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Missie

Het NIDI is het nationale demografisch instituut van Neder-
land. De missie van het NIDI is om door toonaangevend 
wetenschappelijk onderzoek van bevolkingsvraagstukken 
een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschap-
pelijke uitdagingen. Kenmerkend is de interdisciplinaire en 
internationale aanpak, waarbij veel aandacht wordt gegeven 
aan de ontwikkeling van jong onderzoekstalent. 

Totstandkoming en historische ontwikkelingen

Het NIDI is in 1970 opgericht als interuniversitair onderzoeks-
instituut, met als doel om wetenschappelijk onderbouwde 
antwoorden te vinden op de urgente bevolkingsvraagstuk-
ken in Nederland, zoals dreigende overbevolking. Door het 
oprichten van een nationaal demografisch onderzoekscen-
trum werd versnippering in het demografisch onderzoeks-
veld voorkomen en synergie gecreëerd. Deze nationale en 
samenbindende rol vervult het instituut nog steeds waarbij 
voortdurend een nieuwe thematische invulling aan die rol 
wordt gegeven. Lag in de jaren 70 en 80 de focus vooral op 
het thema lage vruchtbaarheid, migratie werd een structu-
reel thema sinds de jaren 80, vergrijzing sinds de jaren 90, 
en migratie en integratie alsook langer doorwerken en langer 
leven in het nieuwe millennium. 

In de eerste decennia heeft het NIDI zich ontwikkeld van 
een interuniversitair naar een interdisciplinair instituut. De 
eerste ‘i’ van NIDI staat sinds 1987 daarom voor interdisci-
plinair. De focus van het onderzoek naar bevolkingsontwik-
kelingen verschoof van beschrijvend naar verklarend en de 
context veranderde van institutionele naar interdisciplinaire 
samenwerking. De samenwerking tussen onder meer demo-
grafen, sociologen, geografen en economen maakte het 
mogelijk om nieuwe onderzoeksvragen te adresseren, zoals 
naar de toekomstige ontwikkelingen in participatie, gezond-
heid, pensionering en levensverwachting. In deze fase werd 
het onderzoek van het NIDI, door het wervingsbeleid en 
nieuwe samenwerkingen, ook steeds internationaler. Na de 
eeuwwisseling koos het instituut ook voor een route naar 

wetenschappelijk topinstituut. Een belangrijke stap die hier-
aan bijdroeg was de aansluiting, in 2003 van het instituut bij 
de KNAW. 

NIDI-onderzoekers hebben belangrijke bijdragen geleverd 
aan de demografie. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwik-
keling van de huishoudensdemografie en de meerdimensio-
nele demografie, dit zijn thans standaard instrumenten voor 
beschrijving en prognose van meerdimensionele populaties. 
Het NIDI heeft ook belangrijke bijdragen geleverd aan het 
levensloop perspectief in de demografie: micro-onderzoek 
van demografisch gedrag rond huishoudens en gezinnen, 
migratie, integratie en pensionering. 

Het huidige NIDI kenmerkt zich door een beperkt aantal 
actuele thema’s, onderzoeksgroepen die worden geleid door 
toonaangevende onderzoekers (VIDI, VICI, ERC- laureaten), 
een jonge, diverse onderzoeksstaf waarvan de helft PhD stu-
dent of postdoc is, en een gezonde financiële situatie. Als 
gevolg van het sterk non-discriminatoire wervingsbeleid kent 
de staf een grote diversiteit naar gender (50/50), leeftijd 
(50% < 35 jaar) en disciplines (8) en nationaliteit (13). 

