
Wie emigreert en waarom?

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw was Nederland een immigratieland. 
Kort na de eeuwwisseling is het beeld veranderd. De emigratie nam fors toe, 
terwijl tegelijk de immigratie terugliep. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw had zich voor het laatst een emigratiegolf 
voorgedaan. Toen vertrokken veel Nederlanders naar landen als Australië, 
Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Uit angst voor overbevolking 
en werkloosheid stimuleerde de overheid destijds emigratie. Nu is de 
situatie anders. Een groot deel van de emigranten bestaat uit niet-westerse 
allochtonen. Ook het aantal Nederlanders dat naar een ander land emigreert, 
is toegenomen. Dit is opmerkelijk omdat er in tegenstelling tot vijftig jaar 
geleden nu geen sprake is van een doelbewust emigratiebeleid. 

Deze ontwikkelingen roepen de vraag op waarom het aantal mensen 
dat Nederland wenst te verlaten is toegenomen. De redenen van zowel 
autochtonen als allochtonen om Nederland te verlaten, komen aan bod 
op een seminar dat op woensdag 10 maart wordt georganiseerd door het 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Nederlandse 
Vereniging voor Demografie (NVD).  

9.30 Registratie en koffie/thee 
 NIDI Lange Houtstraat 19, 2511CV, Den Haag

10.00 Arie de Graaf (CBS) 
 Wie hebben emigratieplannen?

10.30 Kène Henkens/Harry van Dalen (NIDI) 
 Waarom willen Nederlanders emigreren? 

11.00 Koffie/thee

11.30 Hans Elshof (RUG)
 Keren Polen weer terug?

12.00 Han Nicolaas (CBS)
 Prognose van emigratie

12.30 Lunch (NIDI)

13.45 Govert Bijwaard (NIDI)
 Effect van economische crisis op vertrek van immigranten

14.15 Mark ter Veer (PBL)
 Ervaringen van emigranten in Canada

14.45 Koffie/thee

15.15 Tineke Fokkema (NIDI)
 Retourmigratie naar Marokko 

15.45 Anita Böcker (Radboud Universiteit)
 Retourmigratie van eerste generatie Turken

16.15 Borrel (NIDI)

Voorzitter: Leo van Wissen (RUG)

Plaats: NIDI (Lange Houtstraat 19) en Haagse Campus (Lange Houtstraat 5-7)
Den Haag

Datum: 10 maart 2010
Toegang: gratis, identificatieplicht bij de Haagse Campus

Aanmelden per email bij: Jacqueline van der Helm,
helm@nidi.nl


