Polderparade 2014

Emiel Maasland
Lans Bovenberg (UvT) is op basis van de jaren 2009-2013 de meest geciteerde
econoom binnen Nederland en België. Voormalig CPB-directeur Coen Teulings
volgt met een minieme achterstand op plaats twee. De plaatsen drie tot en met
vijf worden ingenomen door Willem Buiter (Citigroup), Ruud de Mooij (IMF) en
Casper van Ewijk (UvT/UvA). Hoogste nieuwkomer dit jaar is Ronald Dekker
(UvT). Beste jongere (< 40 jaar) is Daniel van Vuuren (CPB). Economen aan de
UvT, de UvA en het CPB zijn het best vertegenwoordigd in de lijst.
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Inleiding

De 2014-editie van de Polderparade laat de veertig1 hedendaagse Nederlandse en
Belgische economen zien die in de periode 2009-2013 het meest geciteerd zijn in
de zeven belangrijkste economische tijdschriften van Nederlandse/Vlaamse origine
(zie ‘Telregels’).2 Naast deze Top-40 worden ook de Jaarlijst 2013 (de toppers van
het meest recente jaar), het ploegenklassement (Top-5 van instellingen) en het
jongerenklassement (Top-5 van economen jonger dan 40 jaar) opgesteld. Het
ploegen- en jongerenklassement hebben net als de Top-40 betrekking op de periode
2009-2013.
Telregels

Voor de Polderparade worden de citaties van hedendaagse Nederlandse en
Belgische economen in de volgende tijdschriften geteld: Economisch Statistische
Berichten (ESB), De Economist, Kwartaalschrift Economie,3 Tijdschrift voor
Openbare Financiën, TPEdigitaal, Me Judice en de Preadviezen van de Koninklijke
1
2
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Op de homepage van de auteur (www.emielmaasland.com) is een uitgebreide lijst met de Top-100
te vinden.
Aangezien het de bedoeling is om een overzicht te geven van economen die actief een bijdrage
hebben geleverd aan de Nederlandse beleidsdiscussie, komen alleen nog in leven zijnde economen
in aanmerking voor een plaats in de Polderparade. De volgende personen willen wij desalniettemin
niet ongenoemd laten. Jules Theeuwes, emeritus hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit
van Amsterdam en oud-wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut SEO, die in
november 2012 overleden is, zou met zijn 13,75 punten op de 32 e plaats terecht zijn gekomen.
Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen zou met 13,5 punten op de 34 e plaats geëindigd zijn.
Het laatste nummer van Kwartaalschrift Economie is in 2010 verschenen. De Polderparade 2014
omvat dus van dit tijdschrift alleen nog citaties uit 2009 en 2010.
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Vereniging voor de Staathuishoudkunde.4 Bij meerdere auteurs krijgt iedere auteur
dezelfde fractie van een citatie toebedeeld. Verwijzingen naar artikelen in bundels
leveren alleen punten aan de auteurs van de artikelen en niet aan de redacteurs van
de bundel. Als er naar de hele bundel wordt verwezen, dan krijgen de redacteurs
wel punten. Citaties uit biografische artikelen en zelfcitaties worden niet
meegeteld.

2

Top-40

Met een nipte voorsprong (van net iets meer dan drie citatiepunten) eindigt Lans
Bovenberg (hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg en
wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar) ook in deze editie
op plaats één (zie Tabel 1). Citaties haalde Bovenberg niet alleen uit publicaties
over pensioenen en vergrijzing, maar ook over de arbeids- en woningmarkt. Tevens
blijft het boek “De calculus van het publieke belang” (dat hij samen schreef met
Coen Teulings en Harry van Dalen)5 hem veel citatiepunten bezorgen. Zijn
artikelen waarin hij (samen met andere vooraanstaande economen) een vlaktaks
met toptarief voor hoge inkomens (de zogeheten sociale vlaktaks) bepleit6 lokten
veel reacties uit. Zo’n vlaktaks zou ingewikkelde fiscale constructies om minder
belasting te hoeven betalen ontmoedigen, de inzichtelijkheid van het fiscale stelsel
vergroten, veel banen en economische groei creëren en daarenboven rechtvaardig
zijn. Met andere woorden: een sociale vlaktaks is goed voor iedereen. Volgens Bas
Jacobs (hoogleraar Economie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam) berust de wens voor een sociale vlaktaks echter op partijpolitieke
voorkeuren en niet op wetenschappelijke argumenten. De invoering van een
vlaktaks kan volgens Jacobs juist voor grote economische en sociale schade
zorgen.7 Ook Bovenbergs artikel “Macro-oplossing voor hypotheekberg” (dat hij
samen schreef met Arnoud Boot)8 genereerde citatiepunten vanwege repliek. In dit
artikel wordt het voorstel gedaan om 300 miljard euro van het pensioenvermogen
aan te wenden om hypotheken van banken over te nemen (om zo de bankbalansen
op te schonen). De staat zou in dit voorstel als koper en de pensioenfondsen als
intermediair fungeren. Volgens Sweder van Wijnbergen (UvA) is deze
ingewikkelde constructie ofwel overbodig (als de hypotheken tegen marktprijzen
worden overgenomen), ofwel een ongehoord grote subsidie aan de bankensector
(als de hypotheken door de banken op nominale waarde ingebracht mogen