Rol en meerwaarde

Voortvloeiend uit haar missie heeft het NIDI vier belangrijke 
rollen: (1) katalysator voor (vernieuwing van) het onderzoek 
in de demografie; (2) waarborgen van de interdisciplinariteit 
van het onderzoek in het vakgebied; (3) vervlechten van fun-
damenteel onderzoek met kennisdeling en valorisatie en (4) 
het vervullen van spilfunctie in het netwerk van de demogra-
fie. Om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en coördi-
neren, maatschappelijke problemen te signaleren en beleid 
en samenleving te informeren, is de kritische massa en de 
interdisciplinariteit die het NIDI biedt noodzakelijk. De posi-
tie van het NIDI, als nationaal onafhankelijk interdisciplinair 
kennisinstituut binnen de KNAW, stevig verankerd in de uni-
versitaire wereld en nauw verbonden met de relevante spe-
lers in het buitenland, stelt het instituut in staat om de vier 
rollen optimaal te vervullen. 
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Demografie is een kleine discipline als het gaat om aantallen 
van onderzoekers en studenten. De enige masteropleiding 
demografie is aan de RUG gevestigd. Individuele demogra-
fen zijn actief verder verspreid over de diverse Nederlandse 
universiteiten op deelthema’s van de demografie, meestal 
binnen de sociale, economische of geografische faculteit. 
De enige demografische onderzoeksgroep van enige omvang 
naast het NIDI is te vinden bij het CBS, die zich voorname-
lijk richt op het verzamelen en ontsluiten van demogra-
fische data, alsmede de nationale bevolkingsprognose. 
De beperkte omvang van de discipline staat echter niet in 
verhouding tot het maatschappelijke belang van de vraag-
stukken die het onderzoekt, zoals vergrijzing, migratie en 
gezinsvorming. Doordat het NIDI-onderzoekers uit de demo-
grafie en verschillende andere disciplines bij elkaar brengt 
ontstaat de kritische massa die nodig is om de dynamiek in 
de bevolkingsomvang en -samenstelling en de demografi-
sche kernthema’s geboorte, sterfte en migratie adequaat te 
adresseren in fundamenteel onderzoek. Het NIDI fungeert 
daardoor als katalysator voor (vernieuwing in) het demogra-
fisch onderzoek in Nederland. Door de kritische massa is het 
NIDI bovendien zowel nationaal als internationaal het her-
kenningspunt voor de Nederlandse demografiebeoefening. 

Verklaren en voorspellen van bevolkingsontwikkelingen ver-
eisen een multi- en interdisciplinaire onderzoeksaanpak. 
Demografische ontwikkelingen op populatieniveau kunnen 
alleen worden begrepen door onderzoek van individueel 
gedrag in een veranderende economische en maatschap-
pelijke context. Vrouwen krijgen sinds het eind van de jaren 
zestig kinderen op latere leeftijd, wat onder meer voortkomt 
uit de grotere keuzevrijheid in relatievorming en werk, en 
mogelijk werd gemaakt door de culturele veranderingen in 
die tijd. De gevolgen van die transities ondervinden we van-
daag in de vorm van vergrijzing. Deze lange termijn processen 
vereisen een benadering vanuit epidemiologische, economi-
sche, sociologische, en psychologische verklaringsmodellen 
Migratie en integratie worden onderzocht door demografen, 
sociologen en geografen. Al deze disciplines zijn dan ook 

vertegenwoordigd bij het NIDI. De aanwezigheid van verschil-
lende disciplines in één gebouw en in dezelfde themagroe-
pen genereert synergie, die wordt versterkt door het spreken 
in een gemeenschappelijke taal. 

Kennisdeling en valorisatie staan centraal in de NIDI-missie. 
De thema’s waar het NIDI zich de afgelopen jaren maatschap-
pelijk mee geprofileerd heeft zijn pensionering, langer leven, 
migratie en integratievraagstukken, solidariteit tussen gene-
raties, mondiale bevolkingsontwikkeling en bevolkingskrimp. 
De NIDI-uitgave Demos kent onder haar abonnees scholen, 
bibliotheken, krantenredacties en ministeries, en heeft een 
veel geraadpleegde web-versie. Demos verschijnt al 34 jaar 
en heeft een maatschappelijk groot bereik. Regelmatig lei-
den Demos-publicaties tot artikelen in dagbladen en contac-
ten met overheden en maatschappelijke organisaties. Voor 
veel scholieren en studenten is Demos de eerste kennisma-
king met de demografie en inspiratiebron voor een werkstuk. 

Het NIDI adviseert daarnaast ook diverse maatschappelijke 
stakeholders zoals ministeries, regionale en lokale overhe-
den, politieke partijen, vakbonden, de SER, de WRR, pensi-
oenfondsen, en maatschappelijke instellingen die een relatie 
met bevolkingsvraagstukken hebben, zoals de Gezondheids-
raad, het Actuarieel Genootschap, zorginstellingen en 
woningcorporaties. Hier gaat het vaak om prognoses, par-
ticipatie in adviescommissies, of presentaties en discussies 
voor en met professionals en beleidsmakers. Hiertoe orga-
niseert NIDI bijvoorbeeld policy briefings en lunch seminars, 
en, in samenwerking met de RUG, een cursus demografie 
voor professionals bij gemeentelijke en provinciale overhe-
den. In 2016 organiseerde het NIDI bovendien de internatio-
nale tentoonstelling in het stadhuis van Den Haag How to get 
to 100 - and enjoy it?

