
Conferentie  

 
 

vrijdag, 11 april 2014 

Mechanism Design in de praktijk  

Het ontwerpen van  
maatschappelijke instituties 

In deze conferentie komen academici uit verschillende 

disciplines en professionals uit meerdere domeinen 

(bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, watermanagement, 

energieproductie en vervoer) bij elkaar om ideeën en 

inzichten over de theorie en praktijk van de 

institutionele vormgeving uit te wisselen. 

 

Het doel van de conferentie is om vooruitgang te boe-

ken in de ontwikkeling van een onderzoeksagenda op 

het gebied van institutioneel ontwerp. Zo’n agenda 

moet wetenschappelijk verantwoord en maatschappe-

lijk relevant zijn en gerelateerd kunnen worden aan 

het EU Horizon 2020-programma. 

 

 

 

Onderzoekers, alumni en professionals die zich aange-

sproken voelen door het ontwerpen van maatschap-

pelijke instituties  worden uitgenodigd om mee te 

doen aan de conferentie. 

 

 

 

 

Organisatie  

Utrecht University School of Economics 
UvA Alumnikring Andragologie 
UvA Alumnikring Amsterdamse Economen  
 
Deze conferentie wordt mogelijk gemaakt door 
UU Strategisch Thema Institutes  
Tjalling Koopmans Institute 
Utrecht University School of Economics  

Het  vertalen van institutionele theorieën naar de 

(beleids)praktijk is een belangrijk wetenschappelijk en 

maatschappelijk vraagstuk. Het gaat om het ontwer-

pen van maatschappelijke instituties. Hoe dat gaat in 

verschillende maatschappelijke domeinen met daarbij 

de toepassing van het mechanisme design is nog maar   

weinig onderzocht. Een essentiële vraag is: hoe kun-

nen wij de regels van het spel voor het oplossen van 

publieke problemen in de samenleving veranderen?  

Een actueel en dringend vraagstuk!  



Programma en inleiders   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshops in de middag  
1:  prof. Stephanie Rosenkranz (USE), dr. Godfried van den Wittenboer (Alumni UvA) &  
 dr. Sander Onderstal (UvA): speltheorie en mechanism design 
2:  drs. Erik Dirksen (ABS UvA, UvA Alumni), drs. M. Richter (Spark): ontwikkelingssamenwerking 
3:  dr. Matthijs de Weerd (TU Delft), drs. Ebel Smidt (Waterfocus, TU Delft) en  
 dr. Saket Pande (TU Delft): complexe sturingsprocessen en mechanism design 

 
Het ontwerpen van  maatschappelijke instituties: mechanism design in de praktijk  

 

09.00 - 09.30  Ontvangst inschrijving en koffie  
09.30 - 09.40  Opening van de conferentie door: dr. Cor van Dijkum, (UvA Kring 

Andragologie) & prof. Erik Stam (USE)  
09.40 - 12.00   Inleidingen van:  

prof. Erik Stam (USE) 
dr. Marieke Huysentruyt (LSE/Leuven, Stockholm School of Economics)  
Emeritus prof. Arnold Heertje (UvA)  
mr. Sadik Harchaoui (Raad Maatschappelijke Ontwikkeling)    

12.00 - 13.00   Lunch  
13.00 - 15.00  Keuze uit één van de drie simultane workshops (zie hieronder)  
15.00 - 15.15  Thee  
15.15 - 16.00   Plenaire slotsessie  

prof. Erik Stam & drs. Mischa Peters (REBO):  Samenvatting dag, conclusies, 
toekomstig onderzoek.   

16.00      Sluiting en aperitief   
 

Praktische informatie   
 
Datum:  vrijdag 11 april 2014  
Plaats:  Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht  
Tijd:   9.00 - 16.00 uur  
Kosten:  € 45, -  
Studenten:  € 20, - (beperkt beschikbaar)  
Leden Kringen: gratis  
Inschrijven hier 
 

https://docs.google.com/a/utrechtce.nl/forms/d/16lw8wb19EOFu5VDS8q45HuU1_wGVTI9ml6DVXB33FIs/viewform



