing door oud-politica Ina Brouwer. Zij 
zal het hebben over vergrijzing en emancipatie van vrouwen. Ook dit jaar 
wordt een scriptieprijs uitgereikt door het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut voor de beste scriptie over een demografisch 
onderwerp. Vijf studenten dingen mee naar deze prijs. Aansluitend staan 
ruim vijftig interessante presentaties op het programma, waarin alle 
facetten van het leven, van geboorte tot de dood, aan bod komen. De 
abstracts van deze presentaties, samen met het programma vindt u in dit 
programmaboek.  
 
Een aantal interessante bijdragen kunt u nog een keer nalezen in een 
speciale uitgave van DEMOS. In de uitgave van januari 2010 verschijnt een 
aantal van de presentaties in bewerkte vorm. 
 
Het NVD-bestuur en het organisatieteam wensen u een plezierige en 
interessante Demografiedag! 

  

 

Claartje Mulder 
Voorzitter NVD 

Wilma Bakker (UvA) 
Annemarie Ernsten (NIDI) 
Eva-Maria Merz (NIDI) 
Marieke van der Pers (PRC) 
Organisatieteam Demografiedag 
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Programma 
 
Tijd Onderdeel Zaal 

09.15 - 09.45 Inloop en koffie / thee Zaal 1636 

09.45 - 11.00 

 

Opening 

Plenaire openingssessie Ina Brouwer  

Uitreiking NIDI scriptieprijs door Frans Willekens 

Aula 

 

11.00 - 12.30 Sessieronde 1  

Gezondheid en welbevinden Eijkman Kamer 

Familierelaties  Kanunniken Zaal 

Migratie Opzoomer Kamer 

Labour market and migration (English session) Kernkamp Kamer 

Vruchtbaarheid  Belle van Zuylen 

Zaal 

12.30 - 13.45 Lunch Zaal 1636 en Foyer 

13.15 - 13.45 Jaarvergadering NVD Senaatszaal 

13.45 - 15.15 Sessieronde 2  

Demographic behaviour and social mobility in 

historical perspective (English session) 

Eijkman Kamer 

Arbeidsparticipatie van vrouwen Kanunniken Zaal 

Netwerken en integratie Opzoomer Kamer 

 Echtscheiding Belle van Zuylen 

Zaal 

 Population and geography (English session) Kernkamp Kamer 

15.15 - 15.45 Pauze: koffie / thee Zaal 1636 

15.45 - 17.15 Sessieronde 3  

Labour participation of vulnerable groups 

(English session) 

Eijkman Kamer 

Ouderschap en welbevinden Belle van Zuylen 

Zaal 

Etniciteit en levensloop Kanunniken Zaal 

Beleidseffecten Kernkamp Kamer 

 Methoden en prognoses Opzoomer Kamer 

17.15 - 18.15 Borrel en overdracht voorzitterschap NVD Zaal 1636 
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Sessie-indeling 
 
 

Ronde 1 

 

 

11.00 - 12.30 

Sessie 1A: Gezondheid en welbevinden Sessievoorzitter: 

 Fanny Janssen 

p. 14-16 Lokatie: 

 Eijkman Kamer 

1. Ontwikkelingen in de gezonde levensverwachting J.W. Bruggink 

2. Trajectories of healthy ageing M. Reuser 

3. De bruikbaarheid van de ervaren gezondheid als 

maat voor de objectieve gezondheid bij ouderen 

D. Deeg 

  

Sessie 1B: Familierelaties Sessievoorzitter: 

 Claartje Mulder 

p. 17-20 Lokatie: 

 Kanunniken Zaal 

1. Afstanden tussen koppels en de ouders van de 

mannelijke en vrouwelijke partner. De invloed van 

karakteristieken van het koppel en de ouders 

M. Blaauboer 

2. Beïnvloedt de broer/zus structuur mede het 

maatschappelijke succes? 

R. van Gaalen 

3. The impact of the family network on fertility behavior S. Noordhuizen 

4. Double demographic standards in Europe? A 

comparative study of family norms for men and 

women 

A. Rijken 

  

Sessie 1C: Migratie Sessievoorzitter: 

 George Groenewold 

p. 21-23 Lokatie: 

 Opzoomer Kamer 

1. Rural migration in the North of the Netherlands: who 

moves to less popular areas and why? 

R. Bijker 

2. Migratie naar Canada: motieven M. ter Veer 

3. Mobility of Dutch university and college graduates: 

brain drain or knowledge export? 

V. Venhorst 
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Session 1D: Labour market and migration Chair: 

English session Ajay Bailey 

p. 24-27 Room: 

 Kernkamp Kamer 

1. The impact of origin and host country schooling and 

work experience on the employment and 

occupational status of immigrants 

A. Kanas 

2. Labour market status and migration dynamics G. Bijwaard 

3. Migrant biographies of highly skilled South Asians in 

the Netherlands and the United Kingdom - A life 

course approach 

A. Kõu 

4. Money doesn’t make the (Dutch)man; the effect of 

employment and income on the identification of 

migrants with the Netherlands 

R. van der Vliet 

  

Sessie 1E: Vruchtbaarheid Sessievoorzitter: 

 Aat Liefbroer 

p. 28-31 Lokatie: 

 Belle van Zuylen Zaal 

1. The effect of gender equity on fertility W. Been 

2. Eerste geboorten bij hoogopgeleide Belgische 

vrouwen 

D. de Wachter 

3. Oppashulp van de grootouders heeft een positief 

effect op de vruchtbaarheid van de kinderen 

R. Kaptijn 

4. De invloed van economisch context op uitstel en 

recuperatie van vruchtbaarheid in België 

K. Neels 
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Ronde 2 

 

 

13.45 - 15.15 

Session 2A: Demographic behaviour and social 

mobility in historical perspective 

Chair: 

 

English session Hilde Bras 

p. 32-35 Room: 

 Eijkman Kamer 

1. Sibship size and status attainment across contexts: 

Evidence from nineteenth-century Netherlands 

H. Bras 

2. Did family size affect intergenerational social 

mobility during the demographic transition? An 

analysis using a multi-generation database of 19th 

century Antwerp 

J. van Bavel 

3. Beyond the local marriage market. The influence of 

social background and modernization on spatial 

homogamy 

R.L. Zijdeman 

4. Origins of the modern career W. Schulz 

  

Sessie 2B: Arbeidsparticipatie van vrouwen Sessievoorzitter: 

 Anne van Putten 

p. 36-39 Lokatie: 

 Kanunniken Zaal 

1. Upward mobility and gender diversity. Case study of 

a financial services company 

I. Noback 

2. Hoe werkt opleiding? Een internationaal 

vergelijkend onderzoek naar opleidingsverschillen in 

de arbeidsparticipatie van vrouwen 

E. Steenvoorden 

3. Geen oppasoma, maar rolmodel? Een studie naar 

fulltime werkende ‘nieuwe’ moeders en 

(schoon)moeders 

A. Lut 

4. Work-fertility conflict: a European comparison K. Begall 

  

Sessie 2C: Netwerken en integratie Sessievoorzitter: 

 Helga de Valk 

p. 40-42 Lokatie: 

 Opzoomer Kamer 

1. Religious attendance among immigrant children in 

the Netherlands: a study of Turks and Moroccans 

F. Smits 
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2. Waarom lukt het (niet)? Onderwijsprestaties voor de 

tweede generatie bekeken vanuit etnisch, sociaal en 

regionaal perspectief 

V. Bastiaenssen 

3. Perceived consequences of migration on the social 

networks and adaptation of long-term migrants. 

Estonians in the Netherlands 

A. Kõu 

  

Sessie 2D: Echtscheiding Sessievoorzitter: 

 Caroline Dewilde 

p. 43-46 Lokatie: 

 Belle van Zuylen Zaal 

1. Why women repartner less. Gender differences in 

relational preferences after union dissolution 

A. Poortman 

2. Relatie-ontbinding en repartnering E. van Agtmaal-Wobma 

3. Nieuwe gezinnen S. de Hoog 

4. Living arrangements of divorced families in the 

Netherlands 

W. Bakker 

  

Session 2E: Population and geography Chair: 

English session Viktor Venhorst 

p. 47-50 Room: 

 Kernkamp Kamer 

1. The role of geographical distance in the decision 

making process of partner choice 

K. Haandrikman 

2. Woningmarkt en vruchtbaarheid: kip of ei? M. van Middelkoop 

3. Sociale stijging: de invloed van de buurt M. Das 

4. Haaglanden population future: urban development E. Terama 
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Ronde 3 

 

 

15.45 - 17.15 

Session 3A: Labour participation of vulnerable 

groups 

Chair: 

 

English session Inge Noback 

p. 51-54 Room: 

 Eijkman Kamer 

1. Participatiemogelijkheden in werk van 

Wajonggerechtigden 

A. Holwerda 

2. The employment experience of refugees in the 

Netherlands 

T. de Vroome 

3. Let experience work: determinants of retainment 

and re-employment of older workers in the 

Netherlands 

K. Karpinska 

4. Changes in financial satisfaction following retirement 

in the Netherlands 

R. Cozijnsen 

  

Sessie 3B: Ouderschap en welbevinden Sessievoorzitter: 

 Mieke Reuser  

p. 55-58 Lokatie: 

 Belle van Zuylen Zaal 

1. Childlessness and well-being in context: a multilevel 

study on variation in the relationship between 24 

European Countries 

T. Huijts 

2. Parental status and mortality R. Keizer 

3. Ouderlijke conflicten en het welbevinden van 

jongeren in verschillende gezinstypes 

H. Harthoorn 

4. Vruchtbaarheid van mannen in relatie tot 

opleidingsniveau 

M. van Huis 

  

Sessie 3C: Etniciteit en levensloop Sessievoorzitter: 

 Liesbeth Heering 

p. 59-62 Lokatie: 

 Kanunniken Zaal 

1. Leeftijd uit huis gaan M. ter Veer 

2. Dynamics of leaving home: ethnicity, spaces and 

prices 

A. Zorlu 
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3. Levenslopen van tweede generatie Turkse en 

Marokkaanse en autochtone jong volwassenen 

H. de Valk 

4. Een partner kiezen, huwen en kinderen krijgen. Een 

vergelijking tussen tweede generatie 

jongvolwassenen van Turkse, Marokkaanse en 

Belgische herkomst 

E. Lodewijcks 

  

Sessie 3D: Beleidseffecten Sessievoorzitter: 

 Aagje Papineau-Salm 

p. 63-66 Lokatie: 

 Kernkamp Kamer 

1. In hoeverre zijn beleidsmaatregelen van invloed op 
de instroom van asielzoekers? 

V. Wijkhuis 

2. De invloed van niet-juiste inschrijving in de GBA op 

de kwaliteit van de bevolkingsstatistieken 

K. Prins 

3. De vrijwillige kinderwens is beïnvloedbaar door 

overheidsbeleid 

H. Snijders-Borst 

4. Adolescents’ sexual behaviour: Ugandan law and 

policies 

B. de Haas 

  

Sessie 3E: Methoden en prognoses Sessievoorzitter: 

 Joop de Beer  

p. 67-69 Lokatie: 

 Opzoomer Kamer 

1. PBL/CBS regionale prognose A. de Jong 

2. Dynamische huishoudenprognose voor Nederland C. van Duin 

3. Quality measures for demographic time series R. Loke 
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Plenaire openingslezing Ina Brouwer 
Voorzitter MOgroep Kinderopvang 
 
10.00 – 10.45 Aula  
 
Ina Brouwer is sinds 1 juli 2008 voorzitter van MOgroep 
Kinderopvang, brancheorganisatie voor de kinderopvang. Zij was vele 
jaren Tweede Kamerlid en lijsttrekker voor GroenLinks en werd 
ondermeer bekend doordat zij als zwanger Kamerlid het ontbreken 
van zwangerschapsverlof voor Kamerleden publiekelijk aan de orde 
stelde.  
 
