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Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties
Op 29 april promoveert Arnoud Mouwen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift The impact of public transport
reform: an assessment of deregulation policies. Zijn promotoren
zijn Jos van Ommeren en Carl Koopmans. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 11 mei promoveert Oksana Balabay aan
de Universiteit Maastricht op haar proefschrift Time series modelling in repeatedly
conducted sample surveys. Haar promotoren
zijn Jan van den Brakel en Franz Palm. De
plechtigheid vindt plaats in de Aula van de
universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 12 mei promoveert Lennart Freitag aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Credit rating agencies and the European sovereign debt crisis. Zijn promotor is Bertrand Candelon.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en
begint om 10.00 uur.
Op 12 mei promoveert Arco van Oord aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Essays on momentum strategies in finance.
Zijn promotor is Herman van Dijk. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van campus Woudestein en begint om 09.30 uur.

Seminars
AIAS

12 mei Wages in context in the garment
industry in Asia, Maarten van Klaveren
(Universiteit van Amsterdam).

CPB

3 mei A descriptive model of banking
and aggregate demand, Jochen Mierau
(Rijksuniversiteit Groningen).

ERIM

29 apr Two-echelon supply chain coordination under information asymmetry,
Rutger Kerkkamp (Erasmus Universiteit).
2 mei Bringing Ulysses to scale: a tale of
persistence, spillovers and customer loyalty, Janet Schwartz (A.B. Freeman
School of Business, Verenigde Staten).

DNB

10 mei Credit cycles in the EMU, Dirk
Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen).

TINBERGEN

9 mei Information aggregation with common interests and costly reporting, Martin Osborne (University of Toronto,
Canada).
10 mei On the estimation of treatment
effects with endogenous misreporting,
Rusty Tchernis (Georgia State University, Verenigde Staten).
10 mei Mental health disparities by socioeconomic status over the life cycle, Coen
van de Kraats (Vrije Universiteit Amsterdam).

Debat
Op 1 mei vindt in het Rotterdamse Arminius een debat
plaats over de kwestie Nooit meer zeker van je werk? De
debatleiders Rob Oudkerk en Marianne van den Akker
gaan met betrokkenen, deskundigen en politici in gesprek
over de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Het debat vindt
plaats tussen 16.00 en 18.00 uur.

Workshop

Oratie

Op 2 en 3 mei organiseert het Tinbergen Instituut de
workshop The pensionado-migration nexus in regional labour
markets. De hoofdsprekers in Amsterdam zijn Peter Nijkamp (Vrije Universiteit Amsterdam) en Uwe Blien (Universität Bamberg, Duitsland).

Op 10 mei spreekt Guido Ferrarini zijn oratie getiteld
Understanding the role of corporate governance in financial institutions: a research agenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen uit. De plechtigheid vindt plaats in de
Academiezaal van de universiteit en begint om 13.00 uur.
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