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CHRISTIAAN VINKERS
Amsterdam UMC
Is Nederland gedoemd tot stress?

BETTINA BOCK Wageningen

De aandacht voor burnout en
overspanningsklachten is groot.
Het zou vaker voorkomen en op
steeds jongere leeftijd door alle
stress die we tegenwoordig
hebben. Dr. mr. Christiaan
Vinkers, psychiater en
stressonderzoeker, maakt de
balans op over het stressniveau in
Nederland. Is er veel meer stress
dan vijftig jaar geleden? Hoe
verhoudt de situatie in Nederland
zich tot andere landen? Welke
factoren dragen bij aan het
ontwikkelen van psychiatrische
klachten door stress?

Hoogleraar Bevolkingsdaling en
Leefbaarheid prof. dr. ir. Bettina
Bock vertelt over hoe
verstedelijking in Nederland invloed
heeft op de leefbaarheid van het
platteland. Daarbij komen vragen
aan bod als: Wat zijn de effecten
van het verdwijnen van publieke
diensten van het platteland? Hoe
beinvloedt verstedelijking processen
van sociale ongelijkheid? Wat zijn
de kansen van dunbevolkte
gebieden?

09:20 - 09:30 OPENING: BAS MESTERS ECJ

09:30 - 10.30 PAUL DEKKER SCP
Trends en tegenstelling in de
publieke opinie
Prof. Dr. Paul Dekker (SCP) gaat
aan de hand van diverse enquêtes en
gesprekken met burgers in op trends
in de publieke opinie. Hoe
ontwikkelt zich het vertrouwen in
de toekomst, in de politiek, in
instituties? En hoe is dat in
vergelijking met andere Europese
landen? Opvattingen over een aantal
politieke issues worden verder
uitgediept. Ook de discrepantie
tussen de felle ontevredenheid op
sociale media en de relatief
tevreden houding die naar voren
komt uit kwantitatief onderzoek
komt aan bod. Tot slot legt Dekker
een link tussen deze trends
en de uitdagingen waar het
kabinet voor staat.

10:30 - 11.30 EWALD ENGELEN UvA
De EU na de financiële crisis?

Zowel in de miljoenennota als in de
Europese State of the Union die
Europese Commissie-voorzitter
Junker drie weken geleden uitsprak
wordt gejubeld over de economie.
Dit terwijl volgens prof.dr. Ewald
Engelen de voorwaarden van de
nieuwe crisis al worden opgetuigd.
Hij zal de nieuwe risisco's aan de
hand van drie casussen in beeld
brengen.

11:30 - 12:00 PAUZE

Verstedelijking en de uitdagingen
van een leeg platteland
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JAVIER GARCIABERNARDO UvA
Belastingontwijking en
winstmaximalisatie door bedrijven

PETER RODRIGUES Leiden

In de fiscale beleidsagenda van dit
kabinet is de aanpak van
belastingontwijking en
belastingontduiking een prioriteit.
Phd-student Javier GarciaBernardo zal in zijn presentatie
aan de hand van grote data-sets
inzicht geven in de complexe
bedrijfsstructuren die
multinationals opzetten om zo min
mogelijk belasting te betalen, en
welke rol Nederland daar in
speelt. Daarnaast laat hij zien dat
grote bedrijven in Nederland veel
minder belasting betalen dan
kleine bedrijven.

Het asielrecht staat onder druk. De
omvang van het aantal migranten en
de mate waarin migranten naar
Nederland komen die geen recht op
asiel hebben spelen daarbij een rol.
Het Vluchtelingenverdrag en
Europees recht zijn van belang om
te bepalen of een vreemdeling
bescherming toekomt. Prof. Dr.
Peter Rodrigues beantwoordt de
vraag in hoeverre de Nederlandse
overheid het asielrecht kan
inperken. Daarnaast bespreekt hij de
definitie van rassendiscriminatie en
wat het aantal klachten van
discriminatie zegt over de situatie in
Nederland.

PAUL KOUTSTAAL PBL

MAAIKE HAJER HU

Nederland door een economische
bril

Op weg naar een duurzame
elektriciteitsvoorziening

Tekortschietend onderwijs aan
nieuwkomers

Bij de Algemene Politieke
Beschouwingen ging het relatief
weinig over de economie. Maar dat
neemt niet weg dat er grote
uitdagingen zijn: zorg, AOW,
globalisering, inkomsteneffecten
van het klimaatbeleid. Centraal
Planbureau-directeur Laura van
Geest bespreekt de thema's waar het
CBP extra aandacht voor heeft
gevraagd.