Vanaf 1995 werkte zij achtereenvolgens als directeur Emancipatiebeleid bij 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
vertegenwoordigde Nederland in de High Level Group on Social Protection 
in Brussel en richtte een Academie op voor Sociale Zaken. Thans is zij 
werkzaam als senior adviseur Publieke Zaak bij Twynstra Gudde en per 1 
juli 2008 is zij benoemd tot voorzitter van MOgroep Kinderopvang. 
 
Naast haar politieke carrière en haar bestuurlijke ervaring bij het Ministerie 
van SZW, is Ina Brouwer auteur. Zo schreef zij in 2003 het boek “Het 
glazen plafond” over vrouwen aan de Nederlandse top, en werkt zij op dit 
moment aan een boek waarin zij de moederschaptraditie van Zweden en 
Nederland met elkaar vergelijkt. Vanuit deze achtergrond ontwikkelde zij 
een scherpe visie op de noodzaak van goede kinderopvang in relatie tot 
arbeidsparticipatie en emancipatie van vrouwen.  
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Ontwikkelingen in de gezonde levensverwachting 
 
Jan-Willem Bruggink 
Centraal Bureau voor de Statistiek  
jw.bruggink@cbs.nl 
 
De gezonde levensverwachting is een indicator voor de kwaliteit van de 
volksgezondheid. Omdat sterftecijfers gecombineerd worden met 
prevalenties van (on)gezondheid kan niet alleen iets gezegd worden over 
de verwachte duur van het leven, maar ook over de kwaliteit van dat leven. 
De gezonde levensverwachting speelt dan ook een prominente rol in de 
discussie over de AOW-leeftijd.  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert over gezonde 
levensverwachting in drie varianten; de levensverwachting in als goed 
ervaren gezondheid, de levensverwachting zonder lichamelijke 
beperkingen en de levensverwachting zonder chronische ziektes. Daarbij 
zijn inmiddels reeksen vanaf 1981 opgebouwd, waardoor ontwikkelingen in 
de tijd in beeld gebracht kunnen worden. Daarnaast berekent het CBS de 
gezonde levensverwachting voor groepen van verschillende sociaal-
economische status. Daaruit komt naar voren dat de gezonde 
levensverwachting van lager opgeleiden aanmerkelijk lager ligt dan die van 
hoger opgeleiden. Gewerkt wordt aan cijfers die de ontwikkeling in de tijd 
van de gezonde levensverwachting naar SES laten zien.  
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Trajectories of healthy ageing 
 
Mieke Reuser, Luc Bonneux en Frans Willekens 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
Reuser@nidi.nl 
 
In a rapidly ageing society, the number of elderly living with health 
problems increases quickly and so does the need for care. To estimate 
future care needs, policy makers need to know the number of elderly with 
physical disability and the duration of disability. Several multistate models 
exist that predict disability status. These models show trajectories from 
good health to disability and death for entire cohorts. The trajectories 
provide aggregate information on average ages at transitions and average 
durations with and without disability. In this paper we will add an individual 
approach using microsimulation to derive trajectories for individual cohort 
members. They inform about the distribution of health trajectories in a 
cohort and about ages at transitions and durations given the followed 
lifepath. The data are from the US Health and Retirement survey (HRS), a 
large longitudinal study of persons aged 55 and over. We analyse the 
observed and simulated lifepaths and demonstrate the insights that can be 
derived from the individual trajectories that cannot be obtained from 
aggregate multistate life table models.  
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De bruikbaarheid van de ervaren gezondheid als maat voor de 
objectieve gezondheid bij ouderen 
 
Henrike van der Ploeg, Arjan Braam en Dorly Deeg 
VU Medisch Centrum, LASA 
djh.deeg@vumc.nl 
 
Doel.  
Ervaren gezondheid is een goede voorspeller gebleken voor sterfte en 
zorggebruik van ouderen, ongeacht de objectieve gezondheid. De vraag is 
in hoeverre de ervaren gezondheid de objectieve gezondheid weerspiegelt. 
Dit onderzoek heeft tot doel de impact van chronische ziekten op de 
ervaren gezondheid te bepalen. 
 
Steekproef.  
1907 deelnemers (leeftijd: 57-97 jaar) aan de Longitudinal Aging Study 
Amsterdam (LASA), waarneming 2005-06.  
 
Methode.  
Zeven ziekten zijn specifiek nagevraagd: chronische longziekten, 
hartziekten, perifeer vaatlijden, beroerte, diabetes, gewrichtsklachten en 
kanker. Ervaren gezondheid is bepaald met een veelbegruikte vraag met 
antwoordcategorieën: ‘Zeer goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘soms goed, soms 
slecht’, ‘slecht’.  
 
Resultaten.  
Ouderen met alleen diabetes (OR=7.0), hartziekte (OR=4.8), gewrichts-
aandoeningen (OR=4.6) of beroerte (OR=4.3) hadden een grotere kans op 
een slechtere ervaren gezondheid dan ouderen met alleen kanker 
(OR=2.2) of vaatlijden (OR=1.4). Additionele ziekten verhoogden de kans 
op een slechtere ervaren gezondheid ongeacht de combinatie van 
chronische ziekten. Bijvoorbeeld: hartziekte met één extra ziekte: OR 
=15.0, p<.001, hartziekte met meerdere extra ziekten: OR=51.1, p<.001.  
 
Conclusies.  
Hoewel bij ouderen met één ziekte verschillen in ervaren gezondheid 
tussen ziekten blijken te bestaan, toont dit onderzoek vooral het sterke 
effect van comorbiditeit. Ervaren gezondheid blijkt dus een indicator van de 
complexiteit van de objectieve gezondheidsproblemen. 
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Afstanden tussen koppels en de ouders van de mannelijke en 
vrouwelijke partner. De invloed van karakteristieken van het koppel en 
de ouders 
 
Marjolein Blaauboer 
Universiteit van Amsterdam, AMIDSt 
m.blaauboer@uva.nl 
 
Dit paper bouwt voort op onderzoek naar afstanden tussen ouders en hun 
volwassen kinderen en de rol van de vrouwelijke partner in een koppel 
(zijnde zowel de ‘kin keepers’ als ‘trailing wives’) met betrekking tot 
residentiële keuzes. We onderzoeken de effecten van karakteristieken van 
de mannelijke en vrouwelijke partner in een koppel en van de 
karakteristieken van de ouders op de afstand tussen de residentiële locatie 
van het koppel en die van de ouders van beide partners. Met data van het 
Netherlands Kinship Panel Study selecteren we samenwonende en 
getrouwde stellen waarvan beide partners minstens één ouder in leven 
hebben. We gebruiken ‘seemingly unrelated’ regressie analyses met twee 
afhankelijke variabelen: de afstand tot de ouders van de mannelijke en 
vrouwelijke partner. Voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat 
koppels over het algemeen significant dichter bij de ouders van de man 
wonen dan bij de ouders van de vrouw. We vinden één uitzondering: als 
het koppel kinderen heeft, wonen zij dichter bij de ouders van de vrouw. 
Ook voor de karakteristieken van de ouders vinden we een sekse verschil: 
koppels wonen dichter bij de verweduwde moeder van de mannelijke 
partner, terwijl dit effect niet gevonden wordt voor verweduwde moeders 
van de vrouwelijke partner. 
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Beïnvloedt de broer/zus structuur mede het maatschappelijke 
succes? 
 
Ruben van Gaalen en Frank Linder 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
r.vangaalen@cbs.nl 
 
In deze studie wordt onderzocht in hoeverre 1) kenmerken van de 
broer/zus structuur en 2) de positie die kinderen daarin innemen 
samenhangen met maatschappelijk succes. Uit het Sociaal Statistisch 
Bestand (SSB) worden alle moeders die tussen 1946 en 1955 werden 
geboren en hun kinderen geselecteerd. Naast het aantal kinderen wordt 
onderzocht in hoeverre de geboorteafstand en –volgorde, en het geslacht 
samenhangen met maatschappelijk succes van de kinderen op volwassen 
leeftijd. Maatschappelijk succes wordt gemeten met het hoogst behaalde 
opleidingsniveau en de totale inkomsten uit werk en uitkering in september 
2006. 
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The impact of the family network on fertility behavior 
 
Suzanne Noordhuizen, Paul de Graaf en Inge Sieben 
Universiteit Tilburg 
s.c.c.a.noordhuizen@uvt.nl 
 
In this paper, we study to what extent individual fertility behavior is affected 
by the fertility values expressed by close family members: partners, siblings 
and parents.  Two waves of the Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) 
are used. This dataset contains multi-actor data: family members are 
interviewed separately. So far, it has been suggested that the family 
network might influence a couple’s decision to have a(nother) child. For 
instance, couples can be exposed to parental pressure for grandchildren, 
whereas siblings might set an example with their fertility behavior.  
Furthermore, it has often been assumed that people tend to associate more 
with other people in similar life stages, e.g. young families spending more 
time with other young couples with children. The question rises what 
happens when people cannot choose their network members themselves. 
The family is an important example of such a ‘fixed’ network. The study 
described here advances our understanding of the influence of the family 
network with respect to fertility behavior. Particular attention is given to the 
impact of family member’s fertility values. 
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Double demographic standards in Europe? 
A comparative study of family norms for men and women 
 
Arieke Rijken en Aart Liefbroer 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
rijken@nidi.nl 
 
A double standard can be defined as one code of conduct for one sex and 
a different one for the other. Traditionally, research on double standards 
has focused on sexuality. However, men and women might also be judged 
different regarding family related behaviours. In this comparative macro-
level study we examine double standards concerning family norms in 25 
European countries. We expect that double demographic standards will be 
particularly widespread in countries where gender inequality is relatively 
high. We use data of the third wave of the European Social Survey (2006). 
Respondents were asked how much they approve or disapprove of 
voluntary childlessness, unmarried cohabitation, having a child in a 
cohabitational relationship, getting divorced when one has children under 
age 12 and having a full-time job when one has children under age 3. 
Respondents were also asked whether they thought that people would 
sanction these kind of behaviours. Half of the respondents (men and 
women) answered these questions for men, whereas the other half 
answered the same questions for women. We expect that some behaviours 
are more disapproved of when displayed by women, and others when 
displayed by men. We also examine whether men or women are more 
likely to hold double standards.  
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Rural migration in the North of the Netherlands: who moves to less 
popular areas and why? 
 
