
Stellingen  

 

1. De dynamiek van het schaalbeleid heeft de vorm van een pendule die tientallen jaren naar 
grootschaligheid neigt, dan tien jaar doorslingert naar kleinschaligheid, en weer terug slaat.  
 

2. Daar waar bestuurskundigen spreken over de economische fantasie van de optimale schaal in 
overheidsbeleid, geloven sommigen in de haalbaarheid van schaalsensitief overheidsbeleid; dit is 
evenzeer twijfelachtig gelet op de rol van politieke macht, ideologie en aanhoudende ruzie rond fusie.  
 

3. De menselijke maat is een handige metafoor voor het talig oplossen van politieke dilemma’s rond 
schaal, aangezien deze maat suggereert dat de overheid waarde hecht aan kleinschaligheid van 
voorzieningen dicht bij burgers en tegelijk ruimte biedt voor doorgaande bestuurlijke schaalvergroting.  
 

4. De metafoor van een beleidskubus van beleidsnetwerken, geordend langs dimensies van inhoud, 
aspect en geografisch schaalniveau, helpt om te begrijpen hoe onwaarschijnlijk het is dat op alle 
vlakken van de kubus overheidsbeleid gelijktijdig verandert in dezelfde richting.  
 

5. De bestuurskunde heeft er baat bij als zij meer tijd en energie investeert in de ontwikkeling van valide 
en betrouwbare meetinstrumenten voor het registeren van gradaties van beleidsverandering.  
 

6. Wetenschappers die in overdreven mate vasthouden aan hetzij kwantitatieve, hetzij kwalitatieve 
benaderingen van empirisch onderzoek, doen hun nieuwsgierigheid te kort 
 

7. Sociaalwetenschappelijke vooruitgang valt niet af te meten aan de mate waarin de waarheid dichterbij 
komt.  
 

8. Een goede beleidsambtenaar is in staat een spannend beleidsverhaal te vertellen, waarin de minister - 
liefst met enkele anderen - de heldenrol deelt, slachtoffers redt en problemen en schurken aanpakt.  
 

9. Ondernemingsraden en medezeggenschapsraden die betrokken raken in fusieprocessen hebben 
vrijwel zonder uitzondering last van het Calimero-complex1; zij kunnen vaker hun poot stijf houden.  
 

10. De Autoriteit Consument en Markt dient te worden omgevormd tot een integrale fusie-autoriteit, 
direct onder het ministerie van Algemene Zaken, die zowel fusies van bedrijven, als publieke fusies van 
gemeenten en waterschappen, en semipublieke fusies van zorginstellingen, woningcorporaties en 
onderwijsinstellingen, kan toetsen en tegenhouden op basis van machtscriteria én legitimiteitscriteria.  
 

11. “Zij zijn groot en ik is klein, en da's niet eerlijk, o nee” (zie voetnoot 1). 

                                                           
1 Wikipedia.org: “Het calimerocomplex is het gevoel van personen, organisaties of landen structureel tekortgedaan of niet 
serieus genomen te worden vanwege hun geringe omvang. De term is afgeleid van Calimero, het hoofdpersonage van een 
tekenfilmserie. Een bekende uitspraak van dit zwarte kuikentje is "Zij zijn groot en ik is klein en da's niet eerlijk, o nee". De 
serie werd in Nederland vanaf 1972 uitgezonden door de omroep TROS, die, omdat de omroep toen nog erg klein was, de 
uitspraak aanvankelijk als lijfspreuk gebruikte” 
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