Doordat het NIDI-onderzoekers uit verschillende disciplines 
en kennisinstellingen samenbrengt en het gezicht is van de 
demografiebeoefening in Nederland, is het instituut bij uit-
stek gepositioneerd om als ‘spin in het web’ te fungeren. Dit 
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ONDER HET VERGROOTGLAS

Oudere levensfasen en 
intergenerationele 

solidariteit

De GGP’s datasets vergroten ons inzicht in hoe 
verschillende factoren het gedrag van individuen 
en gezinnen beïnvloeden. 

Relatiekeuze en 
-ontbinding

Complexiteit en kwets-
baarheid van gezinnen

De transitie naar 
volwassenheid

Dit zijn belangrijke onderwerpen in de surveys 
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Kazakhstan
Kroatië
Letland
Moldavië
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doet het NIDI binnen Nederland, maar bij uitstek ook inter-
nationaal. Voorbeelden zijn:

• Het NIDI is coördinator van het Gender and Generations 
Programme (GGP) een groot internationaal onderzoeks-
programma. In dit programma wordt door organisaties in 
meer dan 20 landen uit Europa en in toenemende mate 
ook uit andere werelddelen, samengewerkt in de ontwik-
keling en het onderhoud van een internationaal verge-
lijkbare longitudinale database. Het GGP is als Emerging 
Project in de Europese ESFRI-Roadmap erkend, en heeft 
in dat kader een subsidie ontvangen om een data-infra-
structuur uit te bouwen. Het GGP is ook ondergebracht in 
ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Sciences and 
Economics Innovation), het dataplatform voor de mens- 
en maatschappijwetenschappen, dat is opgenomen in de 
Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfacili-
teiten. De positie van het NIDI in dit internationale net-
werk zorgt er voor dat de zichtbaarheid en impact van de 
Nederlandse demografie in het internationale veld groot 
zijn. 

• Het NIDI speelt een centrale rol in de belangrijkste inter-
nationale demografische beroepsverenigingen. Het voert 
het secretariaat van de European Association for Popu-
lation Studies (EAPS) en van de Nederlandse Vereniging 
voor Demografie (NVD). Momenteel vervult het NIDI cruci-
ale bestuurlijke rollen bij de EAPS (Executive Director), bij 
de International Union for the Scientific Study of Popula-
tion (Executive Secretary) en bij de NVD (voorzitter). 

• Het NIDI is co-founder van Population Europe, de geza-
menlijke organisatie van Europese onderzoeksinstellin-
gen die het belang van bevolkingsvraagstukken onder de 
aandacht van de EU brengt, alsmede co-founder van de 
European Doctoral School for Demography, de gezamen-
lijke demografische opleiding van Europese academische 
instellingen. 

• Het NIDI werkt sinds 1998 samen met het UN-bevol-
kingsprogramma UNFPA, in het kader van de evalu-
atie van de belangrijkste mondiale doelstellingen van 
bevolkingsbeleid. 

Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap

Het NIDI heeft een centrale positie in het veld van de demo-
grafiebeoefening, zowel nationaal als internationaal. 

Het NIDI profileert zich internationaal als center of excellence 
en als het gezicht van de Nederlandse demografie en heeft 
sterke banden met de andere belangrijke Europese demo-
grafische onderzoeksinstellingen: het Max Planck Institute 
for Demographic Research in Rostock, het Wittgenstein Cen-
tre in Wenen en het Institut National d’Études Démographi-
ques in Parijs. In het overleg en de samenwerking met deze 
zusterinstellingen treedt het NIDI op als vertegenwoordiging 
van de demografie in Nederland. Het hierboven genoemde 
Gender and Generations Programme GGP illustreert eveneens 
heel duidelijk de wijze waarop het NIDI haar internationale 
centrale rol in het demografie-onderzoek invult. 