Rixt Bijker en Tialda Haartsen 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
r.a.bijker@rug.nl 

Migration into rural areas is a much researched phenomenon. In the 
Netherlands a considerable demand for rural living has been found as well. 
Up to now, this research has hardly differentiated between different types 
of destination areas. The most rural part of the Netherlands is located in the 
North. The mapping of housing prices in this area shows substantial 
differences between rural areas. This suggests that not all rural areas have 
the same popularity for living. Some of the less popular areas will 
experience a decline in the number of households in the future. This makes 
it relevant to find out which people do migrate to these areas and why. 

 
This paper aims at distinguishing popular and less popular rural areas for 
living in the North of the Netherlands and tries to characterise those areas. 
An overview of migration flows to the different types of rural areas is given. 
Also the characteristics and motivations of people migrating to these areas 
are compared. To do this we use data of Statistics Netherlands and 
Housing Research of the Netherlands. 
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Migratie naar Canada: motieven 
 
Mark ter Veer 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
m.terveer@home.nl 
 
In navolging van studies van Susan ter Bekke, Harry van Dalen en Kène 
Henkens (2004) heb ik in 2008 onderzoek gedaan naar de redenen 
waarom Nederlanders emigreren naar Canada. Dit kwalitatieve onderzoek 
is uitgevoerd in Alberta, waar interviews zijn gehouden met twintig 
gemigreerde Nederlanders en drie experts (waarvan twee in Nederland).  
 
In de presentatie komen zowel de verschillende redenen voor migratie naar 
Canada aan bod, als het beschrijvend model dat is gebruikt. Nederlanders 
blijken vooral naar Canada te verhuizen vanwege het aangename sociale 
klimaat, de mindere mate van regelgeving, of een verwachte betere 
toekomst voor de kinderen. De aanwezigheid van een netwerk in 
Nederland of Canada blijkt geen invloed te hebben op het migratiegedrag. 
Religie daarentegen heeft wel een positieve invloed: mensen die een 
godsdienst aanhangen, hebben meer vertrouwen in hun migratie. 
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Mobility of Dutch university and college graduates: brain drain or 
knowledge export? 
 
Viktor Venhorst, Jouke van Dijk en Leo van Wissen 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
v.a.venhorst@rug.nl 
 
Dutch college graduates are distinctly less spatially mobile than their 
university counterparts. Literature suggests that this is related to not only 
higher levels of human capital but also higher levels of previous migration 
among university graduates. This however does not explain the increased 
popularity of some of the more peripheral regions in The Netherlands, 
especially among college graduates. Other regions appear to be in decline. 
In this paper, we investigate these interesting time trends using a micro 
data set on Dutch graduates. 
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The impact of origin and host country schooling and work experience 
on the employment and occupational status of immigrants 
 
Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen and Tanja van der Lippe 
Universiteit Utrecht  
a.m.kanas@uu.nl 
 
Although it has been frequently hypothesized in the migration literature that 
the returns to human capital acquired in the country of destination country 
are larger than human capital acquired in the country of origin, there is little 
empirical evidence for this suggestion. Furthermore, previous work has not 
considered the possible association between post-migration investments in 
human capital and the beneficial effects of increasing contacts with natives. 
This study uses large-scale survey data on Turkish and Moroccan 
immigrants in Belgium, which contain detailed information on pre- and post-
migration schooling, work experience and contacts with natives. It is 
studied whether the returns to origin-country human capital on immigrant 
economic outcomes differ between Dutch and French linguistic regions and 
with ethnic concentrations. Specifically, we hypothesize that the returns to 
origin-country schooling and work experience on immigrant employment 
and occupational status are larger in the regions with high concentration of 
co-ethnics as compared to regions with few immigrants. We also expect 
that Moroccan immigrants, that is, those originating from former French 
colonies receive larger returns to origin-country schooling and work 
experience in French population speaking region (Wallonia) than in Dutch 
population speaking region (Flanders). Finally, it is hypothesized that some 
of the positive effect of host-country schooling and work experience on 
economic outcomes can be partly explained by increasing contacts with 
natives. 
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Labour market status and migration dynamics 
 
Govert Bijwaard 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
bijwaard@nidi.nl 
 
In this empirical paper we assess how labour market transitions and out- 
and repeat migration of immigrants are interrelated. We estimate a multi-
state multiple spell competing risks model with four states: employed, 
unemployed receiving benefits, out-of-the-labour market (no benefits) and 
abroad.  We discuss one-step ahead transitions from all  four states and 
the transition probability, including all intermediate transitions, from 
employment. Based on the estimated parameters we simulate the labour-
migration dynamics for a synthetic cohort to derive relevant economic 
indicators, e.g.  the probability of experiencing an unemployment spell. 
  
For the analysis we use data on recent labour immigrants to The 
Netherlands, which implies that all migrants are (self)-employed at the time 
of arrival. We find that many migrants leave the country after a period of 
no-income. Employment characteristics and the country of origin play an 
important role in explaining the dynamics. The microsimulations of 
synthetic cohorts reveal that many migrants experience unemployment 
spells, but ten years after arrival only a few are unemployed. They also 
indicate that the Credit Crunch will not only increase the unemployment 
among migrants but also departure from the country.  An increase in the 
number of migrants from the EU accession countries will lead to more 
dynamics. We do not expect that the recent simplification of the entry of 
high income migrants will have a lasting effect, as many of those migrants 
leave fast. 
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Migrant biographies of highly skilled South Asians in the Netherlands 
and the United Kingdom - A life course approach 
 
Anu Kõu, Ajay Bailey and Leo van Wissen 
Rijksuniversiteit Groningen, Population Research Centre 
a.kou@rug.nl 
 
The rapid decline in transportation and telecommunications costs are 
encouraging the swift mobility of skilled migrants. At the same time, many 
of the European Union countries search for the ways to attract highly skilled 
migrants in order to deal with the consequences of population decline and 
shortage of skilled labour. The current research applies a life course 
approach to gain deeper understanding of the influence of biographies (life 
paths), social networks, diasporas and immigration policies on the 
migration decision making process among the South Asian highly skilled 
migrants in the Netherlands and the United Kingdom. A comparative and 
mixed methodology approach is adopted to understand the 
interdependencies of migration, employment and household careers of the 
highly skilled migrants, as well as the role of social networks, diasporas and 
immigration policies on their life paths. 
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Money doesn’t make the (Dutch)man; the effect of employment and 
income on the identification of migrants with the Netherlands 
 
Rik van der Vliet 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
hvet@cbs.nl 
 
What or whom people identify with largely determines their position in 
society. A shared identity promotes social cohesion. The identity issue is 
especially relevant for people who were born outside the society they are 
living in. This study focuses on the influence of the financial and 
employment position on the identification of people with a foreign 
background with the Netherlands. ‘Feeling Dutch’ is used as the indicator 
for this identification. The research population consists of respondents of 
the Dutch Survey Integration Minorities (SIM) 2006 (SCP/CBS). Information 
about employment in the years before the interview and about the financial 
position are derived from the Social Statistical dataBase (CBS). Other 
factors influencing identity are dealt with by means of logistic regression. 
Employment seems more relevant for identification with the Netherlands 
than financial position. Moreover, fluency in the Dutch language plays a 
substantial part in the influence of employment on the identification with the 
Netherlands. 
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The effect of gender equity on fertility 
 
Wike Been 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
w.m.been@student.rug.nl 
 
During the last century, fertility levels have fallen well below replacement 
levels in most industrialized countries. Since these low levels were first 
recognized as a problem, researchers have focused on it and suggested 
various explanations. Recently gender equity has been mentioned as an 
important factor in explaining the low levels of fertility. Although women 
increasingly participate in the labor market, men’s contribution to domestic 
tasks has not risen equally, resulting in a triple burden for many women. 
Before, the unequal division of domestic labor has already been associated 
with divorce. Now, McDonald (2000) suggests that a discrepancy between 
the rather high levels of gender equity in individual-oriented institutions 
(education and labor market) and the rather low levels of gender equity in 
family-oriented institutions (the family itself), are also an important 
explanation for the current low levels of fertility. Within my master’s thesis I 
test this theory using data from the 2002 International Social Survey 
Program on 26 countries. I use multilevel regression modeling to take both 
gender equity in the society (GEM-indicator) and in the family (division of 
domestic tasks) into account and model their effect on the number of 
children women get during their reproductive life span.  
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Eerste geboorten bij hoogopgeleide Belgische vrouwen 
 
Karel Neels en David De Wachter 
Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep SOCO 
david.de.wachter@vub.ac.be 
 
Eerder vruchtbaarheidsonderzoek voor België toonde aan dat 
hoogopgeleide vrouwen minder vaak een eerste kind krijgen dan 
laagopgeleide vrouwen. Maar eenmaal hoogopgeleide vrouwen de stap 
naar het moederschap hebben gezet dan realiseren zij meteen de hoogste 
kans op een tweede en zelfs derde geboorte. En dit ondanks het feit dat zij 
de eerste geboorte hebben uitgesteld naar steeds latere leeftijden. De 
hogere kans op een tweede en derde geboorte compenseert echter 
onvoldoende voor de lagere kans op een eerste geboorte waardoor 
hoogopgeleide vrouwen uiteindelijk een lagere vruchtbaarheid realiseren 
dan laagopgeleide vrouwen. Het identificeren van de mechanismen die een 
remmend effect uitoefenen op de transitie naar een eerste kind bij 
hoogopgeleide vrouwen vormt het onderzoeksopzet van de paper. In het 
bijzonder staan drie onderzoeksvragen centraal. In welke mate oefent de 
beroepsloopbaan van hoogopgeleide vrouwen een impact uit op 
beslissingen omtrent vruchtbaarheid? Gaat het krijgen van kinderen nog 
steeds gepaard met een huwelijk en welke rol is weggelegd voor 
ongehuwd samenwonen? Noteren we betekenisvolle differentiaties in 
functie van huisvestingskenmerken (bijvoorbeeld eigenares van de woning 
versus huren)? De hypotheses zullen worden getoetst aan de hand van 
event history analyses waarbij gebruik wordt gemaakt van data afkomstig 
uit de volkstellingen van 1991 en 2001. 
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Oppashulp van de grootouders heeft een positief effect op de 
vruchtbaarheid van de kinderen 
 
