
                      

 

 

Hierbij het programma voor de  Pitch, Mix & Match, de jaarlijkse bijeenkomst voor 
onderzoekers, beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam in of voor de migratieketen. De 
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 oktober van 15:00 – 17:00 bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie (in de workshopruimte Z02-423), te Den 
Haag.  

Pitch, Mix & Match 

Pitch & Mix staat in het teken van de onderzoeksagenda voor 2018 op het gebied van 
migratie. Tijdens de bijeenkomst presenteren in totaal collega’s van onder meer het WODC, 
de ACVZ, IND, CBS en onderzoekers van verschillende universiteiten en 
onderzoeksinstellingen hun onderzoek in een ‘pitch’ van twee minuten. Hierop volgt een 
‘mix and match’ sessie, waarin alle aanwezigen de gelegenheid krijgen om kennis uit te 
wisselen over de onderzoeken en vragen te stellen.  

Programma 

15:00-15:05 

Opening  

Özge Bilgili (voorzitter DAMR) 

15:05-15:25 

Pitches 

1. Hanna van der Linden (EMN) Attracting and retaining international students in the EU 

2. Petra de Jong (NIDI) The impact of EU migration on national welfare systems 

3. Christine Otten (ACVZ) Herijking ouderschap 

4. Bahija Aaras (VU) A systematic human rights approach of migration law  
 
5. Sanne Noyon (WODC) De rechtsstaat voor iedereen? Binding van statushouders met  

Nederland 
 
6. Annick Pijnenburg (TU) At the frontiers of State responsibility 

7. Marcel Lubbers (NIDI) New immigrants in the Netherlands 



15:25-15:45 

Mix & Match 

 

15:45-16:00 

Pauze 

 

16:00-16:20 

Pitches 

8. Titia Maasland (IND) Rapportage Chavez-Vilchez 

9. Mark Klaassen (UL) Chavez-Vilchez en de gezinshereniging van ouder bij kind 

10. Merve Burnazoglu (UU) Skills identification for refugees’ integration 

11. Luc Verschuren (CBS) Cohort Syrische vluchtelingen 

12. Mieke Kox (EUR) Unauthorized migrants’ understandings of border regimes 

13. Sander Vergeer (ACVZ) Secundaire migratie 

14. Djamila Schans (WODC) Migratie in beeld: een sneak preview 

 

16:20-16:50 

Mix & Match 

 

16:50-17:00 

Sluiting 

Ira van der Zaal (Directie Migratiebeleid) 

17:00-17:30 

Borrel  

 

We kijken uit naar een informatieve en interactieve bijeenkomst! 


