
STELLINGEN behorend bij het proefschrift ‘GeoICT Uniformity in Flexibility’ van         
Walter Timo de Vries  

(1) De doelstelling om uniformiteit van geoICT in overheidsorganisaties na te streven is 
ontstaan als een tegenreactie op de flexibele manieren waarop zij met geoICT samenwerken. 
De uitvoering van de doelstelling varieert echter zodanig dat geoICT in de praktijk op een 
flexibele manier blijft worden ingepast. (dit proefschrift) 

 
(2) De reden van discretionaire beslissingen over geoICT is op operationeel niveau de eenvoud 

in werktaken, op strategisch niveau het verruimen van belangen, en op systeem niveau het 
inschakelen van persoonlijke relaties. (dit proefschrift) 

 
(3) GeoICT coördinatieactiviteiten veranderen vooral het gebruik van middelen en de inzet van 

personeel binnen geoICT samenwerkingsverbanden, maar veranderen zelden het onderlinge 
vertrouwen tussen de samenwerkingspartners of het besef over de noodzaak van 
samenwerking. (dit proefschrift) 

 
(4) Het mede gebruikmaken van grijze literatuur in onderzoek zorgt voor een meer gegronde 

conceptualisering van geoICT coördinatie in de publieke sector. (dit proefschrift) 
 
(5) Om de meerdere lagen van stabiliteit in geoICT samenwerkingsverbanden te kunnen 

verklaren moeten we op zoek naar een theorie die de concepten afhankelijkheid, transacties, 
sociale netwerken en collectief belang kan koppelen. (dit proefschrift) 

 
(6) Standaardnederlands gebruik je als je daar makkelijk zonder kan, maar vergeet je te 

gebruiken als het echt nodig is.  
 
(7) De kern van ontwikkelingssamenwerking zit in het laten zien van wederzijdse waardering 

en erkenning. Het terugdringen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking is alleen 
daarom al een kapitale vergissing. 

 
(8) De verbinding tussen Nederland en Indonesië bestaat niet alleen uit een gedeeld verleden, 

maar meer nog uit een gedeelde toekomst.   
 
(9) De regels en resultaten van het voetbal zouden door  meer statistische analyses drastischer 

kunnen veranderen dan door meer interpretatieve analyses.  
 
(10) Een heropleving van de absurdistische toneelkunst leidt tot meer sociale en politieke 

realiteitszin.   
 
(11) Als je tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen kan zijn, zoals in de 

kwantummechanica aangenomen wordt, kan elke geodetische lijn een punt zijn, kan elke 
redeneerlijn zich op een hellend vlak bevinden, en kan op elk punt zowel heimwee als 
‘fernwee’ ontstaan.    