Ralf Kaptijn, Fleur Thomese, Aart Liefbroer en Theo van Tilburg 
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen 
rwj.kaptijn@fsw.vu.nl 
 
Een lange postmenopauzale levensfase is niet alleen voorbehouden aan 
vrouwen in welvarende samenlevingen met goede medische 
voorzieningen. Ook in historische populaties en bij hedendaagse jagers-
verzamelaars komt de postmenopauzale levensfase bij een substantieel 
deel van de vrouwen voor. De evolutionaire verklaring voor de 
postmenopauzale levensfase wordt gezocht in het reproductieve voordeel 
voor kinderen van postmenopauzale vrouwen. Het onderzoek naar dit 
reproductieve voordeel heeft zich tot nu toe gericht op pre-industriële 
samenlevingen. Hier onderzoeken wij de kans op het krijgen van een kind 
voor volwassenen met een hulpvaardige grootouder in vergelijking tot 
volwassenen zonder een hulpvaardige grootouder in de hedendaagse 
Nederlandse samenleving. Hulpvaardigheid, het regelmatig oppassen door 
de grootouder, heeft een positief effect op de vruchtbaarheid van de 
volwassene als er op zijn of haar eigen kinderen gepast wordt. 
Hulpvaardigheid van de grootouder heeft geen effect als er op neefjes of 
nichtjes van de volwassene gespast wordt. Deze resultaten laten zien dat 
grootouders de vruchtbaarheid van hun kinderen positief kunnen 
beïnvloeden door op hun kleinkinderen te passen. De beschikbaarheid van 
informele opvang kan naast de beschikbaarheid van formele opvang een 
belangrijke factor zijn in de keuze voor kinderen. 
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De invloed van economisch context op uitstel en recuperatie van 
vruchtbaarheid in België 
 
Karel Neels 
Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography 
Karel.Neels@vub.ac.be 
 
De economische recessie die zich recent wereldwijd heeft ingezet, wakkert 
de interesse aan naar de effecten van dergelijke contextuele factoren op 
demografisch gedrag. Deze bijdrage onderzoekt het effect van 
economische context op leeftijd- en duur-specifieke transitiekansen naar 
een eerste, tweede en derde geboorte. In de analyse wordt enerzijds 
gezocht naar periode-effecten die uitgaan van de economische context op 
vruchtbaarheid en anderzijds naar mogelijke recuperatie-effecten waarbij 
periodeschommelingen op jonge leeftijd al dan niet worden 
gecompenseerd op oudere leeftijd. De analyse wordt opgesplitst naar 
onderwijsniveau om te controleren voor het sterke effect van het 
toegenomen onderwijsniveau van recente geboortecohorten op de timing 
van vruchtbaarheid.  
 
Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de contextuele databank van 
het Belgische Generations & Gender Survey en de individuele gegevens 
van de Sociaal-Economische Enquête 2001 (SEE2001). Het exhaustieve 
karakter van de SEE2001 laat toe om hazards retrospectief te berekenen 
tussen 1960 en 2000, een periode gekenmerkt door uitgesproken 
conjunctuurschommelingen. Tijdreeksanalyse van rangspecifieke 
transitiekansen op verschillende leeftijden geeft aan dat duidelijk sprake is 
van recuperatie-effecten voor eerste geboorten waardoor geaggregeerde 
vruchtbaarheidsindicatoren voor deze rang ogenschijnlijk weinig 
samenhang vertonen met de contextuele factoren. Voor transitie naar een 
tweede kind lijkt het belang van die economische context meer 
doorslaggevend. 
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Sibship size and status attainment across contexts: Evidence from 
nineteenth-century Netherlands 
 
Hilde Bras, Jan Kok and Kees Mandemakers 
Vrije Universiteit Amsterdam 
haj.bras@fsw.vu.nl 
 
This paper investigates the effects of sibship size on status attainment 
across different contexts and subgroups. Resource dilution theory predicts 
that with larger sibship size children’s status outcomes fall. However, the 
empirical record has shown that this is not always the case. In this paper, 
we have tested three alternative hypotheses for neutral or even positive 
effects of sibship size on status attainment on the basis of a large-scale 
registry database covering the period of industrialization and fertility decline 
in nineteenth and early twentieth-century Netherlands. Our findings offer 
support for the family developmental cycle, buffering by kin groups, and 
socio-economic development as alternative explanations to the resource 
dilution hypothesis.  
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Did family size affect intergenerational social mobility during the 
demographic transition? An analysis using a multi-generation 
database of 19th century Antwerp 
 
Jan Van Bavel, Sarah Moreels, Bart Van de Putte and Koen Matthijs 
Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography 
Katholieke Universiteit Leuven, Centre for Sociological Research, 
Research Domain Family and Population 
Universiteit Gent, Afdeling Sociologie  
sarah.moreels@soc.kuleuven.be 
 
It has been argued on theoretical grounds in sociology, economics, and in 
other disciplines that family size limitation by parents enhances the upward 
mobility chances of their children in industrial and post-industrial 
populations. Yet, the empirical record supporting or contradicting the 
theoretical expectations is surprisingly limited. The aim of this contribution 
is to test empirically the effects of family size limitation on children’s 
intergenerational mobility in an urban, late nineteenth century population in 
Western Europe. More specifically, we use a new and unique database 
with life course data on the individual level about people who ever lived in 
the Belgian city of Antwerp between 1846 and 1920. The database allows 
us to reconstruct reproductive life courses and occupational status for at 
least two consecutive generations, linked by family. Thanks to the nested 
structure of the data, multilevel modeling can be applied to help us 
disentangle the effects of individual characteristics on the one hand, and 
sharing the same family background on the other.’ 
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Beyond the local marriage market. The influence of social background 
and modernization on spatial homogamy 
 
Richard Zijdeman and Ineke Maas 
Universiteit Utrecht, ICS 
r.l.zijdeman@uu.nl 
 
Studies of spatial homogamy in Europe in the nineteenth century show an 
increase in the size of marriage markets. Furthermore, these studies show 
that marriage partners born in different regions originate foremost  
from higher social strata. In an attempt to provide an explanation for the 
decrease in spatial homogamy, researchers refer to modernization 
processes, such as the increased means of mass transport, like steam  
trams and trains. Furthermore they argue that the appearance of mass 
communication increased the marriage market. Unfortunately few studies 
actually provide evidence for these claims.  
Besides,these studies are often restricted to a short period in time or a 
small number of municipalities. Using marriage data on 100 municipalities 
in a Dutch province over more than a century we provide a more general 
test of these claims. But above all, using municipality-specific information, 
such as the presence of train stations and post offices, we provide a direct  
test of whether the increase in the size of marriage markets can be related 
to modernization processes. Finally, we will be able to show, whether these 
modernization processes increased the possibilities of  those from the 
lower strata to find a marriage partner outside the local region. 
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Origins of the modern career 
 
Wiebke Schulz and Ineke Maas 
Universiteit Utrecht, ICS 
w.schulz@uu.nl 
 
This paper studies career success of individuals in the Netherlands, ca. 
1865– 1940. The first aim is to describe (patterns of) occupational careers 
in order to test the claims of increasing success. Second, we will study the 
impact of individual characteristics (e.g. social origin, marital status, 
children) on the growth of career success over individuals life courses. 
More specifically we aim at developing theoretical ideas which focus on the 
one hand on the role of resources (e.g. human capital) and on the other 
hand on the impact of norms and social expectations (e.g. male 
breadwinner model). 
We test our hypotheses with newly released unique Dutch data. The 
Historical Sample of the Netherlands (HSN) is based on birth, death and 
marriage certificates, and population registers and includes information on 
social background, martial status and occupational life history of individuals 
born between 1812 and 1922.  
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Upward mobility and gender diversity 
Case study of a financial services company 
 
Inge Noback en Jouke van Dijk 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
i.noback@rug.nl 
 
In the Netherlands there has been a tremendous increase in part-time jobs 
that are mainly occupied by women. Dutch women work fewer hours, 
regardless of educational attainment or the presence of children. This 
contributes to the poor upward mobility and the low percentage of female 
top-level managers. 
In the financial service sector companies are starting to invest in increasing 
the number of women in top-level positions in an attempt to increase their 
performance. One of the largest financial services companies in the 
Netherlands is a frontrunner in the promotion of gender diversity in terms of 
engagement in public debate and a publicly announced commitment to 
increase the number of female top-managers. We analysed data on 9.576 
employees who have worked at least 7 years for this company. By 
estimating a growth model we attempt to explain the gender-specific 
differences in career mobility taking into account both personal and career 
characteristics. Results indicate that women show higher career mobility 
than men, despite the fact that they often work less than 5 days per week. 
However, the proportion of women at the higher levels is still substantially 
lower than the proportion of men. 
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Hoe werkt opleiding? Een internationaal vergelijkend onderzoek naar 
opleidingsverschillen in de arbeidsparticipatie van vrouwen 
 
Eefje Steenvoorden 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
e.steenvoorden@scp.nl 
 
Het is bekend dat vrouwen in Westerse landen vaker werken naarmate ze 
hoger opgeleid zijn. Het is echter weinig onderzocht hoe de verschillen in 
arbeidsparticipatie tussen laag-, middelbaar- en hoogopgeleide vrouwen 
kunnen worden verklaard in internationaal perspectief. In welke mate liggen 
hier individuele kenmerken of landkenmerken aan ten grondslag? Dit 
onderzoekt deze thesis voor dertien EU-landen en de Verenigde Staten. 
Hierbij gaat het op individueel niveau om opvattingen en gezinssituatie. Op 
landniveau gaat het om arbeid-zorg beleid (kinderopvang, belastingsysteem, 
deeltijdwerk en ouderschapsverlof) en de heersende familiecultuur. Voor het 
onderzoek is gebruik gemaakt van de ISSP 2002 module Family and Gender 
Roles. Met logistische regressie en logistische multilevel analyse is 
geanalyseerd welke micro- en macrofactoren verschillen in de arbeids-
participatie tussen opleidingsgroepen verklaren. 
De opleidingsverschillen blijken in Nederland relatief klein. Van de 
onderzochte kenmerken blijken alleen de individuele opvattingen de 
opleidingsverschillen in arbeidsparticipatie te verklaren in een aantal landen, 
waaronder Nederland. Lageropgeleide vrouwen werken minder vaak omdat 
ze traditionelere opvattingen hebben dan hoogopgeleide vrouwen over de 
rol van vrouwen in betaalde arbeid en de zorg voor kinderen. De 
gezinssituatie, het arbeid-zorg beleid en de nationale familiecultuur blijken 
geen van allen te verklaren waarom lageropgeleide vrouwen minder vaak 
werken dan hoogopgeleide vrouwen.  
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Geen oppasoma, maar rolmodel? Een studie naar fulltime werkende 
‘nieuwe’ moeders en (schoon)moeders 
 
Annick Lut 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Universiteit van Amsterdam 
alut@cbs.nl 
 
Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werkende moeders is relevant, 
omdat de maatschappij baat heeft bij zoveel mogelijk participerende 
personen op de arbeidsmarkt. 
 
