
Meer migratie, minder Meer migratie, minder 
verzorgingsstaat?verzorgingsstaat?

It’s obvious 
you can’t 
have free 
migration 

and a 
welfare state 

Dr. Milton Friedman



De toekomst van arbeid en migratieDe toekomst van arbeid en migratie

Financiëel: de houdbaarheid van de 
verzorgingsstaat.

Sociaal-economisch: goed functionerende 
arbeidsmarkt. Migranten pikken ‘onze’ banen 
in?

Sociologisch: ‘vreemden’ ondermijnen de 
solidariteit?

Spanningen

Conflictueus maar niet onmogelijk Conflictueus maar niet onmogelijk koppel: koppel: 
spanningen zijn te vermijden. spanningen zijn te vermijden. 

Ligt aan het ‘type’ migratie en het ‘type’  Ligt aan het ‘type’ migratie en het ‘type’  
verzorgingsstaat:verzorgingsstaat:

Beide zijden zullen zich moeten  Beide zijden zullen zich moeten  
aanpassen: andere migratie, andere aanpassen: andere migratie, andere 
verzorgingsstaatverzorgingsstaat

TussenconclusiesTussenconclusies

Betere mix hoger en lager opgeleidenBetere mix hoger en lager opgeleiden

Weinig hoger opgeleide migranten in Weinig hoger opgeleide migranten in 
Nederland Nederland 

Lager opgeleiden: vast in flexibel Lager opgeleiden: vast in flexibel 
werk: werk: flexmigratieflexmigratie

1. Andere migratie1. Andere migratie



Migratiebeleid met andere Migratiebeleid met andere middelenmiddelen

Reguleren onderkant arbeidsmarktReguleren onderkant arbeidsmarkt
-- FlexibiliteitFlexibiliteit
-- Uitzendwerk Uitzendwerk 

Aantrekken bovenkantAantrekken bovenkant
-- KennisinfrastructuurKennisinfrastructuur
-- Tolerant en welkom klimaat Tolerant en welkom klimaat 
-- Verzorgingsstaat als magneetVerzorgingsstaat als magneet

Hoe?Hoe?

A. Investeren in werkzekerheid A. Investeren in werkzekerheid 

B. Individualiseren van sociale zekerheid B. Individualiseren van sociale zekerheid 

C. Detacheren van sociale zekerheid C. Detacheren van sociale zekerheid 

D. Europeanisering van sociale zekerheid D. Europeanisering van sociale zekerheid 

2. Andere verzorgingsstaat2. Andere verzorgingsstaat

WWaarom? aarom? 

-- Minder financiële, Minder financiële, sociaalsociaal--economischeconomisch en en 
sociologische spanningen sociologische spanningen 

-- Migranten: ‘We willen werk, geen sociale Migranten: ‘We willen werk, geen sociale 
zekerheid’zekerheid’

Hoe? Hoe? 

-- PreventiePreventie: onderwijs: onderwijs

-- Inburgering gericht op werkInburgering gericht op werk

-- Actief arbeidsmarktbeleid heeft wel zinActief arbeidsmarktbeleid heeft wel zin

-- InvesterenInvesteren in (in (goedegoede) ) banenbanen

A. Investeren in werkzekerheidA. Investeren in werkzekerheid



Waarom?Waarom?
-- portabiliteitportabiliteit
-- solidariteit van ‘autochtonen’ én migranten: ‘solidariteit van ‘autochtonen’ én migranten: ‘YouYou

must have must have contributedcontributed’’

Hoe?Hoe?
-- Van verzorgingsstaat naar contributiestaatVan verzorgingsstaat naar contributiestaat
-- Werknemersverzekeringen in Werknemersverzekeringen in ereere herstellenherstellen
-- Tijdelijke sluiting bijstandTijdelijke sluiting bijstand
-- Maar: niet met de rekenmachine: ‘geen eeuwige Maar: niet met de rekenmachine: ‘geen eeuwige 
migrant’migrant’

B. Individualiseren van sociale B. Individualiseren van sociale 
zekerheidzekerheid

Waarom?Waarom?
-- Rechten voor tijdelijke migrantenRechten voor tijdelijke migranten
-- Kans op terugkeerKans op terugkeer

Hoe? Hoe? 
-- Premies voor pensioenen en Premies voor pensioenen en 
werkloosheidsrisico worden in land van werkloosheidsrisico worden in land van 
herkomst afgedragenherkomst afgedragen
-- Concurrentie op premies tegengaan door af te Concurrentie op premies tegengaan door af te 
dragen in een investeringsfonds in Nederlanddragen in een investeringsfonds in Nederland

C. Detacheren van sociale zekerheidC. Detacheren van sociale zekerheid

Waarom?Waarom?
-- Europese coördinatie nu kostbaar en Europese coördinatie nu kostbaar en 
problematischproblematisch
-- Vergroot mobiliteit aan de bovenkant Vergroot mobiliteit aan de bovenkant 
-- Vangnet voor Europese migrantenVangnet voor Europese migranten

Hoe? Hoe? 
-- ‘Light’: coördinatie en verrekening bijstand‘Light’: coördinatie en verrekening bijstand

sociaal fonds voor  mobiele burgerssociaal fonds voor  mobiele burgers
-- supranationaalsupranationaal

D. Europeanisering van sociale D. Europeanisering van sociale 
zekerheidzekerheid



BedanktBedankt……


