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1.

The common assumption that bureaucratization involves the top-down
implementation of formal-rational structures overlooks self-organizing
bureaucratization, that is, bureaucratization as emergent, bottom-up
phenomenon.

2.

Rather than being antithetical to one another, democratic selforganization and bureaucratization are closely interrelated.

3.

Bureaucracy can be an effective means to contest power concentration.

4.

Organizing self-organization is detrimental to self-organization.

5.

Classical sociological theories insufficiently account for the reflexive
capacity of constituents with regard to the bureaucratization of the
organizations they are involved in.

6.

The university profits from jobless PhD students.

7.

Social design is not a sociological practice.

8.

When children’s sporting clubs separate players into teams with players
of as equal levels as possible, both children and their parents are
confronted with an unhealthy sense of segregation.

9.

“Smart city” technologists are dangerously naïve in placing their trust
in self-learning algorithms leading to the realization of a universal
utopia (paraphrasing Robbert Dijkgraaf ).

10. Although sociologists are trained to master the trait of Verstehen,
from a moral perspective they should acknowledge that they do not
understand certain people.
11. PhD candidates would benefit from their supervisors wearing Aloha
shirts.
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1.

In de algemene veronderstelling dat bureaucratisering de top-down
implementatie van formeel-rationele structuren betreft, ontbreekt
aandacht voor zelforganiserende bureaucratisering, dat wil zeggen voor
bureaucratisering als een emergent, bottom-up fenomeen.

2.

Democratische zelforganisatie en bureaucratisering zijn sterk met
elkaar verweven in plaats van tegengesteld aan elkaar.

3.

Bureaucratisering kan een effectief middel zijn om machtsconcentratie
tegen te gaan.

4.

Het organiseren van zelforganisatie heeft een negatief effect op
zelforganisatie.

5.

Klassieke sociologische theorieën besteden onvoldoende aandacht
aan de reflexieve capaciteit van betrokkenen in bureaucratiserende
organisaties.

6.

De universiteit profiteert van werkloze promovendi.

7.

Social design is geen sociologische praktijk.

8.

Wanneer sportverenigingen kinderen verdelen in teams met spelers van
een zo gelijk mogelijk niveau, worden zowel kinderen als hun ouders
geconfronteerd met een ongezond gevoel van segregatie.

9.

“Smart city” technologen hebben er een gevaarlijk naïef vertrouwen
in dat zelflerende algoritmen zullen leiden tot de realisatie van een
universele utopie (naar Robbert Dijkgraaf ).

10. Sociologen worden opgeleid in de kunst van het Verstehen, maar vanuit
een moreel standpunt moeten zij erkennen dat zij bepaalde mensen
niet begrijpen.
11. Promovendi hebben er voordeel bij als hun begeleiders Hawaïshirts
dragen.

