Stellingen bij het proefschrift
Twee kanten van de medaille. Een onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding
1. De kwaliteit van de beleidsvoorbereiding wordt alleen geoptimaliseerd door een combinatie
van een interactieve aanpak en het benutten van tacit knowledge ter onderbouwing van het
beleid (proefschrift hoofdstuk 9);
2. Tacit knowledge vanuit de actoren in het beleidsdomein is waardevoller voor de effectiviteit
van beleid dan theoretische sociaal- wetenschappelijke beleidsanalyses (proefschrift
hoofdstuk 9);
3. Wetgeving die een modificatie beoogt zal weinig effectief zijn indien de benodigde
cultuuromslag niet tijdens de beleidsvoorbereiding al heeft plaatsgevonden (proefschrift
hoofdstuk 9);
4. De overheid zal met de enkelvoudige rationele benadering van beleid volgens VBTB alleen
bij toeval nog komen tot effectief beleid (proefschrift hoofdstuk 4);
5. De tuchtigende werking van veldpartijen bij theorievorming over beleid is verloren gegaan,
waardoor het mogelijk is geworden dat beleidswetenschappers op grote afstand van het veld
hun werk denken te kunnen doen (proefschrift hoofdstuk 9);
6. Sociale wetenschappers willen zich teveel spiegelen aan exacte wetenschappers waardoor
waardevolle kennis voor beleid onderschat en onbenut blijft (onderzoek Newcom Research
i.o.v. Da Vinci instituut);
7. De beleidsvoorbereiding is een onderbelicht onderwerp in de beleidspraktijk uit angst voor
het eigen onvermogen (onderzoek Algemene Rekenkamer en Tweede Kamer);
8. De forse bezuinigingen van de rijksoverheid op wetenschappelijke onderzoek zijn een zegen.
Zij zijn een prikkel om te komen tot een multidisciplinaire synthese van bestaande
theoretische en empirische inzichten, dat zal eerder leiden tot effectiever beleid dan de
ontwikkeling van nieuwe theorieën dat doet (coalitieakkoord);
9. Beleid maken is als opvoeden, daar heb je als ouder je kind voor nodig en niet alleen de
voorschriften van het consultatiebureau (tacit knowledge);
10. De groeiende aandacht binnen de rijksoverheid voor de verbinding van emotie aan
wetenschap ten gunste van het beleid, is een verouderde enkelvoudig- rationele benadering.
Emotie en wetenschap zijn geen gescheiden entiteiten, de werkelijkheid is meervoudigrationeel (cursus Rijksacademie voor Financiën en Economie i.s.m. Algemene Rekenkamer);
11. Een relatiecrisis bij partners met een tegengesteld bioritme is meer gebaat bij tijdelijke
emigratie van een partner naar het andere halfrond, dan bij intensieve relatietherapie (tacit
knowledge).
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