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1. Beleidsoverdracht wordt ingezet als een sprint, terwijl het proces 
in werkelijkheid eerder een duurloop van onbekende duur is.  
(dit proefschrift)

2. Het slaan van bruggen, oftewel het verbinden met een geschikt 
beleidsnetwerk aan de ontvangende kant, met lokale beleidskwesties en 
met actoren met politieke invloed of macht, is essentieel voor effectieve 
beleidsoverdracht. (dit proefschrift)

3. Het vormgeven van beleidsoverdracht is in essentie een vraagstuk hoe 
ruimte te creëren om te anticiperen. (dit proefschrift)

4. De mate waarin actoren kunnen omgaan met gebeurtenissen en 
veranderende omstandigheden zijn bepalender voor de uitkomst 
van beleidsoverdracht dan het overgedragen beleidsidee zelf.  
(dit proefschrift)

5. Het waarnemen van een andere manier van denken duidt op effectieve 
overdracht van zachte beleidsaspecten, zoals normen of ideeën. 
(dit proefschrift)  

6. Een focus op korte-termijnresultaat bij beleidsoverdracht belemmert 
duurzame beleidsverandering op de langere termijn. 

7. De metaforen die respondenten gebruiken om het bestudeerde fenomeen 
te beschrijven laten zien welk referentiekader deze mensen hebben. 

8. Om degelijk onderzoek te verrichten is het noodzakelijk om je eigen 
referentiekader en vooringenomenheid te erkennen en te proberen 
ongefundeerde aannames te falsificeren.

9. It takes one to know one: onderzoek doen naar een groep waar je zelf toe 
behoort is makkelijker, maar juist de blik van een buitenstaander voegt 
nieuwe inzichten toe. 

10. Het promoveren op een vooraf vastgesteld aantal artikelen stoomt jonge 
academici klaar voor een internationale carrière, maar wekt onterecht de 
indruk dat kwantiteit belangrijker is dan kwaliteit. 

11. Het regelmatig nemen van verlof komt de wetenschap ten goede, want 
onderzoek is als oude kaas: het wordt beter als men het een tijdje laat 
rijpen. 
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1. Policy transfer is initiated as if it is were sprint, while in reality the 
process resembles an endurance run of unknown length upfront.  
(this dissertation)

2. Building bridges, i.e. connecting the transferred policy to a suitable policy 
formulation network at the receiving end, to local policy issues and to 
actors with political influence or power is essential for effective policy 
transfer. (this dissertation)

3. Designing a policy transfer process is essentially a question of how to 
create space to anticipate. (this dissertation)

4. The degree to which actors are able to manage changing circumstances 
and events is more decisive for the outcome of policy transfer than the 
transferred policy idea itself. (this dissertation)

5. Observing a change in thinking indicates the effective transfer of soft 
transfer objects, like ideas and norms. (this dissertation) 

6. A focus on short-terms results by policy transfer actors constrains durable 
policy change on the long-term. 

7. The metaphors that respondents use to describe the phenomenon of 
interest show researchers which frame of reference of these people have. 

8. Doing proper research requires acknowledging one’s own frame of 
reference and biases and attempting to falsify unfounded prepositions. 

9. It takes one to know one: doing research in a group one belongs to is 
easier but an outsiders’ view will bring new perspectives to the table. 

10. Writing a dissertation based on a pre-determined number of articles 
prepares young academics for an international career but mistakenly 
suggests that research quantity is more important than quality. 

11. Taking leave regularly benefits science because research is like old cheese: 
it gets better when it is left to ripen for a while.


