
Net als vele honderden andere Nederlanders werkt Dennis van der Veur  
bij de Europese Unie. Werk dat niet om de winst van een bedrijf draait, 
maar om de levensomstandigheden van meer dan 500 miljoen Europeanen.

ZORGEN DAT IEDEREEN ZICH 
THUIS VOELT IN EUROPA
DENNIS DOET HET 

“Hoe is het om lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel of transgender te zijn in 
verschillende landen van de EU? 
Bijna honderdduizend mensen vulden 
online een vragenformulier in over 
hun ervaringen met discriminatie en 
geweld. Vijf jaar geleden was het mijn 
eerste klus bij het Europees Bureau 
voor de grondrechten, een EU-
agentschap in Wenen.” 

OGEN OPENEN
“Met de - soms schokkende - 
resultaten opende ik de ogen van 
beleidsmakers. Het publiceren 
van alleen een onderzoeksrapport 
verandert de werkelijkheid natuurlijk 

niet. Als je dingen in de praktijk 
wilt verbeteren, moet de discussie 
opener, moet je samenwerken met 
influencers. Juist dat maakt mijn werk 
zo spannend.” 

GOEDE VOORBEELDEN DELEN
“Elke lidstaat gaat anders om met 
bepaalde thema’s. Het ene land heeft 
meer ervaring met hoe je hate crimes 
goed registreert en onderzoekt; het 
andere land weer meer met hoe je 
voorlicht over data privacy. Ik zoek 
voortdurend naar vormen om lidstaten 
onderling goede voorbeelden te laten 
delen.” 

GROEIENDE DIVERSITEIT
“Zo organiseerde ik laatst het 
tweede EU-mensenrechtenforum 
waar zeshonderd mensen aan 
deelnamen. Bewust koos ik voor 
een bont gezelschap dat elkaar kon 
inspireren; van populaire YouTubers tot 
Europarlementariërs. Centraal stond 
de vraag hoe we binnen de EU op 
een positieve manier kunnen omgaan 
met de groeiende diversiteit van de 
samenleving.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
“Wat begint als onderzoek, zoals naar 
hoe landen minderjarige vluchtelingen 
opvangen via voogdij, kan vervolgens 
heel praktisch van pas komen. Toen 
in het najaar van 2015 de enorme 
stroom vluchtelingen op gang kwam, 
konden wij bijvoorbeeld adviseren 
bij het ontwikkelen van checklists 
en trainingen zodat kinderen goed 
worden opgevangen.”  

De Europese Unie heeft 44 
agentschappen. Daarnaast 
kun je werken bij de Europese 
Commissie, het Europees 
Parlement en andere EU-
instellingen, zoals de Europese 
Rekenkamer. Je kunt met 
elke studierichting terecht 
bij de EU. Je vindt er vaste 
banen, tijdelijke contracten of 
traineeships op verschillende 
vakgebieden. WerkenbijdeEU 
helpt je op weg naar een 
functie bij de EU. Meer 
informatie hierover vind je  
op werkenbijdeEU.nl.

DAGELIJKS BIJDRAGEN
“De recente discussie in de EU over  
de onafhankelijkheid van de 
rechtsstaat laat zien dat we het 
belangrijk vinden dat Europa één 
is als het gaat om de rechtsstaat, 
mensenrechten en democratie. 
Dát zijn de pilaren van de EU, en 
het is belangrijk dat we daar elkaar 
aan blijven herinneren. Dat ik daar 
dagelijks aan kan bijdragen, blijft 
bijzonder.” 
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“ Wat begint als onder-
zoek, kan praktisch 
van pas komen.“ 

“ Dat ik daar dagelijks 
aan kan werken,  
blijft bijzonder.“ 
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