In Nederland is de belangrijkste samenwerkingsrelatie sinds 
2014 die met de RUG die als enige universiteit in Nederland 
een opleiding in de demografie aanbiedt. In de samenwer-
kingsovereenkomst met de RUG wordt benadrukt dat de 
missie van het NIDI als nationaal instituut leidend is en dat 
door affiliatie de wetenschappelijke inbedding van het insti-
tuut als nationaal instituut versterkt wordt. De affiliatie met 
de RUG heeft bijvoorbeeld geleid tot samenwerking met de 
maatschappelijke speerpunten van de RUG Healthy Aging en 
Sustainable Society. NIDI PhD students promoveren aan de 
RUG, waardoor de onderzoekslijnen met de participerende 
faculteiten versterkt worden. NIDI-hoogleraren bekleden 
leerstoelen bij de participerende faculteiten. Samenwerking 
met deze faculteiten bestaat vooral uit de begeleiding van 
promovendi, gezamenlijk publiceren en acquisitie. Het NIDI 
ondersteunt bovendien onderzoeksgerelateerd onderwijs. 

NIDI-medewerkers bekleden daarnaast leerstoelen aan de 
VU, de UvA, de EUR en TiU, waardoor ook intensieve samen-
werkingsverbanden met de andere universiteiten bestaan, die 
thematisch complementair zijn aan de relaties met de RUG. 
Een aantal NIDI-hoogleraren heeft een leerstoel zowel bij de 
RUG als bij een andere universiteit. Externe onderzoekers 
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die een speciale band met het NIDI hebben, afkomstig van 
de RUG, de overige universiteiten en de planbureaus zijn 
benoemd tot affiliated researchers. Zij maken gebruik maken 
van de onderzoeksinfrastructuur van het NIDI.

Naast de samenwerking met de universitaire instellingen, 
werkt NIDI samen met onderzoekers van andere KNAW-insti-
tuten. Met het IISG wordt een vergelijkende regionale studie 
uitgevoerd naar tweede generatie migranten. Op termijn wil 
het NIDI ook participeren in de activiteiten van het KNAW 
Humanities cluster op het terrein van ‘big data’ (zie ook vol-
gende paragraaf). Een voorbeeld van dit type gezamenlijk 
onderzoek is levensloopanalyse met behulp van historische 
data. Met de Frŷske Akademy is een historisch demografisch 
project uitgevoerd gebaseerd op historische archieven van 
het kadaster en met het Meertens Instituut wordt over een 
project voorbereid waarbij de rol van taal in migratie wordt 
onderzocht. 

Een belangrijke groep van partners voor het NIDI vormen de 
maatschappelijke ‘stakeholders’. Dit is een gevarieerde groep 
instellingen, waaronder de planbureaus, overheden en een 
grote groep maatschappelijke organisaties. Samenwerking 
met de planbureaus CBS, CPB, SCP en PBL heeft veelal de 
vorm van gezamenlijke publicaties en promoties. Met het CBS 
bestaan intensieve samenwerkingsrelaties, zowel wat betreft 
databestanden als advisering en gezamenlijke publicaties. 
De verhouding met de planbureaus is complementair, waar-
bij het NIDI een meer fundamentele rol speelt in de kennis-
keten van beleidsvraag naar fundamenteel onderzoek. Ook 
met andere kennisinstellingen wordt samengewerkt, zoals 
met TNO, Netspar, Platform 31 en de WRR. 

Vooruitblik en strategie

Onderzoeksagenda: Toekomstige demografische ontwikke-
lingen, denk aan vergrijzing en migratie, zullen de komende 
decennia een grote invloed blijven uitoefenen op de samen-
leving. De demografische vraagstukken van vandaag zullen 
ook voor langere tijd de onderzoeksagenda blijven bepalen, 
maar de focus zal verschuiven. Zo ligt bijvoorbeeld op dit 

moment in het thema vergrijzing het accent op pensionering, 
maar over 10 tot 15 jaar zal het accent veel meer liggen op 
de manier waarop voor een groeiende groep oudere ouderen 
de zorg moet worden georganiseerd en op de toenemende 
diversiteit onder ouderen. 

Ook kan worden voorzien dat mondiale demografische vraag-
stukken een belangrijke plaats op de agenda zullen innemen: 
duurzaamheid, klimaatverandering, internationale migratie, 
internationale ongelijkheid en conflicten, regionale groei en 
krimp, hebben allemaal grote gevolgen. Deze mondiale ont-
wikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor Nederland en 
Europa. Het onderzoek van het NIDI zal zich in de toekomst 
daarom ook richten op deze mondiale vraagstukken. Naast 
de stevige inbedding van het NIDI binnen Europa zijn inmid-
dels ook internationale samenwerkingsverbanden aange-
gaan met onderzoeksinstellingen in bijvoorbeeld China en 
India, die in de komende decennia ook te maken gaan krijgen 
met vergrijzing en daarbij de expertise willen gebruiken van 
landen die hen daarin zijn voorgegaan. 