Gemiddeld krijgen Nederlandse vrouwen rond hun 29ste hun eerste kind. De 
meest ‘nieuwe’ moeders blijven na de geboorte werken, maar meestal 
parttime en minder uren. Voltijd werkende ‘nieuwe’ moeders gaan tegen dit 
gangbare patroon in. Daarnaast is in het afgelopen decennium een toename 
van arbeidsdeelname onder vrouwen in de leeftijdscategorie 50-plus te 
constateren. Ook hier werkt vooralsnog een minderheid fulltime. Mogelijk is 
er een verband tussen de arbeidsparticipatie van trendsettende ‘nieuwe’ 
moeders en (schoon)moeders. Uitgaande van de socialisatie- en sociale 
reproductie theorieën zou de werkende (schoon)moeder rolmodel kunnen 
zijn en hulpbronnen kunnen bieden die ‘nieuwe’ moeder stimuleren fulltime 
te werken na de geboorte van hun eerste kind.  
 
Gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van de jaren 1999-2005 
zullen worden gebruikt om dit te onderzoeken. De arbeidsparticipatie rond 
de geboorte van het eerste kind van alle ‘nieuwe’ moeders uit 2003 
(N=70,000) en hun (schoon)moeder zullen worden bestudeerd. Verder 
zullen variabelen als opleiding en inkomen voor de geboorte in de analyses 
worden opgenomen.  
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Work-fertility conflict: a European comparison 
 
Katia Begall and Melinda Mills 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen 
K.H.Begall@rug.nl 
 
This paper links the work-family conflict literature to the field of low fertility 
research by studying the relation between work characteristics and fertility 
intentions in a sample of women from more than 20 European countries. In 
addition to individual characteristics, two macro-level characteristics are 
expected to have an effect on the combination of work and family 
responsibilities: childcare enrollment and part-time work. The data used in 
this study come from the second wave of the European Social Survey (ESS), 
which was administered in 2004/5 in 26 countries across Europe. Multilevel 
logistic regression models of fertility intentions are estimated separately for 
women with and without children. The results show that higher perceived 
work control is related to positive fertility intentions. For women with children, 
time pressure at work lowers fertility intentions while a higher amount of 
work-family conflict is found to be positively related to fertility intentions. 
When the institutional context is taken into account, a higher proportion of 
women working part-time and children under age three being enrolled in 
child care are associated with positive fertility intentions. The availability of 
childcare is found to moderate the influence of perceived work control and 
working non-standard hours on fertility intentions. 
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Religious attendance among immigrant children in the Netherlands: a 
study of Turks and Moroccans 
 
Fransje Smits, Stijn Ruiter en Frank van Tubergen 
Radboud Universiteit Nijmegen 
f.smits@maw.ru.nl 
 
The last decade, there has been an increasing scientific attention for the 
religiosity of immigrants. This article shifts the attention to immigrant 
children. For the period 1996-2001, determinants of mosque attendance 
among secondary school students of Turkish or Moroccan descent in the 
Netherlands are examined. Turks and Moroccans in the Netherlands are an 
interesting group because they came from highly religious, Islamic nations 
to a relatively secular nation with a history of Christianity. Figures indeed 
show that these people are more religious than the native population. 
Several studies have been conducted on this relatively religious group. We 
will study their children, who are of growing demographic importance and 
who are, in contrast to their parents, (partly) socialized in a secular world. It 
is argued that processes of assimilation usually take more than one 
generation and changes in religiosity seem to occur with successive 
generations. We use well-established theories drawn from the sociology of 
religion to derive hypotheses from. We for example hypothesize that 
immigrant children who attend lower educational levels, have unemployed 
parents and go to schools with relatively many co-ethnics, attend mosque 
more often. We use the National Survey of Students in the Netherlands to 
test our hypotheses. 
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Waarom lukt het (niet)? Onderwijsprestaties voor de tweede generatie 
bekeken vanuit etnisch, sociaal en regionaal perspectief 
 
Vicky Bastiaenssen 
Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography 
vbastiae@vub.ac.be 
 
Dit onderzoek tracht ongelijkheden in het onderwijs voor tweede generatie 
Italianen, Marokkanen en Turken in vergelijking met hun Belgische 
leeftijdsgenoten te verklaren door de sociale en etnische kloof in het 
onderwijs te relateren aan regionale verschillen. Dit gebeurt door de sociale 
en familiale achtergrond in 1991 van de geboortecohorten van 1973 tot 
1983 te linken aan onderwijsprestaties in 2001. Vroeger onderzoek heeft 
uitgewezen dat in het onderwijs bovenop de sociale achterstelling-
mechanismen er nog etnische verschillen aanwezig blijven. Heterogeniteit 
is echter troef in het verklaren van onderwijsverschillen in relatie tot 
etnische achtergrond: zowel wat betreft de impact van sociale klasse op 
etniciteit als wat betreft de regionale verschillen in die impact. In deze 
bijdrage worden regionale verschillen op arrondissementsniveau in het 
model betrokken. Gebruik makend van een link tussen de Algemene 
Volkstelling 1991 en de Socio-Economische Enquête 2001 wordt de kans 
op het behaald hebben van een diploma hoger secundair onderwijs 
verklaard aan de hand van individuele kenmerken (etnische afkomst, 
geslacht), sociale achtergrond in 1991 (huishoudentype, opleidingsniveau, 
beroepsstatus en huisvestingskenmerken van de ouders). 
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Perceived consequences of migration on the social networks and 
adaptation of long-term migrants. Estonians in the Netherlands 
 
Anu Kõu 
Rijksuniversiteit Groningen, Population Research Centre 
a.kou@rug.nl 
 
Moving to another country concerns not merely a change in physical 
environment but also in social surroundings. This study explores how social 
relationships of Estonian long-term migrants in the Netherlands have 
evolved after migration, and its influence on their adaptation process. The 
empirical part draws on 19 in-depth interviews; additionally UCLA 
Loneliness Scale (Version 3) and an ego network questionnaire are 
employed. 
The findings suggest that migration disrupted social network in Estonia 
regarding only weak ties, whereas strong friendship ties are resistant to the 
spatial distance. Particularly the Internet aids in creating the perception of 
connectedness and belonging with the social network in the home country. 
Migrants experience contacts with the Dutch as an essential facilitator for 
social integration in the Netherlands, providing illustration for the strength of 
the weak ties. At the same time, contacts with local Estonians enhance the 
maintenance of Estonian identity. Comparing and combining Estonian and 
Dutch values and customs appears to be the most common practice for 
adaptation. 
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Why women repartner less. Gender differences in relational 
preferences after union dissolution 
 
Anne-Rigt Poortman 
Universiteit Utrecht 
a.poortman@uu.nl 
 
Women less often remarry or cohabit again after divorce or separation than 
men. This gender difference is often explained by the greater restrictions 
faced by women in their search for a new partner, such as women’s greater 
time restrictions resulting from the care for children. Rather than looking at 
restricted chances, this study focuses on the role of choice to explain 
gender differences in repartnering. Using the Netherlands Kinship Panel 
Study, I assess gender differences in relational preferences after union 
dissolution. Because preferences may be adjusted to the restrictions that 
people face, I control for standard indicators of people’s opportunity 
structure (e.g., presence of children, employment) and for whether people 
have a steady partner. Preliminary analyses show that divorced/separated 
women less often want to live with a partner in the future again than their 
male counterparts (40% versus 54%), but that gender differences in the 
desire to marry are small (24 versus 26%). Multivariate analyses show that 
women’s weaker preference for living together can only be partly explained 
by their greater restrictions, most notably the presence of children, and that 
gender differences are even more pronounced among the ones with a 
steady partner.  
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Relatie-ontbinding en repartnering 
 
Arie de Graaf en Elma van Agtmaal-Wobma 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
e.vanagtmaal-wobma@cbs.nl 
 
Ongehuwd samenwonen heeft zich langzaam ontwikkeld tot een serieus 
alternatief voor het huwelijk. Voor een goede beschrijving van 
levensloopgebeurtenissen geven de cijfers over trouwen, scheiden en 
hertrouwen slechts een deel van het complete beeld. Met de uitkomsten 
van het Onderzoek Gezinsvorming 2008, gecombineerd met register-
gegevens, geven we antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
- Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de levensloop van verschil-
lende generaties mannen en vrouwen, voor wat betreft relatievorming, 
relatieontbinding en repartnering? 
- Welke verschillen in relatieontbindingsrisico zijn er tussen gehuwde en 
ongehuwde paren? Wat is het effect van samenwonen voor het huwelijk, 
leeftijd, opleiding, aanwezigheid van kinderen op uit elkaar gaan? 
- Wat zijn belangrijke redenen voor de relatieverbreking? Neemt de man of 
de vrouw meestal het initiatief en wie blijft in het huis wonen? Hoe is het 
contact tussen de ex-partners?  
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Nieuwe gezinnen 
 
Saskia de Hoog en Hanna Harthoorn  
E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit 
s.dehoog@e-quality.nl 
 
Steeds meer kinderen krijgen te maken met transities in hun gezinssituatie. 
Een van die veranderingen is het gevolg van de scheiding van hun ouders. 
Na een scheiding ontstaan ‘nieuwe gezinnen’. In eerste instantie gaat het 
meestal om twee nieuwe eenoudergezinnen. Maar na verloop van tijd 
vormt een deel van deze ouders een stiefgezin met een nieuwe partner (en 
eventueel kinderen). Hoe ouders na de scheiding voor hun kinderen gaan 
zorgen, verschilt per gezin. De diversiteit aan gezinstypen is in Nederland 
dan ook groot. Welke veranderingen brengen dergelijke transities voor alle 
gezinsleden met zich mee? Ook voor instanties, zoals de belastingdienst, 
scholen of woningbouwverenigingen, heeft de vorming van nieuwe 
gezinnen gevolgen: houden zij al rekening mee dat kinderen niet per 
definitie op één adres wonen? 
 
