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Stellingen behorend bij het proefschrift

DUAL ALLEGIANCE IN ORGANIZATIONAL TEAMS
A DUAL IDENTIFICATION PERSPECTIVE

Maarten Cuijpers

1. Duale loyaliteit is een structurele eigenschap in de opbouw van
organisatorische teams. (dit proefschrift)

2. Duale loyaliteit creëert een voortdurend intern en extern spanningsveld bij
teamleden. (dit proefschrift)

3. Voor een goed functionerend team is het belangrijk dat de duale loyaliteit van
teamleden ook op sociaal-emotioneel vlak erkend wordt. (dit proefschrift)

4. Vanuit het perspectief van teamleden speelt de teamleider een belangrijke rol
bij het beheersbaar houden van het spanningsveld dat ontstaat door duale
loyaliteit. (dit proefschrift)

5. Het onderkennen van de invloed van duale loyaliteit op de attitude en het
gedrag van teamleden is vooral belangrijk in organisaties met ideografische
organisatiestructuren. (dit proefschrift)

6. Omdat taal niet kan worden omschreven in strikt logische termen maar taal een
levendige toepassing is die in een onbeperkt aantal contexten voor heel veel
verschillende doeleinden kan worden gebruikt (gebaseerd op Wittgenstein), is
het onmiskenbaar dat voor de ontwikkeling van organisatiegedragsonderzoek
het analyseren van observeerbare teamprocessen pure noodzaak is.

7. In de organisatiegedragswetenschappen is de ontwikkeling van
observatiestudies naar het gedrag van leidinggevenden sterk gebaat bij een
nauwere samenwerking tussen organisatiepsychologen en primatologen.

8. Door aan leiderschapsinterventies de bewustwording van de eigen sociale
identificatie toe te voegen aan zelfidentificatie wordt het “gnothi seauton (ken
uzelf)” van leidinggevenden vergroot.

9. Onjuiste feiten zijn hoogst schadelijk voor de vooruitgang van de wetenschap
omdat ze vaak lang standhouden. Maar onjuiste visies gebaseerd op enig bewijs
kunnen geen kwaad, omdat eenieder er een genoegen aan beleeft de onjuistheid
hiervan te bewijzen. (Charles Darwin)

10. Het schrijven van een proefschrift over teamfunctioneren kan bij tijden een
verrassend individuele aangelegenheid zijn.

11. Hoewel het schrijven van een proefschrift en het spelen van een
tenniswedstrijd beiden positief geassocieerd zijn met discipline en
uithoudingsvermogen, bevordert de laatste activiteit de academische creativiteit
het meest.