In 2020 organiseert het NIDI ter gelegenheid van het vijftigja-
rig bestaan een congres over de belangrijkste demografische 
uitdagingen voor de komende vijftig jaar. De resultaten van 
dit congres zullen bijdragen aan de vaststelling van de toe-
komstige onderzoeksagenda.

Big data: Demografie is een discipline waarin veel met grote 
databestanden wordt gewerkt. Het NIDI werkt in verschillende 
projecten nauw samen met het CBS op het gebied van de 
analyse van registerdata en de koppeling van deze gegevens 
aan surveys en andere databases. De beschikbaarheid aan 
en koppeling van gegevens uit diverse bronnen zal in de toe-
komst alleen maar toenemen. Via bijvoorbeeld social media 
zullen grote hoeveelheden gegevens beschikbaar komen 
over demografisch gedrag, gezondheid, activiteitenpatronen 
en leefstijlen, die belangrijke informatie bevatten voor het 
beantwoorden van belangrijke demografische vraagstukken. 
Middels de samenwerking met het KNAW Humanities Cluster 
zal het NIDI zich ook bezig gaan houden met big data afkom-
stig uit de digital humanities. Het NIDI wil een spilfunctie in 
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 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 2706

Overig 734 

Totaal 3440

 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel 12,9

PhD students en postdocs/tijdelijke onderzoekers1 22,4 

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel 1,0 

Ondersteunend en beheerspersoneel 5,8 

Totaal 42,1

14
2

31

53

%

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

2102

497

1083

50 

RUG en KNAW basisfinanciering, inclusief huisvesting 

Onderzoekssubsidies2 

Extern gefinancierd onderzoek 

Overig/correctie 

Totaal 3732

%€ 56

13

29

1

%€ 79

21

1  Inclusief personeel met externe financiering
2  Toegekende projecten beleidsfondsen KNAW en subsidies NWO
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Nederland vervullen als het gaat om big data gebruik in de 
demografie door gebruik te maken van de expertise op het 
gebied van koppelen van register data en survey gegevens 
en op het gebied van methodeontwikkeling voor analyse van 
big data. Het NIDI streeft er hierbij naar aan te sluiten bij het 
Open Science beleid van Nederland en de EU. 

Valorisatie: Sociaalwetenschappelijk onderzoek moet bruik-
bare resultaten opleveren voor de samenleving. Denk aan de 
Nationale Wetenschapsagenda waarin NIDI momenteel parti-
cipeert in de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ 
met het onderzoek: ‘Levensloop van jongeren in de 21e eeuw: 
risico’s voor toenemende ongelijkheid’. Het NIDI zal de valori-
satie van haar onderzoek verder versterken, zowel nationaal 
als internationaal. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van 
de aanwezige expertise op het gebied van vergelijkend onder-
zoek, om evidence based population policies te formuleren, 
bijvoorbeeld op het gebied van vergrijzing, zorg, of migratie. 

De internationale erkenning van het NIDI als topinstituut 
schept de voorwaarden om met internationale partners 
samen te werken aan mondiale vraagstukken. De multidis-
ciplinariteit en de ervaring met het koppelen van databe-
standen verschaft het NIDI een unieke uitgangspositie om 
optimaal gebruik te maken van big data. Expertise in het 
onderzoek ten behoeve van evidence based policies en erva-
ring in het informeren van het publiek en het adviseren van 
beleidsmakers waarborgt valorisatie. De huidige staf van het 
NIDI, jong, interdisciplinair en internationaal, is bij uitstek 
geschikt om die strategie tot een succes te maken. 

Mid-term review1

De meest recente externe evaluatie van het NIDI 
vond plaats in 2013. In 2017 werd een mid-term 
review gedaan door het instituut over de periode 
2014-2017. In het rapport van deze mid-term review 
wordt geconcludeerd dat NIDI goed op weg is om de 
in 2013 gestelde doelen te bereiken. In het rapport 
worden de volgende conclusies verwoord:

• Uit het hoge niveau van de wetenschappelijke 
output, het gebruik en de erkenning blijkt de 
wetenschappelijke excellentie van het NIDI. Het 
niveau van de output, het gebruik en de erken-
ning is toegenomen sinds de vorige evaluatie.