De presentatie is gebaseerd op het onderzoek ‘Nieuwe gezinnen, 
scheidingen en de vorming van stiefgezinnen’ (in samenwerking met het 
CBS) en gaat in op de vraag welke veranderingen ouders ervaren door de 
scheiding en door het vormen van een stiefgezin. Wat betekenen dergelijke 
ontwikkelingen voor bijvoorbeeld de financiële situatie, het combineren van 
werk en zorg en de opvoeding? Daarnaast worden de uitkomsten van een 
inventarisatie gepresenteerd: welke knelpunten ervaren ouders bij 
instanties doordat hun kinderen op meerdere adressen wonen? 
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Living arrangements of divorced families in the Netherlands 
 
Wilma Bakker en Clara Mulder 
University of Amsterdam, AMIDSt 
W.Bakker@uva.nl 
 
Most parents and their children live together, but the number of children 
growing up with divorced parents is substantial. In the Netherlands each 
year fifty to sixty thousand children are involved in the divorce of their 
parents. All divorced parents face the challenge to decide where and with 
whom their children will live, because there is no longer a shared 
household. 
In this paper we aim to gain more insight into the characteristics of divorced 
families with different types of post-divorce living arrangements, and in 
particular with co-parenting arrangements. Empirical evidence comes from 
a mixed- method research, based on survey data from The Netherlands 
Kinship Panel Study and from Divorce in the Netherlands 1998 and on in-
depth interviews with divorced parents. We find that the distance between 
the places of residence of both ex-partners is particularly important to the 
type of living arrangement. Parents who have dual careers, are highly 
educated and have high incomes are more likely to be in a co-parenting 
arrangement than others. Findings on gender differences are in line with 
the idea that co-parenting is a sign of increased father and decreased 
mother involvement compared with the most common arrangement. For 
men, time constraints seem to lead to a smaller likelihood of co-parenting, 
whereas the opposite is true for women. 
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The role of geographical distance in the decision making process of 
partner choice 
 
Karen Haandrikman and Inge Hutter 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,  
Population Research Centre 
k.haandrikman@rug.nl 
 
Many people think they met their partner by chance. However, studies 
show that the process of partner choice follows regular patterns. Partner 
choice is generally seen as the result of three factors: preferences, norms 
and opportunities. People tend to choose partners who are similar to 
themselves: homogamy has, amongst others, been found for age, religion, 
education and geographic origin. Furthermore, social and cultural norms 
tend to influence the choice of a partner. Thirdly, partners are generally 
found on local partner markets, segmented by education, religion and age, 
among other things. Although general patterns are well known, the decision 
making process to choosing a partner is less well studied. This study aims 
to improve our understanding of the process of partner choice by adopting 
a qualitative approach. How are preferences and norms weighted when 
choosing a partner? Which opportunities to meet partners are considered 
and why? Based on previous findings, we have a specific interest in the 
effect of geographical distance on partner choice. The methodology 
consists of conducting focus group discussions in the town of Vriezenveen. 
In Vriezenveen, most partners are found within the region, and the village is 
known for its specific dialect and its strict re-reformed community.  
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Woningmarkt en vruchtbaarheid: kip of ei? 
 
Manon van Middelkoop and Sanne Boschman 
Planbureau voor de Leefomgeving 
manon.vanmiddelkoop@pbl.nl 
 
Het PBL en het CBS brengen medio 2009 de nieuwe regionale 
huishoudensprognose uit. Als input hiervoor worden onder andere 
veronderstellingen over de toekomstige ontwikkeling van regionale 
verschillen van de TFR (het totale vruchtbaarheidscijfer) van Nederlandse 
gemeenten opgesteld. Eén methode om toekomstige veronderstellingen 
over gemeentelijke TFR’s te onderbouwen is het opstellen van een 
verklarend model. Dit is bijvoorbeeld gedaan door De Beer en Deerenburg 
(2005). Een van de veronderstellingen van het model PEARL, waarop de 
regionale huishoudensprognose is gebaseerd, is dat er een wisselwerking 
bestaat tussen de woningmarkt en demografische ontwikkelingen. Hoe 
meer woningen er in een gemeente worden gebouwd, hoe meer mensen er 
naar een gemeente zullen verhuizen. Maar beïnvloedt de samenstelling en 
de vernieuwing van de woningvoorraad ook het vruchtbaarheidsniveau? 
Voorlopige analyses tonen aan van wel. Univariaat hangen zowel de 
voorraad eengezinswoningen, koopwoningen, grotere en duurdere 
woningen en nieuwbouw positief samen met de gemeentelijke TFR.  
Multivariaat en gecorrigeerd voor demografische, culturele en sociaal-
economische kenmerken blijven het effect van nieuwbouw en de voorraad 
eengezinswoningen overeind. De presentatie gaat in op de opbouw van het 
verklarend model en de implicaties daarvan voor veronderstellingen over 
vruchtbaarheid in relatie tot de samenstelling en vernieuwing van de 
woningmarkt. 
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Sociale stijging: de invloed van de buurt 
 
Marjolijn Das, Jan Latten, Sako Musterd and Sjoerd de Vos   
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Universiteit van Amsterdam 
mdas@cbs.nl 
 
Veel wijkvernieuwingsbeleid in Nederland is gericht op het bereiken van 
een sociale mix in wijken en buurten. Het idee hierachter is dat sociale mix 
in de buurt een gunstige invloed heeft op sociale stijging van bewoners, via 
mechanismen als role modelling en uitbreiding van het sociale netwerk. Er 
zijn echter nog wel wat vraagtekens met betrekking tot dit soort beleid. Zo 
is op dit moment nog geen duidelijk zicht op de mate waarin dit beleid 
effect sorteert. Daarnaast is onduidelijk wélk soort sociale mix het meest 
gunstig zou zijn voor de stijgingskansen van individuele bewoners. Met 
behulp van het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS hebben wij de 
effecten onderzocht van een aantal verschillende buurtkenmerken op de 
inkomstenontwikkeling van zittende bewoners tussen 1999 en 2005. Uit 
een multilevel-analyse bleek een klein, maar significant effect van een 
aantal buurtkenmerken op inkomstenontwikkeling van bewoners. 
Individuele kenmerken van bewoners, zoals hun inkomsten in het startjaar 
1999, hadden een grotere voorspellingskracht voor de inkomsten-
ontwikkeling dan de buurtkenmerken. 
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Haaglanden population future: urban development 
 
Emma Terama 
Universiteit van Amsterdam, AMIDSt 
E.M.Terama@uva.nl 
 
This paper describes, how the Haaglanden area remains very densely 
populated, and presents an urban dwelling driven future. It is a region that 
manages to have a positive population growth in an era of low to lowest- 
low fertility and shrinking cities, in some parts of Europe. This is mainly due 
to the relatively heavy in-migration of Haaglanden. Projections were carried 
out in five year intervals.  
 
The study shows the development of the population of Haaglanden broken 
down by age and sex. Population projections were carried out for four 
different scenarios for the future, starting in 2007 and ending in 2027. The 
scenarios were based on those developed for the International Panel on 
Climate Change, with added ‘shock’ effects. The ‘A1 Tech’ shock is based  
on technological advances. ‘A2 Water’ is a water crisis shock scenario, ‘B1 
Carbon’ depicts the reduced carbon emissions future, and ‘B2 Social’ is 
short for the socially fragmented future scenario. Every scenario has a 
unique population response. The study was initiated as a part of a series of 
case studies conducted for the EU 6th framework project PLUREL [1]. 
 
[1] www.plurel.net 
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Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden 
 
Anja Holwerda, S. Brouwer, J.W. Groothoff, and J.J.L. van der Klink 
Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, 
Afdeling Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde 
a.holwerda@med.umcg.nl 
 
Probleemstelling: Jongeren met een arbeidshandicap nemen in onze 
samenleving een kwetsbare positie in. Zij hebben geen werkervaring omdat 
de arbeidsongeschiktheid veelal ontstaat vóórdat zij gaan werken. 
Desondanks zijn er verschillende participatiemogelijkheden voor Wajong-
gerechtigden, zoals regulier werk en werken in WSW-verband. 
Het doel van dit onderzoek is enerzijds het beschrijven van een jaarcohort 
van Wajonggerechtigden na instroom in de Wajong. Anderzijds worden de 
factoren die de arbeidsparticipatiemogelijkheden van Wajonggerechtigden 
beïnvloeden in kaart gebracht. 
 
Methode: Op basis van literatuuronderzoek en interviews met betrokken 
partijen zijn de factoren geïnventariseerd die een rol spelen in de 
arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Deze factoren zijn geclas-
sificeerd op basis van het ICF-model.  
 
Resultaten: Uit de literatuur komt naar voren, dat niet alleen ziekte-
specifieke factoren, maar vooral psychosociale factoren een belangrijke rol 
spelen in arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Het gaat om 
persoonlijke factoren als motivatie en zelfbeeld en factoren in de sociale 
context. 
 
Relevantie: Inzicht in bovengenoemde factoren biedt input voor te 
ontwikkelen meetinstrumenten en interventies voor beoordeling, prognose, 
behandeling en begeleiding van Wajonggerechtigden. 
 
Conclusie: Op dit moment is kennis over de factoren die het benutten van 
participatiemogelijkheden van Wajonggerechtigden in werk beïnvloeden 
beperkt beschikbaar. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het beter 
benutten van deze mogelijkheden.  
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The employment experience of refugees in the Netherlands 
 
Thomas de Vroome and Frank van Tubergen 
Universiteit Utrecht 
T.M.deVroome@uu.nl 
 
This study focuses on the economically disadvantaged position of 
refugees. We use survey data of refugees from Somalia, Iran, Afghanistan, 
Iraq and the former Yugoslavia in the Netherlands, to analyze refugees’ 
odds of employment and their occupational status. In line with human 
capital and social capital theory, we find that education, work experience, 
Dutch language proficiency, and contacts with natives are positively related 
to the chances of employment and occupational status. The study shows 
that health problems, integration courses, and the time spent in refugee 
reception facilities can form important additional explanations of the 
economic integration of refugees. 
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Let experience work: determinants of retainment and re-employment 
of older workers in the Netherlands.  
 
Katarzyna Karpinska, Kène Henkens and Joop Schippers 
Universiteit Utrecht  
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
k.karpinska@uu.nl 
 
Many Western societies face aging of the labor force and consequently, 
shortages on the labor market. The question arises as to which extent older 
employees would be given the chance to remain on the labor market or to 
return to the professional career. Various studies on the Dutch labor market 
show that employers value older workers’ experience and reliability. Yet, 
not many decide to retain or re-employ them. In this study we aim at 
explaining which individual and organizational characteristics affect the 
chances of the older employee to remain active on the labor market. To 
answer this question, a vignette study among Dutch employers was 
conducted. Profiles of hypothetical employees and retired job applicants 
were presented to the employers who were asked to make a specific 
employment decision (retention or hiring, respectively). The results show 
an asymmetry in factors influencing retaining and hiring of older workers. 
Human capital and older workers’ motivation are important predictors of 
retention. Hiring older workers depends to a large extent on organizational 
forces such as personnel shortages and the age of the retiree. 
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Changes in financial satisfaction following retirement in the 
Netherlands 
 
Rabina Cozijnsen 
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling 
Sociologie 
r.cozijnsen@fsw.vu.nl 
 
The transition to retirement is strongly related to income mobility. Income 
levels predominantly decline; however, expenses and needs change as 
well. Previous research demonstrates that retirees evaluate their financial 
circumstances more positive compared to younger adults even when their 
income levels are much lower. Financial satisfaction is related to financial 
circumstances as well as expectations about these circumstances. 
Consequently older adults can be satisfied with decreasing financial 
conditions after retirement. This might be a different picture for current 
generations of retirees who are brought up in prosperity and had high 
levels of financial resources throughout their working lives. They are 
assumed to be less capable to anticipate declining financial circumstances 
in old age. Using data of two birth cohorts of retirees from the Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (N = 178), changes in financial satisfaction 
following retirement were investigated.  
 
