
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Together Alone 

1. Beleidsexperimenten in de zorg zijn geen veilige omgeving waarin zorgprofessionals 
dingen kunnen proberen, maar politieke arena’s waarin zij hun positie veilig moeten 
stellen (dit proefschrift).  

2. Zorgprofessionals zetten allemaal de patiënt centraal, helemaal wanneer dit helpt om 
hun eigen autonome positie kracht bij te zetten (dit proefschrift).  

3. Daar waar het zorgprofessionals lukt om nieuwe samenwerkingsvormen te 
organiseren, is de drijvende kracht niet de organisatie van samenwerking an sich, 
maar iets dat daarbuiten ligt (dit proefschrift). 

4. Door sterk in te zetten op een toekomst van (beleids)experimenten, leggen stuurloze 
politici en beleidmakers de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt neer bij een 
menigte die verdeeld is. 

5. De notie dat op RCT’s gebaseerd bewijs gecontextualiseerd moet worden tijdens 
besluitvorming, is eigenlijk geen punt meer van discussie. Wat wel heel gevoelig ligt is 
wie er eigenlijk mag contextualiseren (dit proefschrift).  

6. Het wordt tijd dat wij - als sociale wetenschappers betrokken bij de evaluatie van 
beleidsexperimenten - erkennen en omarmen dat we politieke en normatieve 
inzichten produceren, in plaats van neutrale beschrijvingen van praktijken. 

7. Het postmodernisme, als kritisch tegengeluid, is verworden tot een algemeen 
geaccepteerde programma theorie van de gevestigde orde. 

8. Om beter te begrijpen waarom veel beleidsexperimenten geen verandering brengen, 
moeten we durven om onze postmoderne helden los te laten en enkele, meer 
structuralistische ideeën af te stoffen.   

9. Experimenteren in de organisatie van zorg is verworden tot een ritueel waarin we 
symbolisch vasthouden aan de dingen die we zijn kwijtgeraakt na 15 jaar 
marktwerking.  

10. Het probleem met stellingen is dat ze je dwingen om dingen vast te leggen, dit terwijl 
je zoveel kan leren door dingen los te laten.  

11. Ik heb erg genoten van dit project. Het is volgens mij dan ook plezier, in plaats van 
tegenslag, dat op de voorgrond moet worden geplaatst wanneer we het hebben over 
promotietrajecten.  
 