In deze editie van de Polderparade is het tijdschrift Financiële en Monetaire Studies komen te vervallen. Het laatste nummer van dit tijdschrift is namelijk in 2006 verschenen. Ter vervanging worden nu de citaties bij de artikelen op mejudice.nl meegenomen.
5 Bovenberg et al. (2003).
6 Zie Bovenberg en Gradus (2011) en Gradus et al. (2012).
7 Zie Jacobs (2012).
8 Boot en Bovenberg (2012).
4
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worden).9 Ook Jean Frijns (VU) en Jelle Mensonides (oud-directeur ABP
Vermogensbeheer) staan negatief tegenover het voorstel.10 Het plan leidt volgens
hen tot meer opportunistisch gedrag bij de overheid en tot grote financiële risico’s
bij de overheid en bij de pensioenfondsen.
Dit jaar staat Coen Teulings (Cambridge/UvA) op twee, Willem Buiter
(Citigroup) op drie, Ruud de Mooij (IMF) op vier en Casper van Ewijk (UvT/UvA)
op vijf. De Top-5 is ten opzichte van de vorig verschenen Polderparade (die van
2010)11 vrij stabiel: vier van de vijf namen keren terug. Willem Buiter doet zijn
intrede in de Top-5, Eric van Damme (UvT) maakt plaats. Coen Teulings en
Casper van Ewijk scoren nog steeds goed met hun in 2009 uitgebrachte boek “De
grote recessie” waarin zij uitleg geven over de huidige economische crisis.12 Coen
Teulings scoort ook met “De calculus van het publieke belang” (zie hierboven),
“Europa in crisis”13 en zijn bijdrage in de bundel “Arbeid in crisis?”, getiteld
“Inkomensprofielen, ontslagbescherming en de arbeidsmarkt voor oudere
werknemers”.14 Van Ewijk haalt, naast de hierboven vermelde publicatie, verder
nog veel punten met de CPB-publicaties “Ageing and the sustainability of Dutch
public finances”15 en “Vergrijzing verdeeld; toekomst van de Nederlandse
overheidsfinanciën” (waarvan Ruud de Mooij ook coauteur is).16 Ruud de Mooij
scoort ook meerdere malen met de CPB-publicaties “Rethinking retirement, from
participation towards allocation” (coauteurs Rob Euwals en Daniel van Vuuren)17
en “Reinventing the Welfare State”.18 De nummer drie, Willem Buiter, heeft zijn
sprong in de Top-5 te danken aan publicaties over de eurozone.19 Buiter beschrijft
in deze publicaties een scenario waarlangs de eurozone in stand gehouden kan
worden: een Europa waarin de rekening van falende overheden wordt geregeld
tussen de belastingbetalers en de crediteuren van het land in kwestie, zonder enige
financiële hulp van andere overheden. Ook verzamelt Buiter punten met een
publicatie waarin hij een nieuw paradigma bepleit om fundamentele vragen over
insolvabiliteit en liquiditeitscrises te kunnen beantwoorden.20

Zie Van Wijnbergen (2012).
Zie Frijns en Mensonides (2012).
11 Maasland en Tjong (2010).
12 Van Ewijk en Teulings (2009).
13 Teulings et al. (2011).
14 Teulings (2010).
15 Van Ewijk et al. (2006).
16 Horst et al. (2010).
17 Euwals et al. (2009).
18 De Mooij et al. (2006).
19 Zie Buiter en Rahbari (2011a,b).
20 Zie Buiter (2009).
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Tabel 1 Polderparade 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