Results demonstrate that financial satisfaction is in general stable. Yet, 
retirees with low post-retirement income were more likely to experience 
declines in financial satisfaction after retirement. Retirees of a more recent 
cohort (retired 2002-2006) were more likely to experience declines in 
financial satisfaction after retirement compared to a previous cohort (retired 
1992-1996), controlled for cohort differences in income, health and 
retirement age.  
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Childlessness and well-being in context: a multilevel study on 
variation in the relationship between 24 European Countries 
 
Tim Huijts, S.V. Subramanian en Gerbert Kraaykamp  
Radboud Universiteit Nijmegen 
Harvard School of Public Health 
t.huijts@maw.ru.nl 
 
During the last few decades, numerous studies have examined whether 
childless people in middle and old age have worse health and 
psychological well-being than people who have children. These studies 
have yielded mixed results. In this study, we examine to what extent 
childlessness and well-being are related in 24 European countries. The 
European case is especially relevant from a demographic perspective, 
given the growing number of people who remain childless in many 
European countries. Additionally, we investigate to what extent societal 
norms towards childlessness and social engagement at the national level 
account for cross-national variations in this relationship. We analyze 
information on 24,129 individuals aged over 40, using the third wave of the 
European Social Surveys (2006). Two indicators of well-being are used: 
general self-rated health, and a shortened CES-D scale for psychological 
well-being. Using multilevel regression analyses, preliminary 
findings indicate that the extent to which childlessness is associated with 
less well-being differs markedly between European societies. Societal 
norms towards childlessness and social engagement at the national level 
both influence the strength and nature of this association. The ways in 
which this contextual influence occurs differ between men and women, and 
between both outcome measures. 
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Parental status and mortality 
 
Renske Keizer, Pearl Dykstra, Johan Mackenbach en Frank van Lenthe 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
Keizer@nidi.nl 
 
Using data from the 1991 wave of the GLOBE dataset (Gezondheid en 
LevensOmstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken) we examine 
the impact of parental status on mortality. Few studies have analyzed the 
influence of fertility on mortality later in life among contemporary 
populations, but those that have either find a negative correlation between 
parity and longevity or conclude that the relationship between parity and 
mortality is U-shaped. We extend on previous work in three ways. First, 
previous work is primarily focused on women. Part of the explanation for 
the negative correlation between parity and longevity for women is the 
physiological long-term effects of childbearing per se. In this paper, we 
focus on the relationship between parental status and mortality for men. 
Finding a similar pattern for men as is found for women, would be a strong 
indicator for the existence of social factors in the relationship between 
parity and mortality. Second, scholars are still in the dark regarding the 
mechanisms that lie behind the association between parity and mortality. 
The Globe dataset, containing information on health, health behaviors, 
work circumstances, partner relationship etc enables us to find our which 
factors attribute to this relationship. Third, selection may underlie the 
relationship between parental status and mortality. Socio-economic status 
and health may select people into parenthood and these factors rather than 
parental status may have a substantial effect on mortality risks. The Globe 
dataset enables us to take selection into account. 
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Ouderlijke conflicten en het welbevinden van jongeren in 
verschillende gezinstypes 
 
Hanna Harthoorn  
Universiteit Utrecht, Master Jeugdstudies 2008-2009 
h.harthoorn@e-quality.nl 
 
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat kinderen uit scheidings-
gezinnen lager scoren op welbevinden dan kinderen uit intacte gezinnen. 
Daarnaast blijkt dat ouderlijke conflicten een negatief effect hebben op het 
welbevinden van kinderen. Over mogelijke verschillen in het effect van 
ouderlijke conflicten in diverse gezinstypen  is echter nog weinig bekend. 
Wellicht is de impact van ouderlijke conflicten groter voor kinderen uit 
cogezinnen, omdat zij het contact met beide ouders behouden. 
 
In dit onderzoek is gekeken naar verschillen in het effect van scheiding en 
ouderlijke conflicten op persoonlijk welbevinden, internaliserende 
problemen en externaliserende problemen van kinderen in vier gezinstypen 
(intacte gezinnen, cogezinnen, moedergezinnen en vadergezinnen). 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de dataset Jongeren & Gezinnen 2006, 
2007 en 2008. Hieruit blijkt dat de richting van het effect van ouderlijke 
conflicten voor alle gezinstypen hetzelfde is, maar dat de sterkte van het 
effect verschilt per gezinstype. Zo is het effect van ouderlijke conflicten op 
persoonlijk welbevinden, depressie, agressie en gedragsproblemen het 
sterkst voor kinderen in cogezinnen. Het effect van ouderlijke conflicten op 
angst en emotionele problemen blijkt echter het sterkst voor intacte 
gezinnen. 
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Vruchtbaarheid van mannen in relatie tot opleidingsniveau 
 
Mila van Huis en Elma van Agtmaal-Wobma 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
mhus@cbs.nl 
 
Naar de vruchtbaarheid van mannen, en de ontwikkelingen daarin, is nog 
weinig onderzoek gedaan. Met data uit het bevolkingsregister hebben we 
voor verschillende geboortechorten mannen onderzocht op welke leeftijd 
ze vader worden, hoeveel kinderen ze krijgen en welk aandeel kinderloos 
is gebleven. Hieruit blijkt onder meer dat mannen relatief vaker dan 
vrouwen kinderloos blijven. Mannen die wel kinderen krijgen hebben 
gemiddeld een iets hoger kindertal dan vrouwen. 
Verder onderzoeken we de relatie tussen vruchtbaarheid en opleidings-
niveau van mannen, met gegevens uit het SSB-opleidingsniveaubestand. 
Onderzoek naar deze relatie bij vrouwen uit 2008 liet zien dat hoger 
opgeleide vrouwen relatief vaker kinderloos zijn, een hogere leeftijd hebben 
bij het eerste kind, en een lagere gerealiseerde vruchtbaarheid. De 
verschillen tussen opleidingsniveau namen af bij jongere generaties. 
Is de relatie tussen opleiding en vruchtbaarheid bij mannen hiermee 
vergelijkbaar? Onderzoek in Noorwegen laat zien dat het effect van 
opleiding bij mannen heel anders is dan bij vrouwen. Zo zijn hoogopgeleide 
mannen juist minder vaak kinderloos dan laagopgeleide, en hebben ze 
relatief meer kinderen. 
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Leeftijd uit huis gaan 
 
Mark ter Veer 
Planbureau voor de Leefomgeving 
mark.terveer@pbl.nl 
 
In de tweede helft van 2009 presenteren het CBS en PBL de nieuwe 
regionale huishoudenprognose. Voor de nieuwe prognose is onder andere 
geanalyseerd op welke leeftijd jongeren uit huis gaan. Hierbij is het voor 
het eerst mogelijk een tijdreeksanalyse te maken: gingen jongeren in 1997 
bijvoorbeeld eerder of later uit huis dan in 2007?  
Op de Demografiedag zal worden ingegaan op de gemiddelde leeftijd 
waarop jongeren uit huis gaan. Daarbij wordt gekeken of er verschillen zijn 
tussen mannen en vrouwen, tussen autochtonen en allochtonen, tussen 
allochtonen uit verschillende herkomstlanden, en tussen verschillende 
generaties van allochtonen. Ook de huishoudenpositie na het uit huis gaan 
komt aan bod; gaan jongeren bijvoorbeeld alleen of samenwonen?. En er 
wordt ingegaan op verschillen tussen regio’s in Nederland. 
 
Voorlopige analyses laten zien dat vrouwen nog steeds twee jaar eerder uit 
huis gaan dan mannen. Een nieuwe uitkomst is dat de leeftijden waarop de 
verschillende herkomstgroepen uit huis gaan, steeds dichter bij elkaar 
komen te liggen. Ook komt uit de analyses naar voren dat de verschillen 
tussen de gemeenten steeds kleiner worden. Deze conclusies zijn nu voor 
het eerst mogelijk, omdat het CBS een consistente reeks heeft weten te 
maken tussen 1997 en 2007.  
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Dynamics of leaving home: ethnicity, spaces and prices 
 
Aslan Zorlu en Ruben van Gaalen  
Universiteit van Amsterdam, AMIDSt 
a.zorlu@uva.nl 
 
Using unique individual administrative panel data, we study leaving the 
parental home of birth cohort 1983 living in the Netherlands. This paper 
contributes to the existing literature on leaving home in two ways: firstly we 
uncover ethnic differences in the pathways out of the home and the timing 
of leaving home. Secondly, we consider the quality of housing before and 
after leaving home in addition to more standard pre-move conditions in the 
parental home and individual and parental characteristics. We derive a per 
capita quality measure of housing from the money value of the dwelling and 
household size. A discrete time survival analysis indicates that only a 
limited part of ethnic differences in the leaving home process can be 
explained by individual and parental background variables. The earlier 
departure of ethnic minorities is largely related to differences between the 
per capita quality of the parental and the destination housing. Ethnic 
minority youth who live in smaller parental housing with a larger number of 
household members have a significantly lower per capita value of housing 
at the destination. Therefore, the benefit from the departure, approximated 
as the difference between the per capita value of housing in the origin and 
destination neighbourhood is significantly greater for ethnic minorities than 
for Dutch. 
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Levenslopen van tweede generatie Turkse en Marokkaanse en 
autochtone jong volwassenen  
 
Helga de Valk 
Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography 
hdevalk@vub.ac.be 
 
