
 
 
 

Migratie en integratie: 
uitdagingen voor Vlaanderen op weg naar 2030 

 
Op zaterdagnamiddag 14 november vindt de Conferentie 2015 voor de ‘Toekomstverkenningen 
Richard Celis’ plaats in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen.  
Het is een initiatief van de Beweging Vlaanderen-Europa, VOS-Vlaamse Vredesvereniging, de 
Vlaamse Volksbeweging en de Marnixring. Ook onze vereniging werkt actief mee. 
Het thema is: “Op weg naar 2030. Welke toekomstvisie op migratie en integratie voor Vlaanderen 
en voor de Lage Landen?” De bijeenkomst bijwonen, kan gratis. Inschrijven (vóór 30 oktober 
2015) is evenwel verplicht. Zie daarvoor de practica onderaan. 
 

vierde conferentie in de rij 
De conferentie is onderdeel van een vijfjarenproject dat inzoomt op de toekomst voor Vlaanderen 

binnen Europa en in een globaliserende wereld via publieke conferenties op academisch niveau.  

De Toekomstverkenningen kregen de naam mee van Richard Celis uit waardering voor zijn 

levenslang engagement om de Vlaamse emancipatie vanuit variërende platformen te actualiseren. 

De openingsconferentie over de Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa vond 

plaats in 2012. De editie 2013 had het sociaal beleid voor en door Vlaanderen als onderwerp. En 

vorig jaar stond de noodzakelijke aanpak centraal om de economische welvaart van Vlaanderen 

duurzaam veilig te stellen. In 2015 ligt de focus op evoluties die onze Vlaamse samenleving tot in 

haar diepere vezels uitdagen: de problematiek van asiel en migratie, haperende integratie en 

toenemende islamradicalisering  

 

op 14 november ek 
De conferentie vraagt zich af in hoeverre de diversiteitsdruk op Vlaanderen al dan niet 

vergelijkbaar is met die op de ons omringende landen en in welke mate hij hier bij ons specifieke 

kenmerken vertoont. Ze peilt naar wat een sterkte-zwakteanalyse van het Vlaams 

inburgeringsbeleid kan leren voor de toekomst. En ze gaat na in welke mate de federale aanpak 

voor Vlaanderen een ruggensteun dan wel een stoorzender betekent. De uitgenodigde sprekers 

staan eveneens stil bij wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen opsteken en waarvoor een 

Europese aanpak onontbeerlijk is. 

 

topsprekers en ervaringsdeskundigen 

Conferentievoorzitter professor Jan De Groof zal twee hoofdsprekers verwelkomen die allebei 

gelden als autoriteiten met betrekking tot het onderwerp: enerzijds prof. WALTER NONNEMAN die 

actief is in het Centrum voor Migratie en Economische Studies aan de Universiteit Antwerpen, en 

anderzijds prof. GODFRIED ENGBERTSEN die doceert aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en ook 

lid is van de Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid in Nederland. 

Journalist RIK VAN CAUWELAERT modereert daarna een paneldiscussie tussen Vlamingen met een 

migratie-achtergrond die als ervaringsdeskundigen een uitgesproken en onderbouwde eigen mening 

hebben over het onderwerp. 

Minister-president GEERT BOURGEOIS is gevraagd om de Vlaamse beleidsvisie toe te lichten in een 

slottoespraak.  

 

hoe inschrijven? 
Het programma start om 14 uur (onthaal met koffie om 13.30 uur). Het einde is voorzien 

omstreeks 16 uur. Na afloop wordt een afsluitende drink aangeboden. 

Het adres van de Aula Rector Dhanis waar de conferentie plaatsvindt, is Kleine Kauwenberg 14-22, 

2000 Antwerpen. Voor een wegbeschrijving of informatie over openbaar vervoer: www.ucsia.org 

(doorklikken op wegbeschrijving>stadscampus>Aula rector Dhanis). 

 

De conferentie bijwonen, kan door een e-postbericht te sturen naar info@vlaandereneuropa.eu 

Vermeld bij inschrijving via e-post in de onderwerpregel van uw bericht: “toekomstverkenningen” 
en noteer in het bericht zelf:“Antwerpen 2015” + voornaam, naam, adres en e-postadres van de 
personen voor wie u inschrijft. 

 