(1)
(3)
(8)
(5)
(4)
(7)
(10)
(21)
(36)
(14)
(18)
(33)
(25)
(13)
(6)
(34)
(-)
(23)
(-)
(-)
(28)
(30)
(20)
(2)
(-)
(23)
(19)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(32)

Naam
A.L. Bovenberg
C.N. Teulings
W.H. Buiter
R.A. de Mooij
C. van Ewijk
B. Jacobs
C.A. de Kam
D.J. van Vuuren
F.A.G. den Butter
J.C. van Ours
R.W. Euwals
P. De Grauwe
E.L.W. Jongen
P.T. de Beer
H.J.M. ter Rele
P.W.C. Koning
R. Dekker
A.W.A. Boot
K.P. Goudswaard
F.T. Schut
C.C. Koopmans
E.H.M. Ponds
H.P. van Dalen
E.E.C. van Damme
W.B.C. Suyker
J.A. Bikker
A. Heertje
R.H.J.M. Gradus
B. van der Klaauw
B.E. Baarsma
M.A. Allers
W.P.M.M. van de Ven
R.M.W.J. Beetsma
A.C.J.M. Wilthagen
C.L.J. Caminada
H.A.A. Verbon
G.J. van den Berg
W.N.J. Groot
T.E. Nijman
H.D. Webbink

Huidige werkgever
UvT
Cambridge/UvA
Citigroup
IMF
UvT/UvA
EUR
RUG
CPB
emeritus (VU)
UvT
CPB
LSE
CPB
UvA
CPB
SZW/VU
UvT
UvA
Leiden
EUR
SEO/VU
UvT/APG
NIDI/UvT
UvT
CPB
DNB/UU
emeritus (UvA)
WI-CDA/VU
VU
SEO/UvA
RUG
EUR
UvA
UvT
Leiden
UvT
Mannheim
UM
UvT
EUR

2009-2013
57,71
54,53
44,00
33,83
32,05
31,83
31,63
27,21
26,00
24,62
23,99
22,33
21,29
20,83
20,75
19,88
18,67
18,00
17,92
17,79
17,67
16,83
16,20
16,03
15,50
15,42
15,00
14,33
14,17
14,00
13,92
13,67
13,17
13,16
13,00
12,75
12,67
12,58
12,17
12,17

2013
8,00
18,67
1,50
3,08
5,57
6,50
6,83
9,17
0,00
4,75
8,12
0,00
3,08
4,50
3,78
4,50
4,17
4,00
6,58
1,46
0,58
1,58
3,03
0,75
10,00
2,83
0,00
6,33
1,58
0,58
2,50
0,83
1,75
0,67
4,33
2,75
3,17
1,00
2,25
0,25

Toelichting: Tussen haakjes staat de plaats in de vorig verschenen Polderparade (Polderparade 2010)
vermeld.
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Grote stijgers

Een aantal economen in de Polderparade heeft een aanzienlijke sprong naar boven
gemaakt. Ten eerste is dit arbeidseconoom Ronald Dekker (UvT), die vanuit een
plaats buiten de Top-40 (met een totaal van 2,8 punten) opgeklommen is naar
plaats 17. Deze stijging heeft Dekker voornamelijk te danken aan zijn artikelen
over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Andere grote stijgers zijn Frank den
Butter (27 plaatsen omhoog), Paul De Grauwe (21 plaatsen omhoog), Pierre
Koning (18 plaatsen omhoog), Daniel van Vuuren (13 plaatsen omhoog) en Egbert
Jongen (12 plaatsen omhoog).
Frank den Butter (emeritus VU) scoorde met publicaties over een divers scala
aan onderwerpen zoals de kredietcrisis, globalisering en de AOW. Paul De Grauwe
(LSE) scoorde met publicaties over de bankencrisis en de toekomst van de
eurozone. Hij pleit voor een actievere rol van de ECB om de eurocrisis op te
lossen. Pierre Koning (SZW/VU) haalde zijn punten met publicaties over tal van
onderwerpen zoals re-integratie, premiedifferentiatie in de WAO en schoolkeuze,
concurrentie en kwaliteit in het (basis)onderwijs en de ziekenhuiszorg. Daniel van
Vuuren (CPB) verdiende zijn stijging, naast de hierboven reeds vermelde
publicatie met Ruud de Mooij en Rob Euwals, aan publicaties over de
arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen, de fiscale behandeling van
zelfstandigen en de decentralisering van de bijstand. Egbert Jongen (CPB) deed
goede zaken met zijn publicaties over het effect van kinderopvangtoeslag op
arbeidsparticipatie en een overzichtsstudie naar de effecten van
ontslagbescherming.

