
8.30–9.15 Welcome and registration
 
8.45–9.15 Early bird session  Het economiemuseum van Bas Haring (Auditorium) (Dutch)

9.30–9.45 Opening  by Klaas Knot (DNB)   (Dutch)

9.45–10.45 Plenary session  De economische wortels van het maatschappelijk onbehagen (Dutch) 
  Bas Jacobs (EUR), Sandra Phlippen (AD), Matthijs Rooduijn (UvA)  
  en Martijn de Greve (discussieleider)
  
10.45–11.15 Break

11.15–12.45 Parallel session A 
 Policy-A1 (Auditorium)  ESB-sessie: arbeidsmigratie in de EU (Dutch)
 Policy-A2 (S1.10)  Nut en noodzaak van beleidsexperimenten (Dutch)
 Policy-A3 (S3.17)   Circulaire economie: geloof of noodzaak? (Dutch)
 Policy-A4 (Presidentenzaal) Monetair beleid: vinden van de juiste balans (Dutch)
 Academic-A5 (S2.05)  Risk sharing in a monetary union (English)
 Academic-A6 (S3.13) Fiscal policy  (English)
 Academic-A7 (S2.17)  Financial decision making over the life cycle (English)
 Academic-A8 (S1.05) Housing  (English)
 Academic-A9 (Z1.026)  Experiments on social behavior (English)

12.45–14.00 Lunch

14.00–15.30 Parallel session B
 Policy-B1 (S1.10) Middenhuur of vrije huur?  (Dutch)
 Policy-B2 (S3.17) Het temmen van de big five  (Dutch)
 Policy-B3 (Presidentenzaal) Inkomensverdeling en middenklasse: stabiel of kwetsbaar? (Dutch)
 Academic-B4 (S2.05) Field experiments in development economics (English)
 Academic-B5 (S3.13) Monetary policy  (English)
 Academic-B6 (S2.17) Macroeconomics  (English)
 Academic-B7 (S1.05) Risk perception  (English)
 Academic-B8 (Z1.026) Behavioral responses to social security (English)
 Academic-B9 (Z1.066) Empirical micro  (English)
  
15.30–16.00 Break

16.00–17.30 Tinbergen lecture
 Prof. Dani Rodrik Economics, Globalization, and the Populist Backlash (English)

17.30– Drinks

Note: All plenary sessions are in the Auditorium.
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Early bird session (Auditorium)   Het economiemuseum van Bas Haring  8.45–9.15
Het virtuele economiemuseum is een mix van infographics, spelletjes en quizzen, die een aantal fundamentele aspec-
ten van de economie verbeelden. In deze sessie laat Bas Haring zien hoe het museum eruit ziet, en legt hij uit waarom 
hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. In de hoop dat er ooit een echt economiemuseum komt.

Plenary session (Auditorium)     De economische wortels van het maatschappelijk onbehagen 9.45–10.45
De verwerping van het Oekraïnereferendum, het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump worden veelal geduid 
als uitingen van maatschappelijk onbehagen. Ook nu het economisch weer beter gaat is dat onbehagen niet zomaar 
verdwenen. Wat zijn de economische oorzaken van het onbehagen en wat betekent dit voor beleid?
Paneldiscussie onder leiding van Martijn de Greve met Bas Jacobs (EUR), Sandra Phlippen (AD) en Matthijs Rooduijn (UvA).

Parallel session A     11.15–12.45

Policy-A1 (Auditorium) ESB-sessie: arbeidsmigratie in de EU  Voorzitter: Jasper Lukkezen (ESB/UU) 
Vrij verkeer van arbeid is een van de vier vrijheden waarop de gemeenschappelijke Europese markt is gebaseerd. Je 
mag vanuit een EU-land in alle andere EU-landen werk verrichten. Maar wetgeving over arbeidsrelaties, belastingen en 
sociale zekerheid verschillen van land tot land. Dat biedt de mogelijkheid nationale wetgeving te omzeilen. 
Petra de Jong (NIDI) gaat in op de motivatie voor arbeidsmigratie, Jan Cremers (Tilburg University) beschrijft de 
 detacheringspraktijk en Kristel van Hees (MinSZW) geeft een beleidsperspectief. 

