
Stellingen behorend bij het proefschrift Bringing the Market Back In? 
 
 
1. Door instituties niet alleen vanuit een historisch en interactie-georiënteerd perspectief te 

bestuderen, maar ook van vanuit een probleemgeoriënteerd perspectief, krijgt de vergelijkende 
institutionele beleidsanalyse een groter verklarend vermogen (dit proefschrift). 

 
2. De derde weg tussen overheid en markt, die zo vurig door de Britse premier Tony Blair werd 

beleden, is een doodlopende weg zolang zij niet is ingebed in een vierde institutionele orde van 
‘associational of corporatist governance’ (dit proefschrift). 

 
3. Wanneer regimes van sociale voorzieningen niet primair gericht zijn op inkomensherverdeling, 

maar op de institutionalisering van markten, dan is de institutionele inrichting van dat regime 
contingent aan de aard van de marktimperfecties in het primaire proces en de mate van sociale 
aanspraak die burgers hebben op de betreffende goederen of diensten (dit proefschrift). 

 
4. De relatief onafhankelijke positie van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) in het Nederlandse 

openbaar bestuur biedt een goede buffer tegen zowel economisch opportunistisch gedrag als 
politiek opportunistisch gedrag (dit proefschrift). 

 
5. De burger is meer gebaat bij aanbodsgerichte hervormingen, gericht op het realiseren van 

collectieve input arrangementen als een centraal verzekeringsfonds in de gezondheidszorg of een 
waarborgfonds sociale woningbouw en centraal fonds in de volkshuisvesting, dan bij 
hervormingen die enkel en alleen zijn gericht op de versterking van zijn of haar positie als zorg 
of woonconsument (dit proefschrift). 

 
6. De schuldencrisis van Afrikaanse en Latijn-Amerikaanse landen die in 1982 uitbrak en de crisis 

op de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten in 2007 zijn niet alleen terug te voeren op dezelfde 
oorzaken, maar gedeeltelijk ook op dezelfde veroorzakers. 

 
7. Bestuurskundige sturingstheorieën winnen niet alleen aan realiteitszin, maar ook aan prescriptief 

vermogen, wanneer zij dilemma’s van collectieve actie tot hun kernobject maken. Dit geldt ook 
voor een eventuele theorie van intelligent design. 

 
8. Door het overmatige gebruik van voorvoegsels als ‘neo’ en ‘nieuw’ in de sociale wetenschappen 

ontnemen wij toekomstige generaties wetenschappers de mogelijkheid om in positief 
waarderende (en amenderende) zin op ons werk terug te komen. Zo doen we uiteindelijk ook 
ons zelf tekort. 

 
9. De gedragsverandering bij automobilisten die ontstaat door het consequent toepassen van de 

regel dat verkeer van rechts voorrang heeft in de bebouwde kom, ook op hoofdwegen, is een 
noodzakelijke preconditie voor het functioneren van de institutie ‘zebrapad’ in het verkeer. 

 
10. Door de aangescherpte regels voor pasfoto’s ten behoeve van officiële reisdocumenten zelfs 

voor baby’s van vier weken verplicht te stellen - niet lachen, niet huilen, rechtop zitten zonder 
zichtbare ondersteuning van anderen (zelfs niet van degene in wiens paspoort de baby wordt 
bijgeschreven), mond dicht, ogen open, oren zichtbaar - laat niet zozeer de desbetreffende baby, 
maar vooral de overheid haar ware gezicht zien. 

 
11. Men kan beter over een deadline heen gaan, dan er aan onder door (dit proefschrift). 


