CONFERENTIE MECHANISME DESIGN: SPELEN MET MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING

3 februari 2012, 10.00 – 17.00 uur, Bungehuis, Spuistraat 210, Amsterdam
Ontvangst, koffie/thee en inschrijving: 09.00 – 10.00 uur
Organisatie De organisatie van de conferentie is in handen van de AUV alumnikring Andragologie met
medewerking van de Kring Amsterdamse Economen
Onze samenleving waarin de vrije markt economie de boventoon voert schijnt uit de hand te lopen. De
ene na de andere financiele crisis overkomt ons en de economische wetenschap schijnt daarbij onmachtig
om te verklaren hoe dat zit en hoe dat komt. Toch zijn er een aantal economen die voorbij de waan van
de dag en puttend uit de fundamenten van hun wetenschap komen met verklaringen die uitstijgen boven
het dagelijks gekrakeel van kranten en actualiteitenrubrieken. Zo’n econoom is Arnold Heertje emeritus
professor in de algemene economie. Hij heeft het over perverse prikkels die de vrije markt economie laat
ontaarden in een spel waarin individuen zich ten koste van andere individuen en het algemeen belang
verrijken. Daarbij refereert hij aan het werk van een aantal Nobelprijswinnaars in de economie, John
Nash, Leonid Hurwicz, Roger Myerson en Eric Maskin die zich afvroegen hoe men de spelregels van de
economie zo kan inrichten dat zowel het algemeen belang alswel het individueel belang daarmee gediend
worden. De laatste drie hebben daarmee de opgave en het vraagstuk van het mechanism design
geformuleerd: beschouw onze vrije markt economie als een spel waarin de spelregels zo worden
ontworpen dat zowel de individuele alswel de collectieve opbrengsten worden gemaximaliseerd. Een niet
geringe uitdaging zowel voor de wetenschap alswel voor de samenleving.
Voor sociale wetenschappers zit daar een fundamentele vraagstuk aan vast. Hoe richt je een situatie zo in
dat de meerwaarde van onderlinge concurrentie samengaat met de noodzaak van onderlinge
samenwerking? Andragologen herkennen daarin een vraagstelling van hun spelpraktijk en speltheorie. In
een breder perspectief gaat het daarbij ook om het vraagstuk van een rechtvaardige verdeling van
collectief goed. Een vraagstuk dat alle sociale wetenschappers zou moeten aanspreken.
Kortom er zijn genoeg redenen om stil te staan bij het pleidooi van Arnold Heertje om zich te verdiepen
in het mechanism design als instrument om broodnodige maatschappelijke gedragsveranderingen in het
economisch spel tot stand te brengen en een conferentie daarover te organiseren.
Prof. dr. Arnold Heertje is de openings spreker. Daarnaast zal Prof. dr. Maarten Janssen (Hoogleraar
micro economie in Wenen en oud directeur Tinbergeninstituut) die als expert in mechanism design de 3G
veiling van de overheid heeft begeleid de toepassing van het mechanism design in de collectieve sektor
bediscussieren. Dr. ir. Annemarth Idenburg (medewerker van de WRR) vraagt zich af hoe het

mechanism design de samenwerking tussen private en collectieve sektor kan bevorderen. De ochtend
wordt afgesloten met een discussie met sprekers en de zaal.
Na een lunchpauze kunnen deelnemers aan de conferentie in workshops op een meer actieve wijze ingaan
op het mechanism design. Dr. Joep Schrijvers (andragoloog en auteur van onder andere het boek: Het
wilde vlees, de tomtomisering van de passionele mens ) en Prof. dr. Janneke Mens-Verhulst (andragologe
en onder andere oud hoogleraar Universiteit voor Humanistiek) zullen ingaan op perverse prikkels in het
economisch spel en de vraag hoe het spel anders gespeeld kan worden om dat tegen te gaan. Dr. Sander
Onderstal (onderzoeker economische faculteit uva) bediscussieert de toepassing van het mechanism
design op het probleem van reintegratie van langdurige werkelozen. Drs. Kees Blase (andragoloog en
medisch fysicus) bespreekt de toepassing van het mechanism design op het maatschappelijk probleem van
overgewicht.
Daarena zal in een plenaire bijeenkomst geinventariseerd worden wat de workshops voor inzichten
hebben opgeleverd en geeft Arnold Heertje tenslotte commentaar.
Dagvoorzitter Dr. Cor van Dijkum (andragoloog en methodoloog)

Voor meer uitgebreide informatie klik hier
INSCHRIJVEN
Stuur een e-mail naar andragologie@uva.nl om u aan te melden en vermeld uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
Prijs,inclusief lunch, koffie/thee en documentatie: € 75 (€ 20 voor studenten, maar dan lunch niet
inbegrepen) € 60 voor AUV-leden.
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUV Kring Andragologie te
Amsterdam o.v.v. mechanism design en de naam van de deelnemer(s).
U kunt uw deelname niet annuleren. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten komen.
Post- en bezoekadres van de alumnikring andragologie, tevens bibliotheek: Sarphatistraat 104, 1018 GV
Amsterdam, kamer 0.02. Secretariaat: 020 5255880, bgg: 020 6904997.
www.uva-alumni.nl/andragologie www.andragologie.eu

