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Stellingen behorende tot het proefschrift: 
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1. Een ‘commitment’ wordt niet lichtvaardig aangegaan; het is een verbindende eed  

(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift).   

2. De volgtijdelijke ontwikkeling van commitment is minder universeel dan doorgaans wordt 

aangenomen.  

(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift).  

3. De eerste 10 weken van de nieuwe baan lijkt beslissend voor het verdere verloop van 

commitment. Het ‘managen’ van commitment zal dus met name in deze tijdspanne moeten 

plaatsvinden  

(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift).  

4. Bij temporeel gemeten vragen kan een zogenaamd 'vortex-effect' optreden, waarbij de 

validiteit van een vraag op t+1 wordt ondermijnd door dezelfde vraag op t. Dit wordt 

veroorzaakt door de opgeroepen cognitieve 'turbulentie' in het begrip van een vraag nadat 

hij is gesteld. De oplossing kan gelegen zijn het vergroten van de ‘afkoelperiode’, of in het 

aanpassen van de (manier van) vragen  

(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift). 

5. De vraag "Hou je nog van me?" is bij (te) herhaaldelijk stellen gevoelig voor het vortex-effect. 

De inhoudsvaliditeit verschuift dan van 'genegenheid' naar 'geruststellingsbereidheid' en 

uiteindelijk naar ‘beheersing van irritatiegevoelens’. 

6. In temporele meting zijn de losse punten minder belangrijk dan het patroon dat zij 

gezamenlijk vormen.  

7. Iets ‘is’ wat het ‘doet’. “Een rivier is geen object, maar een veranderlijke vloed. De zon is geen 

ding, maar een vlammende vuurzee”  
(Gebaseerd op Rescher, N. 1996. Process metaphysics. An introduction to process philosophy. New York: State University of New 

York).  

8. Een geobserveerd patroon is betrouwbaar als het met een grote mate van precisie wordt 

ge(re)produceerd.  

9. Wetenschapper zijn uit zich in de kunst van de onuitputtelijkheid.  

10. We hebben het gauw over ‘dingen’ of ‘zaken’, maar eigenlijk hebben we het over ‘de loop 

der dingen’ en ‘lopende zaken’.  

11. Voor temporeel denken geldt de Cruyffiaanse wijsheid "je gaat het pas zien als je het 

doorhebt” 

 

 