Nieuwkomers en verdwenen namen

De Polderparade is ten opzichte van de vorige editie voor 40 procent vernieuwd;
zestien nieuwkomers doen hun intrede. Naast de bovengenoemde Ronald Dekker
(UvT) hebben ook Kees Goudswaard (Leiden) en Erik Schut (EUR) als
nieuwkomer een Top-20 notering weten te boeken. Goudswaard scoort met
publicaties over sociale zekerheid en pensioenen. Het rapport “Een sterke tweede
pijler” van de Commissie over toekomstbestendigheid aanvullende
pensioenregelingen (in de volksmond ook wel de Commissie Goudswaard
genoemd) is een veel aangehaald rapport.21 De commissie concludeert dat het
Nederlandse pensioenstelsel met de bestaande ambities en veronderstelde
zekerheid onvoldoende toekomstbestendig is vanwege de vergrijzing, de stijgende
levensverwachting en de toenemende kwetsbaarheid voor financiële risico’s. Een
eerste oplossingsrichting ziet de commissie in het beperken van de ambitie ten
aanzien van de hoogte van het pensioen. Een tweede oplossingsrichting is om
anders om te gaan met onzekerheid. Meer risico’s zouden binnen deze
oplossingsrichting bij de deelnemers komen te liggen. Schut scoort met bijdragen
21

Goudswaard et al. (2010).
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over marktwerking in de zorg. Volgens Schut faalt het toezicht op
ziekenhuisfusies, hetgeen het zorgstelsel in gevaar brengt.22 Ook acht Schut het
voorstel om de AWBZ te laten uitvoeren door concurrerende zorgverzekeraars niet
verstandig, omdat zorgverzekeraars geen financieel belang hebben bij
investeringen in goede AWBZ-zorg.23 Hoogste (en enige) vrouwelijke nieuwkomer
in de lijst is Barbara Baarsma (SEO/UvA). Zij scoort (tezamen met Jules
Theeuwes) onder andere met een conceptuele bijdrage over publiek belang en
marktwerking.24 Baarsma en Theeuwes kiezen voor de markt als vertrekpunt, en
wijzen op de kracht van dit instrument. Ook haalt zij (tezamen met Koert van
Buiren, Jules Theeuwes en Bert Tieben) veel punten met haar kritiek op het WRRrapport “Publieke zaken in de marktsamenleving”.25 Baarsma c.s. stellen dat door
gebrekkige en gemakzuchtige analyse van het publieke belang de WRR in gebreke
blijft als regeringsadviseur.
Vijf namen die in de vorig verschenen Polderparade nog in de Top-20 stonden
zijn in deze editie geheel van de lijst verdwenen: Ed Westerhout (9 in 2010), Jules
Theeuwes✝ (11), Wim Boonstra (12), Johan Verbruggen (15), Bert Smid (16) en
Nick Draper (17). Westerhout, Verbruggen, Smid en Draper zijn (voormalig)
CPB’ers. Boonstra is Chef-econoom bij de Rabobank en bijzonder hoogleraar
Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit. Zijn bijdragen over
onder meer eurobonds en mkb-kredietverlening werden de afgelopen vijf jaar
onvoldoende geciteerd. Ook verdwenen zijn Jan Boone (UvT), Free Huizinga
(CPB), Martin Fase (emeritus UvA), Frank van Oort (UU), Bert de Vries (CDA),
Bart Nooteboom (UvT), Paul Tang (EP), Mark Thissen (PBL), Rick van der Ploeg
(Oxford), Leo Stevens (emeritus EUR) en Dik Wolfson (emeritus EUR).

