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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift  
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1. Een bepaalde vorm van discoursanalyse is een geschikt hulpmiddel om dominante en 
dominantie aanvechtende beleidskernen, en verschuivingen over langere periode 
daarin, in kaart te brengen. (dit proefschrift) 

 
2. De these uit de bestuurskunde dat er een verschuiving plaatsvindt van ‘government’ 

naar ‘governance’ is op rijksniveau zowel een maatschappelijke vanzelfsprekendheid als 
een politieke onmogelijkheid. (dit proefschrift) 

 
3. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn pretentie als ‘bestuursdepartement’ 

niet kunnen waarmaken door het ontbreken van een goede bestuurstheorie. (dit 
proefschrift) 

 
4. Projecten onder verantwoordelijkheid van ministers van Binnenlandse Zaken die 

interveniëren in de gemeentelijke bestuurspraktijk zijn, ongeacht hun nuttigheid, succes 
of effectiviteit, gedoemd voortijdig te worden beëindigd. (dit proefschrift)  

 
5. Divergentie versus convergentie: Gemeenten zijn in de afgelopen veertig jaar meer 

divers geworden, terwijl ministeries binnen ‘het concern Rijk’ meer op elkaar zijn gaan 
lijken. 

 
6. Om de ministeriële verantwoordelijkheid te beschermen en om gemeentelijke autonomie 

te behouden moeten deze eerst worden geschonden. 
 
7. Een ministerie hoeft niet veel beleidssuccessen te behalen om steeds hoog te scoren op 

lijstjes van de beste overheidswerkgevers.  
 
8. Om te komen tot innovaties in het openbaar bestuur of daarbuiten is serendipiteit een 

voor de hand liggende facilitator en tegelijkertijd, vaak letterlijk, vergezocht. 
 
9. Elke wet dient voorzien te zijn van een ontheffings- of experimenteerbepaling en een 

hardheidsclausule. 
 
10. Op het moment waarop het woord decentralisatie in de Nederlandse taal van een 

meervoudsvorm werd voorzien, was de noodzaak om te decentraliseren voor het 
behoud van de lokale autonomie verdwenen. 

 
11. Het verhaal van de Baron von Münchhausen die zichzelf uit het moeras trekt, is niet 

slechts een sprookje. Inzicht is zijn kracht en een idee is zijn houvast. 


