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Stellingen 

(behorend bij het proefschrift "Planhiërarchische oplossingen: Een bron voor 

maatschappelijk verzet", Van Baren, 2001). 

1. Als bestuurders en ambtenaren zich in een besluitvormingsproces zonder meer 
"boven" de kritische burger plaatsen, dan onderschatten zij de rol die zij zichzelf 
als burger toekennen. 

2. Het is de mens eigen om personen die er niet hetzelfde handelings- en denkpa
troon op nahouden in een hokje te plaatsen. Op die manier wordt getracht het ei
gen handelen en denken te rechtvaardigen. Zeer creatief bedachte labels 
(NIMBY, PIMBY, NIVEA etc.) zijn het resultaat. 

3. Besluitvormingsprocessen zullen nooit soepeler verlopen als bestuurders en 
ambtenaren blijven steken in de gedachte de besluitvorming sneller te kunnen 
laten verlopen door andere betrokkenen gemakshalve van de gesprekstafel uit te 
sluiten. 

4. Het versterken van planhiërarchische bevoegdheden doet afbreuk aan de inhoud 
van het debat in een besluitvormingsproces en daarmee aan de kwaliteit van het 
gehele besluitvormingsproces. 

5. Een cursus "Hoe moet ik naar anderen luisteren" zou in de overheidswereld tot 
verrassende effecten kunnen leiden. 

6. Het uitvoeren van een promotieonderzoek zou vaker in multidisciplinaire onder
zoeksteams moeten plaatsvinden. Dit levert zeker meerwaarde op. 

7. De Universiteit van Amsterdam mag zichzelf gelukkig prijzen dat er in de afgelo
pen jaren nog promovendi aanwezig waren die, ondanks een zeer schamele 
beurs en het ontbreken van een ordentelijke werknemersstatus, met gedreven
heid promotieonderzoek hebben gedaan. 

8. De kwaliteit van een universitaire opleiding kan positief worden beïnvloed als er 
een goede verbinding gelegd wordt tussen onderzoek van promovendi en het on
derwijs, maar tegen dergelijke verbindingen worden in toenemende mate instituti
onele barrières opgeworpen. 

9. Het is ronduit triest dat asielzoekers die zich al langer dan 5 jaar in Nederland 
bevinden en inmiddels door eigen inzet zijn ingeburgerd, absoluut geen duidelijk
heid wordt verschaft over wanneer zij ook daadwerkelijk in Nederland mogen blij
ven. 

10. Het gezegde "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd" zou bij meer men
sen 'boven de schoorsteen' moeten hangen. 
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