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U wilt meespelen en meedenken over: 
 

 een economisch alternatief systeem in plaats van de vrije markt economie;  

 situaties die zo worden ingericht dat de meerwaarde van onderlinge concurrentie samengaat 
met de noodzaak van onderlinge samenwerking; 

 een economisch  systeem dat zowel het algemeen belang als het individueel belang dient. 
 

En u wilt kennis nemen van:  
 een instrument om deze broodnodige maatschappelijke gedragsveranderingen in het 

economisch spel tot stand te brengen. 
 

De conferentie mechanism design brengt u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten 
op dit gebied en laat u ‘spelenderwijs’ kennismaken met de spelregels. 

 
 
 
 
 

 
 



Thema 

De vrije markt economie voert de boventoon in onze samenleving die daardoor in problemen raakt. 
De ene na de andere financiële crisis ontstaat en de economische wetenschap lijkt daarbij onmachtig 
om dit te verklaren. Een aantal economen die voorbij  de waan van de dag zijn en putten uit de 
fundamenten van hun wetenschap, komt nu met verklaringen die uitstijgen boven het dagelijks 
gekrakeel van kranten en actualiteitenrubrieken.  
 
Perverse prikkels 
Zo’n  econoom is Arnold Heertje. 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. Zij vroegen zich eerder af hoe 
men de spelregels van de economie zo kan inrichten dat zowel het algemeen belang als het 
individueel belang  gediend worden.  
 
Mechanism design als alternatief  
De laatste drie hebben de opgave en het vraagstuk van het mechanism design geformuleerd: 
beschouw de vrije markt economie als een spel waarin de spelregels zo worden ontworpen dat zowel 
de individuele als de collectieve opbrengsten worden gemaximaliseerd. Voor sociale wetenschappers 
zit daar een fundamenteel vraagstuk aan vast. Hoe richt je een samenleving zo in dat de meerwaarde 
van onderlinge concurrentie samengaat met de noodzaak van onderlinge samenwerking?  
 
Naar meer rechtvaardigheid 
Andragologen herkennen daarin een vraagstelling van hun (spel)praktijk en (spel)theorie.  In een 
breder perspectief gaat het daarbij ook om het vraagstuk van een rechtvaardige verdeling van 
collectief goed. Een vraagstuk dat alle sociale wetenschappers zal 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 om een conferentie daarover 
te organiseren.  
  

Programma 
Sprekers 

Als eerste houdt Arnold Heertje (emeritus hoogleraar in de algemene economie aan de Universiteit 
van Amsterdam) een inleiding waarin hij zijn opvattingen toelicht. 
Vervolgens zal Maarten Janssen (hoogleraar micro-economie te Wenen en expert in mechanism 
design) de toepassing van deze theorie in de collectieve sector toelichten en bediscussiëren. 
Annemarth Idenburg (lid van de WRR) zet uiteen hoe het mechanism design de samenwerking 
tussen private en collectieve sektor kan bevorderen.  
 

Vier workshops 

Deelnemers aan de conferentie kunnen ook op meer actieve wijze ingaan op het mechanism design.  
1. Joep Schrijvers (andragoloog en auteur van onder andere het boek: Het Wilde Vlees, de 
tomtomisering van de passionele mens ) zal ingaan op perverse prikkels in het economisch spel.  
2. Sander Onderstal (econoom en onderzoeker economische faculteit UvA) bediscussieert de 
toepassing van het mechanism design op  het probleem van reïntegratie van langdurig werkelozen.   
3. Kees Blase (andragoloog en medisch fysicus) bespreekt de toepassing van het mechanism design 
op het maatschappelijk probleem van overgewicht.  
 4. Verder wordt in de conferentie aandacht besteed aan de spelkant van het  mechanism design.  
 
 



Praktische zaken 
 
Datum: 3 februari 2012. 

 
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. 
 
Locatie: Bungehuis, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. 
 

Prijs,inclusief lunch, koffie/thee en documentatie:   
€ 75 (€ 20 voor studenten) 
€ 60 voor AUVleden  
Bij inschrijving en betaling voor 1 januari 2012 € 10 korting (behalve voor studenten) 
 
 
Inschrijven 
Stuur een e-mail naar andragologie@uva.nl om u aan te melden en vermeld uw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres.  
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. 
Reserveer de datum in uw agenda en houd de website www.andragologie.eu in de gaten voor 
nadere informatie en schrijf u op tijd in. 
 
Organisatie 
De organisatie van de conferentie is in handen van de AUV alumnikring Andragologie met 
medewerking van de Kring Amsterdamse Economen (KAE) van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.  
 
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       Email: andragologie@uva.nl 
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