3

Jaarlijst 2013

Met een straatlengte voorsprong heeft Coen Teulings de eerste plek in de Jaarlijst
2013 weten te bemachtigen (zie Tabel 2). Teulings’ vertrek bij het CPB in 2013
heeft waarschijnlijk extra interesse in zijn beleidsbepalende publicaties
gegenereerd. De CPB’ers Wim Suyker, Daniel van Vuuren en Rob Euwals zijn
respectievelijk tweede, derde en vierde geworden. Suyker heeft maar liefst tweederde van al zijn citaties uit de Polderparade 2014 in 2013 gehaald. Zijn publicaties
over de Nederlandse overheidsschuld en over tekortreducerende maatregelen 20112017 zijn relatief veel geciteerd. Van Vuuren en Euwals genereren veel
citatiepunten met gezamenlijke publicaties over pensioenen en arbeidsparticipatie
van vrouwen. Lans Bovenberg eindigt in de jaarlijst “slechts” op plek vijf.
Zestien van de drieëntwintig namen in de Jaarlijst 2013 (Tabel 2) staan ook in
de Polderparade (Tabel 1). Deze zestien economen zijn dus niet alleen het
Zie Varkevisser et al. (2012).
Zie Schut en Van de Ven (2010).
24 Zie Baarsma en Theeuwes (2009).
25 Zie Baarsma et al. (2012a,b).
22
23
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afgelopen jaar veel geciteerd zijn, maar ook de afgelopen vijf jaar. Wat opvalt is
dat zeven namen uit de bovenste helft van de Polderparade (Top-20, Tabel 1) niet
terugkomen in de Jaarlijst 2013 (Tabel 2). Een substantieel deel van de Top-20
economen leunt dus op citaties uit voorgaande jaren. Deze economen lopen het
gevaar in de volgende editie in de rangschikking te zakken omdat de minst recente
citaties komen te vervallen. Slechts één vrouw (CBS’er Marjolijn Jaarsma) heeft
voldoende punten verzameld voor een plaats in de Jaarlijst. Zij haalt voornamelijk
citaties met publicaties over internationale handel.
Tabel 2 Jaarlijst 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.

Naam

Huidige werkgever

2013

C.N. Teulings
W.B.C. Suyker
D.J. van Vuuren
R.W. Euwals
A.L. Bovenberg
C.A. de Kam
K.P. Goudswaard
B. Jacobs
R.H.J.M. Gradus
C. van Ewijk
B.M.S. van Praag*
J.C. van Ours
P.T. de Beer
P.W.C. Koning
C.L.J. Caminada
J.H.M. Nelissen*
R. Dekker
A.W.A. Boot
M.A.L.M. Jaarsma*
J.F.M. de Jong*
A.J. Soede*
J. Visser*
A.H. Kleinknecht*

Cambridge/UvA
CPB
CPB
CPB
UvT
RUG
Leiden
EUR
WI-CDA/VU
UvT/UvA
emeritus (UvA)
UvT
UvA
SZW/VU
Leiden
UvT
UvT
UvA
CBS
DNB
SCP
UvA
TU Delft

18,67
10,00
9,17
8,12
8,00
6,83
6,58
6,50
6,33
5,57
5,08
4,75
4,50
4,50
4,33
4,25
4,17
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Toelichting: Economen die niet in de Polderparade (Tabel 1) staan hebben een asterisk achter hun
naam.
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4

Ploegenklassement

De Top-5 van instellingen op basis van de jaren 2009-2013 is te vinden in Tabel
3A. Van alle auteurs in de Top-100 is 16% werkzaam bij het CPB, 15,5% bij de
UvA, 13,3% bij de UvT, 11% bij de EUR en 9,5% bij de VU. Nemen we echter in
plaats van het aantal auteurs het aantal citaties als criterium, dan wisselen het CPB
en de UvT van positie (zie Tabel 3B). Aan de UvT worden dus per Top-100
econoom relatief veel citaties vergaard. Deze instellingentop zegt overigens verder
niets over de prestaties van de instellingen omdat, bij gebrek aan goede data, niet
gecorrigeerd wordt voor het aantal economen per instelling.
Tabel 3A Ploegenklassement op basis van aantal auteurs26

1.
2.
3.
4.
5.

Instelling
CPB
UvA
UvT
EUR
VU

Aantal auteurs
16,0%
15,5%
13,3%
11,0%
9,5%

Tabel 3B Ploegenklassement op basis van aantal citaties27

1.
2.
3.
4.
5.

Instelling
UvT
UvA
CPB
EUR
VU

Aantal citaties
224,17
214,48
201,12
136,97
110,62

Uit deze instellingentop kan geconcludeerd worden dat het CPB nog steeds een
prominente plaats inneemt in de Nederlandse beleidsdiscussie, echter de
dominantie die in de vorige Polderparade naar voren kwam, is verdwenen. Op basis
van het totaal aantal citaties is het CPB zelfs voorbijgestreefd door de UvT en de
UvA. Dit heeft onder meer te maken met het vertrek van CPB-directeur Coen
Teulings en CPB-onderdirecteur Casper van Ewijk naar respectievelijk de
University of Cambridge en UvT/Netspar.

