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Onderzoeksvragen

• Wat zijn de emigratie-intenties van 
Nederlanders?

• Wat komt er van emigratie-intenties 
terecht?

• Wat zijn de belangrijkste determinanten 
van de emigratie beslissing?
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Emigratiekoorts begon in de 19e 

eeuw



Maar brak pas echt los in 20e eeuw, na de Tweede 
Wereldoorlog



Jaren vijftig: tijd waarin 
premier Drees nog zei:

“een deel van ons volk zal het moeten 
aandurven zoals in vroeger eeuwen zijn 
toekomst te zoeken in grotere gebieden 
dan in eigen land” (Elsevier, 1950)



Na-oorlogse migratiestromen in 
Nederland, 1945-2007
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Verschillen toen en nu
Toen:
•Emigratiebeleid: 
opgeruimd staat netjes
•Monoculturele 
samenleving
•Hoge transport- en 
communicatiekosten
•Agrarische/industriële 
samenleving

Nu:
• Geen beleid: vrije 
keuze
•Multiculturele 
samenleving
•Lage transport- en 
communicatiekosten
•Diensteneconomie



Theorie

Economische theorie benadrukt vooral 
private baten van migratie

Dit verklaart goed de migratiestromen van 
ontwikkelingslanden naar ontwikkelde 
landen

Maar waarom zou je een welvarend land 
verlaten, een land dat juist de 
bestemming is van velen uit 
ontwikkelingslanden?



Onze hypothese

Naast het private domein (werk, inkomen 
etc.) zou de kwaliteit van het publieke 
domein van invloed kunnen zijn op 
emigratiestromen.



Verklarende factoren

Private domein:
• Menselijk kapitaal
• Sociale netwerken
• Persoonlijkheidskenmerken
• Werk, woning en inkomen
Publieke domein:
• Publieke instituties
• Maatschappelijke problemen
• Ruimtelijke kwaliteit



Data en methoden

Een steekproef onder Nederlandse 
bevolking (CentER data, januari 2005, 
N=1287): 3% heeft emigratieplannen

En oversampling van potentiële emigranten 
(Expat beurs april 2004, N=202)

Koppeling van emigratie-intenties en 
gedrag op basis van CBS gegevens 2005- 
2010, N=52 geëmigreerd na 2 jaar, N=67 
geëmigreerd na 5 jaar



Emigratie intenties en gedrag:
Intenties wie is echt weg?

na 2 jaar na 5 jaar

• Nee, zeker niet 0,3% 0,3%
• Nee, waarschijnlijk niet 0,2% 0,2%
• Misschien 1,9% 2,4%
• Ja, waarschijnlijk 8,9% 13,9%
• Ja, zeker wel 35,9% 45,3%



Wie gaan écht weg?

• Jong, gezond, man
• Zelfstandig ondernemer
• Bezit van netwerken in buitenland
• Psychologisch profiel: avonturiers
• Onvrede over kwaliteit van publieke 

domein, vooral de ruimtelijke kwaliteit



Wie had emigratieplannen 
maar is (nog) niet weg?

Profiel van twijfelaars is identiek aan 
emigranten, alleen minder goede 
gezondheid en lager inkomen



Niet alleen maar hoogopgeleiden 
die wegtrekken
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thuisblijvers emigranten



 Evaluatie 
Nederland 

Evaluatie land van bestemming 

 % Negatief (veel) beter Gelijk 

Gezondheidszorg 31 35 54 

Sociale zekerheid 38 13 52 

Onderwijs 21 36 53 

Rechtssysteem 40 44 42 

Pensioensysteem 21 9 60 

Criminaliteit 74 65 29 

Milieuvervuiling 62 73 19 

Mentaliteit mensen 79 85 10 

Multiculturele sam. 50 63 33 

Natuur en ruimte 58 96 4 

Bevolkingsdruk 96 90 6 

Stilte 67 94 4 

    

Wat vinden de emigranten van publieke 
domein?



 Evaluatie 
Nederland 

Evaluatie land van bestemming 

 % 
Negatief 

(veel) beter gelijk 

Woning 10 67 25 

Inkomen 10 17 54 

Werksituatie 31 63 33 

Sociale contacten 10 30 60 
    

    

    

    

    

    

    

Hoe emigranten denken over het 
private domein:



“Nederland is te druk, vies en 
onbeschoft. Er is meer in het leven 

dan geld alleen.”

“Nederland is te vol en vervuild. Ik 
voel me niet gewaardeerd om mijn 

kwaliteiten, doorzettingsvermogen, en 
vaardigheden.”



Conclusies:

Publieke domein is een van de belangrijkste 
reden om te vertrekken

Vooral bevolkingsdruk en gerelateerde 
problemen (weinig ruimte, natuur, stilte, 
etc.) stimuleren emigratie

Psychologisch profiel van emigranten is 
eveneens belangrijk: avonturiers en 
doorzetters

Een op de drie verwacht er financieel op 
achteruit te gaan door emigratie
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