In dit paper bestudeer ik de levensloop (timing en sequencing) van jong 
volwassenen van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie en 
autochtonen in Nederland. Deze studie gaat verder dan eerder onderzoek 
door niet zozeer aparte transities, maar juist de paden of sequenties van 
gebeurtenissen die jongeren van verschillende herkomst meemaken in de 
transitie naar volwassenheid te analyseren. Ik kijk daarbij naar vier 
belangrijke gebeurtenissen in de transitie naar volwassenheid: het verlaten 
van het onderwijs, uit huis gaan, relatievorming en gezinsvorming. 
Daarnaast besteed het paper aandacht aan de diversiteit in trajecten zowel 
binnen als tussen de verschillende herkomstgroepen. Tot slot zullen 
factoren die van invloed zijn op verschillende paden naar volwassnheid 
worden achterhaald. Data uit de Nederlandse deelstudie van het European 
project “The integration of the second generation” (TIES, 2007) worden 
gebruikt. In totaal omvat de dataset 1.500 respondenten van de tweede 
generatie en autochtonen in de leeftijd van 18 tot 35 years woonachtig in 
Amsterdam en Rotterdam. Eerste resultaten laten zien dat de mate van 
diversiteit in levenspaden onder de tweede generatie vergelijkbaar is met 
die van autochtonen. Verder is onderwijs voor alle groepen een zeer 
belangrijke determinant van sequencing en timing van gebeurtenissen in 
de jong volwassen levensloop.  
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Een partner kiezen, huwen en kinderen krijgen. Een vergelijking 
tussen tweede generatie jongvolwassenen van Turkse, Marokkaanse 
en Belgische herkomst 
 
Edith Lodewijckx 
Studiedienst van de Vlaamse Regering 
edith.lodewijckx@dar.vlaanderen.be 
 
Aan de hand van gegevens uit een administratieve databank (Rijksregister) 
beschrijven we enkele aspecten van de overgang naar volwassenheid van 
de tweede generatie 20-29 jarigen van Turkse en Marokkaanse herkomst. 
Behouden ze hierbij tradities van hun eigen land van herkomst of gelijken 
ze steeds meer op hun Belgische leeftijdsgenoten?  
Turkse tweede generatie mannen en vrouwen volgen het meest een 
‘traditioneel’ patroon in hun overgang naar volwassenheid. Zij kiezen het 
vaakst voor een partner die is opgegroeid in het land van herkomst. Zij 
huwen op jongere leeftijd dan Marokkanen en Belgen en ze krijgen na het 
huwelijk sneller hun eerste kind. Turkse mannen, vooral mannen met een 
bruid uit Turkije blijven na hun huwelijk vaker (tijdelijk) bij de ouders 
inwonen. Zowel bij Turkse als bij Marokkaanse paren heeft hetero-
/homogamie wat betreft het land van socialisatie van de partners een effect 
op de huwelijksleeftijd en de timing van het krijgen van het eerste kind.
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In hoeverre zijn beleidsmaatregelen van invloed op de instroom van 
asielzoekers? 
 
Vina Wijkhuijs  
WODC, Ministerie van Justitie 
l.j.j.wijkhuijs@minjus.nl 
 
In 2008 is de instroom van asielzoekers in Nederland gestegen tot 12.600 
asielaanvragen. In vergelijking met 2007 was sprake van een verdubbeling. 
Hoe kan deze toename worden verklaard?  
De politieke discussie over de instroom van asielzoekers is doorgaans 
gebaseerd op een vergelijking van de instroomgegevens met die van 
andere Europese landen. 
Een toe- of afname van de instroom wordt vervolgens toegeschreven aan 
de (in)effectiviteit van beleidsmaatregelen of het asielbeleid van 
omringende landen. De gegevens over de asielzoekerinstroom in Europese 
landen zijn echter niet zomaar vergelijkbaar. Door Europese landen worden 
namelijk verschillende definities gehanteerd van het begrip ‘asielaanvraag’. 
De meeste landen tellen het aantal personen, maar sommige landen 
rekenen daartoe niet de minderjarige kinderen, of gaan uit van het aantal 
dossiers, waaronder meerdere personen van een gezin worden geschaard. 
Andere landen tellen niet alleen het aantal eerste asielverzoeken, maar ook 
de tweede of volgende asielaanvragen. Voor zover gegevens vergelijkbaar 
zijn, kan een poging worden ondernomen om veranderingen in de omvang 
van de asielzoekerinstroom te verklaren. In deze bijdrage wordt verslag 
gedaan van een kwalitatief onderzoek waarin op basis van een vergelijking 
van de asielzoekerinstroom in zes Noordwest Europese landen is 
nagegaan welke factoren de omvang van de asielzoekerinstroom mede 
bepalen.  
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De invloed van niet-juiste inschrijving in de GBA op de kwaliteit van 
de bevolkingsstatistieken 
 
Kees Prins 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
k.prins@cbs.nl 
 
GBA-gegevens vormen de basis voor de CBS-bevolkingsstatistieken. 
Volledigheid en juistheid van de GBA is daarom bepalend voor de kwaliteit 
van deze statistieken. De meeste gegevens, zoals geboortedatum en 
burgerlijke staat, voldoen aan deze eis. Bij de juistheid van de 
adresgegevens worden echter met enige regelmaat vraagtekens geplaatst. 
Zo nam de Tweede Kamer eind 2007 een motie aan waarin de regering 
wordt opgedragen ervoor te zorgen dat ten hoogste 1% van de 
adresgegevens in de GBA onjuist is. Ter uitvoering van deze motie heeft 
BZK het Actieplan Kwaliteit GBA opgezet, in het kader waarvan in januari-
maart van dit jaar een eerste momentopname heeft plaatsgevonden. Op dit 
moment (eind april) zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet bekend. 
Er zijn wel al cijfers beschikbaar van de gemeente Amsterdam, die 2005 
vaststelde dat 15% van de adresbewoning in de hoofdstad onjuist was. In 
2007 is het onderzoek herhaald, en toen is geconstateerd dat dit 
percentage iets is gedaald, namelijk tot 14,3. Dergelijke berichtgeving roept 
de vraag op in welke mate de kwaliteit van de bevolkingsstatistieken wordt 
beïnvloed door onjuiste inschrijving in de GBA. In de lezing wordt 
geprobeerd op deze vraag een antwoord te formuleren. 
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De vrijwillige kinderwens is beïnvloedbaar door overheidsbeleid 
 
Hieke Snijders-Borst 
 
 

1. Conceptie is een nevengevolg van de normale heteroseksuele 
coïtus van de man. De conceptie is soms gewenst door de vrouw; 
meestal niet. 

2. Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, zijn perfecte, 
goed toegankelijke anticonceptie en goede voorlichting 
noodzakelijk. Tot 1970 was publiekelijk over anticonceptie spreken 
en schrijven strafbaar. Bovendien was de anticonceptie van vóór de 
pil (1964) ondoeltreffend. P.E. Treffers vindt bij 432 partuspatiëntes, 
resp. 84 abortuspatiëntes (gemiddeld ver beneden de 
menopauzeleeftijd) in het Wilhelmina Gasthuis, Amsterdam, 56%, 
resp. 78% ongewenste zwangerschappen, ondanks vrijwel 
algemeen toegepaste anticonceptie. [“Abortus provocatus en 
anticonceptie”, 1965]  

3. Sinds 1972 heeft de vrouw in Nederland toegang tot perfecte 
anticonceptie en ligt de gemiddelde TFR ver onder 2.07. 

4. De demografische voorspellingen dat de gemiddelde TFR autonoom 
zal stijgen zijn niet gefundeerd. Het moeder- en kindbeleid is niet 
adequaat. Zonder beleidswijziging zal de TFR gelijk blijven of dalen. 
In geval de economische recessie doorzet, zal die zeker dalen. 
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Adolescents’ sexual behaviour: Ugandan law and policies 
 
Billie de Haas 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
billiedehaas@gmail.com 
 
Why do adolescent boys in Uganda fear they are sent to prison if they have 
sex with their girlfriend? 
 
Why do adolescents not trust condoms and think that abstinence-until-
marriage is the only way to stay safe from pregnancies and HIV/AIDS? 
 
This presentation discusses these questions. It discusses how adolescents’ 
perceptions regarding sexual behaviour are embedded in two aspects of 
the Ugandan context, i.e. an Ugandan law, which forbids men to have sex 
with girls under the age of eighteen, and Ugandan policies regarding sexual 
and reproductive health and rights. 
This Master’s thesis was performed in order to complement to a 
quantitative outcome evaluation of a sexuality education programme in 
Uganda. A qualitative study was performed at a mixed secondary day 
school in Kampala, Uganda, to study how adolescents’ intentions to have 
relationships and to perform sexual behaviour are embedded in the 
Ugandan context. Ten in-depth interviews and six Focus Group 
Discussions were performed with adolescents in the ages 15-19 years. The 
participants’ intentions appeared to be embedded in different contextual 
aspects at the micro, meso, and macro level, of which two of these macro 
level aspects are discussed in this presentation. 
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PBL/CBS regionale prognose 
 
Andries de Jong en Coen van Duin 
Planbureau voor de Leefomgeving 
andries.dejong@pbl.nl 
 
In 2009 wordt voor de derde keer de PBL/CBS regionale prognose 
uitgebracht. In de presentatie wordt ingegaan op enkele belangrijke 
uitkomsten van deze prognose. Hierbij zullen ook de verschillen met de 
PRIMOS prognose worden behandeld. De PBL/CBS prognose wordt 
gemaakt met het model PEARL. Dit bevat een zogenaamde 'microlaag', 
waarmee levenslopen van individuen kunnen worden gegenereerd. Enkele 
uitkomsten die hierop betrekking hebben, zullen ook aan bod komen.  
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Dynamische huishoudenprognose voor Nederland 
 
Coen van Duin 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
cdin@cbs.nl 
 
Dit jaar is de huishoudenprognose van het CBS volgens een nieuwe 
methodiek gemaakt. De vernieuwde prognose is berekend met een 
dynamische macromodel, waarin overgangen tussen huishoudenposities 
en burgerlijke staten worden gesimuleerd. Het model is geïmplementeerd 
in het programma LIPRO, dat in de jaren 90 op het NIDI is ontwikkeld. 
 
Door de nieuwe aanpak kunnen de uitkomsten van de prognose beter 
onderbouwd en geduid worden. In deze presentatie wordt kort op het 
model ingegaan, om vervolgens vooral aandacht aan de duiding van de 
prognose-uitkomsten te besteden. Wat is er de afgelopen jaren aan ons 
gedrag veranderd, en hoe werkt dat in de toekomst door in de 
samenstelling van onze huishoudens?  
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Quality measures for demographic time series 
 
Rob Loke 
Planbureau voor de Leefomgeving 
robloke@gmail.com 
 
Demographic data must often be represented as time series in order to 
generate trends that can be used to create input for prognosis models. 
However, trends can be obscured by a varying amount of noise that is 
present in the data. We describe a practical filter methodology based on 
the signal to noise ratios of time series that solves this problem. It is used 
to generate stable patterns in data at varying spatial scales from the 
Netherlands Municipal Basic Administration of Population Data for the 
prognosis model PEARL. Automated criteria and measures for sample size 
preprocessing and time serie stability as well as data analysis precision are 
given. The method is illustrated by showing filter and data analysis results 
for the life expectancy at birth from 1997 to 2007. 
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