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2013-1, p. 72-74. 

- (met A. Jonkman), ‘De nieuwe code goed bestuur Hoge scholen’, in: Thema Hoger Onderwijs, 
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19-29 

- (with Li Sun and Ying Zhao), Stability by Change.The changing public-private mix in social welfare 
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in: Profiteer, Profileer, Prioriteer, J. Beens, R. Braad en F. Smit (red.), Jaarboek 13, Stichting 
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-  ‘Geloofwaardigheid van maatschappelijke ondernemingen’, hoofdstuk 10 in: ‘Naar een 

geloofwaardiger bestuur’, G. van den Brink en S. Soeparman (red.), Boom/Lemma, den Haag, 

2015. 
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Netherlands Court of Audit’, paper prepared for the conference ‘Global challenges in PPP: cross-
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februari 2019 
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- 2014, Omgevingsanalyse voor parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, 
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www.governancecodewoningcorporaties.nl) 

- 2010, Advies aan Brainport Eindhoven over ‘de governance van Brainport’ 
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de Maatschappelijke Onderneming en Futura 

- 2009, Verslagen van raden van toezicht vergeleken. Goede voorbeelden en tips voor een beter 
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