Policy-A2 (S1.10) Nut en noodzaak van beleidsexperimenten  Voorzitter: Daniel van Vuuren (CPB)
Het gerandomiseerde experiment is voor beleidsevaluaties de gouden standaard binnen de economische wetenschap. 
Maar vanuit de beleidswereld en de praktijk roepen dit type experimenten vaak weerstand op. Ze zijn duur, tijdrovend 
en brengen ethische dilemma’s met zich mee. Zijn gerandomiseerde experimenten werkelijk nodig voor een goede 
beleidsevaluatie? En wat leren we er nu precies van? 
Bas van der Klaauw (VU) gaat in debat met Annemieke van der Giezen (MinSZW) en David van Maanen (Divosa)         

Policy-A3 (S3.17) Circulaire economie: geloof of noodzaak?  Voorzitter: Frank Dietz (PBL)
De Rijksoverheid geeft met het Rijksbrede programma Circulaire Economie de omslag naar een circulaire economie 
gestalte, met als ambitie een circulaire Nederlandse economie in 2050. In deze sessie gaan we dieper in op de nood-
zaak of wenselijkheid van een circulaire economie, hoe we deze dichterbij kunnen brengen, wat de rol van de overheid 
daarbij is en wat dat betekent voor onze economie. 
Sprekers: Herman Vollebergh (PBL), Steven Poelhekke (VU) en Annemiek Verrips (CPB)
Panelleden: Marc Pruijn (MinIenM), Hans Stegeman (Triodos), Reyer Gerlagh (TiSEM) en Gerbert Romijn (CPB)

Policy-A4 (Presidentenzaal)  Monetair beleid: vinden van de juiste balans Voorzitter: Christiaan Pattipeilohy (DNB)
Nu het economisch herstel van het eurogebied vordert, is de tijd aangebroken om te reflecteren op het door de ECB 
gevoerde beleid. Het doel van de sessie is om na te denken over de gepastheid van het ECB-beleid langs de lijnen 
noodzaak, effectiviteit en neveneffecten.
Sprekers: Han de Jong (ABN Amro), Bert Smid (CPB) en Dirk Bezemer (RUG)

Academic-A5 (S2.05) Risk sharing in a monetary union*   Chair: Jesper Hanson (MinFin) 
Massimo Giuliodori (UvA): Private and public risk sharing in the euro area 
Lorenzo Pozzi (EUR): Time varying international consumption risk sharing: evidence for industrial and 
  developing countries
Roel Beetsma (UvA):  A minimal moral hazard central stabilization capacity for the EMU based on exports

Academic-A6 (S3.13) Fiscal policy*  Chair: Wouter Elsenburg (AFM) 
Michiel Gerritse (EUR): Does federal contracting spur development? Federal contracts, income, output, and   
  jobs in US cities
Federico Giesenow (RUG): The political and institutional determinants of fiscal expansions and adjustments:  
  Evidence for a large set of countries
Dennis Bonam (DNB): The effects of fiscal policy at the effective lower bound

Academic-A7 (S2.17) Financial decision making over the life cycle* Chair: Rik Dillingh (CPB)
Joost Dalhuijsen (Leiden): Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: 
  insights from a nudge in student loan policy
Marike Knoef (Leiden): Raising pension awareness through new and old channels: what works for whom? 
  Evidence from randomized and quasi-experiments
Roel Mehlkopf (DNB):    Optimal interest rate risk management over the lifecycle 

Academic-A8 (S1.05) Housing*                                                Chair: Henri de Groot (VU)
Olga Meshcheriakova (UM): Is it more expensive to live next to a good school? Comparing externalities 
  of good and bad primary schools
Paul Verstraten (CPB): Why do wages grow faster in urban areas? An empirical investigation of the 
  role of spatial sorting
Benedikt Vogt (CPB): Negative home equity and job mobility

Academic-A9 (Z1.026) Experiments on social behavior*         Chair: Sander Onderstal (UvA)
Erik Ansink (VU): Crowd-funding conservation (and other public goods)
Tom Stolp (Maastricht): Incentives, stress and sorting
Yilong Xu (TiSEM): Inequality, fairness, and social capital

*In English



Parallel session B     14.00–15.30

Policy-B1 (S1.10) Middenhuur of vrije huur?   Voorzitter: Rens Nissen (MinFin)
Het economische recept voor een beter betaalbare vrije huursector is evident: de hypotheekrenteaftrek afschaffen  
en meer bouwen. Maar wat als deze maatregelen (op korte termijn) niet beschikbaar zijn? Moeten gemeenten dan 
interveniëren? Of is de kuur erger dan de kwaal? 
Sprekers: Martijn van Vliet (Gemeente Amsterdam), Frans Schilder (PBL), Mathijs Bouman (FD) en Suzanne Kok 
(MinBZK).
 