• De wetenschappelijke output van NIDI is in 
de periode 2013-2016 aanzienlijk toegeno-
men. Het aantal wetenschappelijke artikelen 
in peer reviewed tijdschriften is gegroeid van 
gemiddeld 44 in de periode 2008-12 tot meer 
dan 60 in 2015-16 en het aantal voltooide 
proefschriften per jaar is meer dan verdub-
beld, met 5 proefschriften in 2016.

• NIDI is zeer succesvol geweest in het verkrij-
gen van grote onderzoeksbeurzen van ERC en 
NWO: één ERC starting grant, één ERC advan-
ced grant en één NWO VICI. Bovendien was 
NIDI succesvol in NORFACE, Europese kader-
programma’s, ESF en Urban Europe. 

• NIDI-onderzoekers worden door hun peers 
erkend als de top van demografen. Vier NIDI-
leden zijn lid van de KNAW, twee andere NIDI-
onderzoekers zijn lid van Academia Europaea. 
Helga de Valk behaalde de prestigieuze Alli-
anz-prijs voor Europese Demograaf van het 
jaar 2016.

1  Omdat de meest recente externe evaluatie (waarin 
de maatschappelijke betekenis van het NIDI getoetst 
werd) in 2013 plaatsvond, is daarvan geen samenvatting 
opgenomen. In plaats daarvan is een samenvatting 
gegeven van de mid-term review die het instituut in 2017 
heeft uitgevoerd.

 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 2706

Overig 734 

Totaal 3440

 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel 12,9

PhD students en postdocs/tijdelijke onderzoekers1 22,4 

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel 1,0 

Ondersteunend en beheerspersoneel 5,8 

Totaal 42,1

14
2

31

53

%

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

2102

497

1083

50 

RUG en KNAW basisfinanciering, inclusief huisvesting 

Onderzoekssubsidies2 

Extern gefinancierd onderzoek 

Overig/correctie 

Totaal 3732

%€ 56

13

29

1

%€ 79

21

1  Inclusief personeel met externe financiering
2  Toegekende projecten beleidsfondsen KNAW en subsidies NWO
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• NIDI heeft zijn centrale positie in de nationale 
en internationale demografische infrastructuur 
versterkt.

• Een duidelijk bewijs van de centrale positie 
van NIDI in het internationale onderzoeks-
netwerk is de grote subsidie (€ 2M) die het 
instituut heeft verkregen voor het Generati-
ons and Gender Programme. NIDI is gastheer 
van dit grote internationale longitudinale 
onderzoeksprogramma, waarbij 19 landen en 
11 onderzoeksinstituten zijn betrokken. GGP 
wordt erkend als een emerging project voor 
de Europese Roadmap of Research Data Infra-
structures. Zowel het wetenschappelijke lei-
derschap als de database-infrastructuur zijn 
in handen van NIDI.

• NIDI is veranderd in een kraamkamer voor jonge 
talenten. 

• Een van de belangrijkste resultaten van de 
reorganisatie van het instituut in de periode 
2012-2013 is de verjonging van het personeel. 
Momenteel is ongeveer 50 procent van de staf 
PhD of postdoc. 

• NIDI is op efficiënte wijze georganiseerd. Als 
gevolg van de reorganisatie in 2013 is het een 

efficiënte onderzoeksomgeving geworden. 
Bovendien heeft het NIDI de vereiste financi-
ele doelen behaald waardoor de organisatie nu 
financieel stabiel en veerkrachtig is.

• De maatschappelijke meerwaarde van NIDI-
onderzoek maakt deel uit van haar missie. 

• Demos blijft een zeer belangrijk medium om 
beleidsmakers, journalisten, studenten en het 
grote publiek te informeren. 

• NIDI-onderzoek blijft de nationale media 
bereiken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
onderzoek naar een lang leven of pensioen.

• NIDI organiseert beleidsbriefings en open-
bare lezingen (in samenwerking met de RUG) 
over onder meer Europese migratie, langer 
leven en werken, eenzaamheid, gezondheid 
en welzijn. 

• Er is ook een aantal zwakke punten en bedrei-
gingen geïdentificeerd. Deze hebben voorname-
lijk betrekking op de toekomstige uitdagingen 
van het verkrijgen van nieuwe grote onder-
zoekssubsidies en de langere termijn ontwikke-
ling van het NIDI-personeel.


