MARC DE VOS
Beleidsexpert. Professor Arbeidsrecht en
Europees Recht. Auteur van het spraakmakende
boek ONGELIJK MAAR FAIR.

Categorie
Politiek, Economie & Financien

Type
Expert & Thought leader, Wetenschapper

Inzetbaarheid
Keynote spreker

Thematiek
Ongelijk maar fair: ‘de bepalende kwestie van
onze tijd’ anders bekeken., Basisinkomen tussen
droom en werkelijkheid

Talen
EN, NL, F

Afkomstig van
Belgium

Biografie
Marc De Vos is directeur van de beleidsdenktank
Itinera (www.itinerainstitute.org) en doceert
Arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de
rechtsstaat aan de UGent.
Hij is een internationaal beleidsexpert en
opiniemaker die regelmatig met interviews en
columns in de media komt, o.a. in de Wall Street
Journal Europe.. De vos schrijft, onderwijst,
spreekt en debatteert over thema’s van
arbeidsmarkt, Europese integratie, pensioenen,
gezondheidszorg, vergrijzing en de
welvaartsstaat, zowel nationaal als

internationaal en zowel in academische,
professionele als beleidskringen, evenals in de
media. Als opiniemaker en columnist volgt en
becommentarieert hij de brede sociale en
economische actualiteit. Zijn recentste
publicaties handelen over geluk, kapitalisme,
globalisering, ongelijkheid en burgerschap.
De expertise van Marc De Vos bestrijkt veel van
de grootste sociaaleconomische vraagstukken
van onze tijd. Daarin heeft hij diverse overheden,
nationale regeringen en internationale
instellingen geadviseerd. Als breed-beslagen
trendwatcher heeft Marc De Vos diverse
opgemerkte publicaties op zijn palmares.
Hij biedt een spitse analyse van ons economisch
tijdperk in ‘After the Meltdown. The future of
Capitalism and Globalization in the Age of the
Twin Crises’ (Shoehorn, 2010). Zijn succesboek
‘Ongelijk maar fair’ is als ‘het antwoord op
Piketty’ uitgegeven (LannooCampus, 2016), en
verschijnt in 2018 in het Frans en in het Engels.
In ‘De Verlichting uit evenwicht’ (Van Halewyck,
2016) breekt hij een lans voor de rechtsstaat als
universele Westerse waarde en als bindmiddel
in onze superdiverse samenleving. Binnenkort
verschijnt van zijn hand ‘Basisinkomen tussen
droom en werkelijkheid’ (Itinera, 2017), waarin hij
‘gratis geld voor iedereen’ als onwenselijk en
onhaalbaar afvoert.
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