De doelstelling van het kabinet
van 49% broeikasgasemissie
reductie in 2030 heeft grote
gevolgen voor onze
elektriciteitsvoorziening. Hoe ziet
die elektriciteitsvoorziening er in
2030 uit als de ideeën van de
onderhandelaars van het
Klimaatakkoord daarover
werkelijkheid worden? Hoe moet
dat worden gerealiseerd, wat gaat
de overheid daar aan doen en
welke kosten brengt dat met zich
mee?

Onderwijs vormt een cruciale
schakel in de integratie van
nieuwkomers. Vergelijkend
onderzoek laat zien dat dit
onderwijs nu weinig doordacht is.
De verharde politieke discussie
rondom migratie heeft geleid tot een
hardnekkig taboe op de inzet van
moedertalen bij het leren, terwijl uit
onderzoek blijkt dat dit veel
didactische en pedagogische
voordelen kan hebben. Prof. dr.
Maaike Hajer biedt aanzetten voor
verhalen over effectievere integratie
via onderwijs en gebruikt de
Zweedse ervaringen als voorbeeld.

12:00 - 13:00 HANS MOMMAAS PBL
De staat van de Leefomgeving
De energietransitie is niet de enige
grote maatschappelijke opgave van
dit moment. We staan nu ook aan de
lat voor een duurzame toekomst van
de landbouw, de transitie naar een
circulaire economie en het
ruimtelijk inpasbaar maken van
bijvoorbeeld het woningbouwtekort.
Allemaal opgaven waar publieke
waarden zoals bereikbaarheid,
toegankelijkheid en betaalbaarheid
in het geding (kunnen) komen. Wat
is de huidige stand van zaken, nu
ruim een jaar na het regeerakkoord?
Zijn we op de goede weg? Hans
Mommaas maakt de balans op en
spreekt over de doorberekening van
het Klimaatakkoord.

Rassendiscriminatie en de grenzen
van het vreemdelingenrecht

13:00 - 14:00 LUNCH

14:00 - 15:00 LAURA VAN GEEST CPB

15:00 - 15:15 PAUZE

15:15-17:30
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MARLEEN STIKKER Waag

Energietransitie als Wederopbouw
2.0

Next Generation Internet. Trends
op weg naar democratisch
internet

De complexiteit van de
energietransitie wordt op grote
schaal onderschat, stelt prof. dr Jan
Rotmans. Het tempo waarin het
proces plaatsvindt is vele malen
trager dan zou moeten, terwijl de
burger buiten spel staat en er te veel
voor hem wordt bepaald. Dat vraagt
om grote problemen. Rotmans zet
de risico's op een rij in een met
feiten onderbouwd betoog.

Voormalig Zomergast Marleen
Stikker zet zich als directeur van
Waag in om met behulp van open
technologieën maatschappelijke
problemen aan te pakken. Ze
schetst de vijf belangrijkste
trends/uitdagingen voor de
toekomst. Hoe internet in
Nederland (en daarbuiten)
gelijkwaardig en voor iedereen
toegankelijk te houden? Wat kan
artificiële intelligentie wel en niet
bieden? Wat zijn voorbeelden van
constructieve toepassingen van
technologie voor een betere
samenleving.

16:15 - 16:45 Debat: Transparante
journalistiek
Jan Rotmans + Marleen Stikker
o.l.v Bas Mesters
In de mainstream journalistiek
ontstaat vaak snel consensus over
het perspectief van waaruit een
onderwerp moet worden behandeld:
Dijselbloem werd een held, het
reddingsprogramma voor
Griekenland een Europees succes,
economische groei moest, politiek
gaat over winnen en verliezen. Hoe
neutraal en objectief zijn deze
waarheden? En welke
consequenties hebben deze snel
gekozen invalshoeken? Kijken
journalisten wel genoeg door de
tijdsgeest heen? Realiseren ze zich
voldoende dat elk perspectief en
elke verhaal een actor is in een
politiek veld? Jan Rotmans en
Marleen Stikker pleiten voor meer
transparantie en kritische distantie
bij het kiezen van invalshoeken.

16:45 - 17:30 BORREL

VONDELZAAL