Policy-B2 (S3.17) Het temmen van de big five  Voorzitter: Focco Vijselaar (MinEZK)
Google, Apple, Microsoft, Amazon en Facebook zijn inmiddels de vijf hoogst gewaardeerde bedrijven ter wereld.  
Hun invloed als private regelaars van sociaal en economisch verkeer is enorm. In de sessie wordt ingegaan op de 
vraag of en hoe de overheid de activiteiten van deze bedrijven moet reguleren.
Sprekers: José van Dijck (UU, KNAW), Paul de Bijl (Radicand Economics, UU) en Bart Noé (ACM) .
 
Policy-B3 (Presidentenzaal) Inkomensverdeling en middenklasse: stabiel of kwetsbaar?
De inkomensverhoudingen in Nederland zijn de laatste 25 jaar nagenoeg stabiel, hoewel een kwetsbaar midden-
segment steeds meer moeite heeft die positie te handhaven. Koen Caminada (Leiden) en Monique Kremer 
(WRR en UvA) presenteren de achtergronden van de ontwikkelingen aan de hand van hun recente studies op dit  terrein. 
Hierna volgt een discussie met de zaal onder leiding van Sander Veldhuizen (MinSZW).
 
Academic-B4 (S2.05)   Field experiments in development economics* Chair: Jetske Bouma (PBL) 
Erwin Bulte (WUR/UU):   Women empowerment and domestic abuse: theory and experimental evidence from Vietnam
Robert Lensink (RUG):   Trust, liquidity constraints and the adoption of index insurance: A randomized  
   controlled trial in Ethiopia
Menno Pradhan (UvA):   Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase 
   in Indonesia
 
Academic-B5 (S3.13)  Monetary policy*  Chair: Eelke de Jong (Radboud)
Andrei Dubovik (CPB):  Effects of unconventional monetary policy on corporate credit
Adam Elbourne (CPB):  The effects of unconventional monetary policy in the euro area
Franc Klaassen (UvA):  Exchange market pressure in interest rate rules
 
Academic-B6 (S2.17)  Macroeconomics*   Chair: Albert van der Horst (CPB) 
Emile Cammeraat (Leiden):  The relationship between different social expenditure schemes and poverty, 
   inequality and economic growth    
Albert Jan Hummel (EUR):  Optimal tax progression in frictional labor markets 
Eva Janssens (EUR):  An epidemiological model of crisis spread across sectors in the United States 
 
Academic-B7 (S1.05)   Risk perception*   Chair: Arjen Siegmann (VU) 
Maurizio Montone (EUR):  Investor sentiment and employment
Ed Westerhout (CPB):   The welfare gains from risk sharing under prospect theory   
Stefan Zeisberger (Radboud): What is risk? How investors perceive risk in return distributions
 
Academic-B8 (Z1.026)   Behavioral responses to social security*  Chair: Jan-Maarten van Sonsbeek (MinSZW) 
Lieke Kools (Leiden):  The effect of graded work for sick-listed workers
Jan Möhlmann (CPB):  Non-bunching at kinks and notches in targeted income support in the Netherlands
Marco Stam (Leiden):     The effects of welfare receipt on crime: a regression discontinuity and instrumental 
   variable approach 
 
Academic-B9 (Z1.066)   Empirical micro*  Chair: Bas ter Weel (SEO/UvA) 
Shuai Chen (TiSEM):  Same-sex marriage legalization – remedy for the “seven-year itch” of same-sex  
   partnerships?  
Annelore Verhagen (UM):  Does active living affect school performance? 
Esmée Zwiers (EUR):  Biology and the gender gap in educational performance – the role of prenatal  
   testosterone in test scores
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over de Economendag.

VACATURES
Bevlogen econoom op zoek naar 
uitdagende functie? Bekijk de 
 vacaturewand en spreek tijdens de 
lunch (met toekomstige collega’s) 
over carrièremogelijkheden.


