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Stellingen n 
bijj  het proefschrift van Anne Loeber 

Practicall  wisdom in the risk society. Methods and practice of interpretive analysis 
onn questions of sustainable development 

Universiteitt van Amsterdam 
155 januari 2004 

1.. 'Duurzame ontwikkeling' als beleidsdoel vraagt niet alleen om nieuwe kennis, 
maarr ook om nieuwe vormen van kennisproductie. 

2.. Voor het ontwerpen en implementeren van maatregelen om een duurzame 
ontwikkelingg te stimuleren is een proces van politieke oordeelsvorming nodig 
datt is gebaseerd op een integrale visie, waarin inzicht in de gewenste inrich-
tingg van de samenleving vanuit een ambitieus toekomstperspectief is gekop-
peldd aan inzicht in de overwegingen op grond waarvan, en de particuliere om-
standighedenn waaronder (doelgroep)actoren handelen. Om te komen tot een 
fundamenteell  vernieuwende lange-termijn strategie die door actoren met een 
korte-termijnn perspectief kan worden vertaald in concrete handelingen moeten 
beidee typen inzicht in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. 

3.. Een participatief analyseproces waarin een hermeneutische onderzoeks-
benaderingg wordt gehanteerd en deelnemers worden gestimuleerd te reflecte-
renn op de eigen handelingstheorie leidt niet alleen tot inzichten die, in princi-
pe,, besluitvorming over processen van beleidsformulering en technologische 
innovatiee kunnen ondersteunen, maar vormt tevens zelf een strategische in-
terventiee in die processen. 

4.. De democratische kwaliteit van politieke besluitvorming is gediend met tijde-
lijke,, probleemspecifieke participatieve analyseprojecten (cf. Hoppe 1989; His-
schemöllerr 1993) omdat in een projectsetting een goede balans tussen effecti-
viteitt en legitimiteit van deliberatie kan worden gerealiseerd. Naar de mate 
waarinn de voorgaande stelling gestaafd wordt door de praktijk kunnen partici-
patievee analytische 'praktijken' echter juist ook leiden tot een uitholling van de 
democratie.. Om die reden dienen vragen omtrent methoden van beleidsanaly-
see niet los gezien te worden van vraagstukken op het gebied van politiek-
bestuurlijkee organisatie. 

R.. Hoppe (1989) Het beleidsprobleem geproblematiseerd. Oratie. Muiderberg: 
Coutinho. . 
M.. Hisschemöller (1993) De democratie van problemen. De relatie tussen de 
inhoudinhoud van beleidsproblemen en methoden van politieke besluitvorming. Am-
sterdam:: Free University Press. 



5-- De subdiscipline van de Technology Assessment biedt goede aanknopings-
puntenn om te komen tot een fundamentele reflectie op het vakgebied van de 
beleidsanalysee (Majone 1977). De gewoonte van de TA-gemeenschap om de 
eigenn werkzaamheden nauwgezet te differentiëren naar functie, locus en 
adressant,, resulterend in een alfabet aan TA afkortingen, beneemt de beleids-
wetenschapperr echter het zicht op gemeenschappelijke noemers en vraagstuk-
ken.. Parochialisme van de kant van TA-professionals ('eigen afkorting eersf) 
verhindertt bovendien een fundamentele reflectie op TA als specifieke vorm 
vann beleidsanalyse en voedt de veronderstelling dat de twee disciplines weinig 
mett elkaar gemeen hebben. 

G.. Majone (1977) Technology assessment and policy analysis. Policy Sciences, 
vol.. 14, no.2. 

6.. Interpretatieve beleidsanalyse kenmerkt zich door de constructivistische equi-
valentt van de Hegeliaanse dialectiek (these, antithese, synthese): 'stelling, bij-
stelling,, (gezamenlijke) voorstelling'. 

7.. Zonder het ontwikkelen en hanteren van heldere regels voor kennisproductie kent 
dee 'postmoderne' tijd eenzelfde waarheidsbegrip als de Middeleeuwen: iets is waar 
wanneerr toehoorders geloven dat de spreker gelijk heeft 

8.. Het advies van de Gezondheidsraad om zwangeren standaard de mogelijkheid tot 
prenatalee screening op Down syndroom aan te bieden - hoe legitiem ook in indivi-
duelee gevallen - impliceert een principiële diskwalificatie van verstandelijk gehan-
dicaptenn en leidt tot een afnemende maatschappelijke solidariteit met alle mensen 
wierr leven wordt gekenmerkt door 'net dat ene beetje meer*. 

9.. Resultaatgericht sturen bij not-for-profit organisaties werkt in de hand dat midde-
lenn tot doelen worden gemaakt en resulteert in een afname van de flexibiliteit in de 
dienstverlening.. Het afsluiten van prestatiecontracten door politiekorpsen is dan 
ookk geen goed idee. 

10.. Slaapgebrek bevordert de creativiteit 