Indien een auteur aan meerdere instellingen verbonden is, dan is deze auteur evenredig over deze
instellingen verdeeld.
27 De citaties van een auteur die bij meerdere instellingen werkzaam is, zijn evenredig over deze
instellingen verdeeld.
26
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5

Jongerenklassement

De Top-5 van jonge economen (jonger dan 40) over de periode 2009-2013 ziet er
als volgt uit:28
Tabel 4 Jongerenklassement

1.
2.
3.
4.
5.

Naam

Huidige werkgever

D.J. van Vuuren
J.P.M. Bonenkamp
F. van Es
J.F.M. de Jong
M. de Graaf-Zijl

CPB
CPB
CPB
DNB
CPB

Plaats Top-100

Aantal citaties

8
45
54
62
67

27,21
10,73
9,83
8,92
8,01

Dit jaar krijgt CPB’er Daniel van Vuuren (nummer 8 in de Polderparade) de witte
trui om zijn schouders gehangen. Van Vuuren dankt zijn topnotering aan diverse
publicaties op arbeidsmarkt- en pensioenvlak (zie hierboven). Jan Bonenkamp
(CPB) komt met zijn 45e plek op nummer twee in het jongerenklassement terecht.
Bijna al zijn citatiepunten verwerft hij met publicaties over (de hervorming van)
het Nederlandse pensioenstelsel. De nummer drie (CPB’er Frank van Es) scoort
met publicaties over onder meer de invloed van de Wet werk en bijstand (WWB)
op het gebruik van de bijstand. De nummer vier (DNB’er Jasper de Jong) scoort
vooral met trendanalyses naar gezondheid en zorg.29 De nummer vijf (CPB’er
Marloes de Graaf-Zijl) verzamelt citatiepunten met tal van publicaties over
arbeidsmarktvraagstukken.
Het jongerenklassement wordt dus volledig bezet door (voormalig) CPB’ers.
Het CPB toont hiermee een broedplaats van jong talent te zijn. Wat opvalt is dat
slechts één jongere de Top-40 heeft weten te bereiken. In de vorig verschenen
Polderparade wist elke Top-5 jongere nog voldoende punten te vergaren om een
plek in de Top-40 te verwerven. De voormalig witte-truiwinnaar Bas Jacobs (EUR)
klimt één plek en komt uit op plaats zes. Ook Egbert Jongen (CPB), nummer vier
in het jongerenklassement van vier jaar geleden, doet zoals hierboven reeds
gemeld, goede zaken. Hij stijgt dit jaar door van plaats 25 naar 13.

6

Conclusie

Wederom voert Tilburger Lans Bovenberg de lijst aan. In deze editie van de
Polderparade wordt hij echter op de hielen gezeten door Coen Teulings (University
of Cambridge/UvA). Het verschil bedraagt slechts iets meer dan drie punten. In de
Jaarlijst 2013 moet Bovenberg genoegen nemen met plaats vijf. Teulings heeft in
Als peildatum is 1 januari 2014 genomen, omdat 2013 het laatste jaar is waarop de Polderparade
2014 betrekking heeft.
29 Jasper de Jong heeft in september 2012 het CPB als werkgever verruild voor de DNB.
28
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de Jaarlijst 2013 wel de eerste plaats weten te bemachtigen. Hij laat de concurrentie
ver achter zich. De hoogste nieuwkomer dit jaar is Ronald Dekker,
arbeidseconoom aan de UvT. Daar waar hij in de vorige editie slechts 2,8 punten
behaalde, heeft hij dit jaar 18,7 punten gescoord, goed voor een zeventiende plek.
De grootste leveranciers van beleidsbepalende economen zijn het CPB en de UvA.
De UvT scoort echter het best op basis van totaal aantal citatiepunten. De nummeréénpositie in het jongerenklassement (economen jonger dan 40 jaar) wordt bekleed
door Daniel van Vuuren (Hoofd Sector Arbeid & onderwijs van het CPB). In de
Polderparade bezet Van Vuuren de achtste plek. Opvallend is dat slechts één vrouw
(Barbara Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek) een positie in de
Polderparade heeft weten te bereiken. Ook in de jaarlijst en het jongerenklassement
komt slechts één vrouw voor. De Polderparade zal daarom zeer waarschijnlijk de
komende jaren een mannenbolwerk blijven.
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