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Stellingen behorende bij het proefschrift
Mind the gap: Collaboration between practice,
policy and research in local public health
Maria Jansen
1.

Omdat samenwerking een andere betekenis heeft op bestuurlijk,
institutioneel en individueel niveau is op ieder niveau een andere
aanpak vereist om te komen tot samenwerking (dit proefschrift).
2. Resultaatgericht werken kan botsen met samenwerkingsgericht
werken. Prestatie-indicatoren moeten daarom op het niveau van de
samenwerking worden vastgesteld (dit proefschrift).
3. De samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek is een weerbarstige en dient vanuit het perspectief van verandermanagement
georganiseerd te worden (dit proefschrift).
4. De gemeente moet de uitvoering van haar volksgezondheidsbeleid
overdragen aan publieke en private partijen zodat zij haar onafhankelijke positie als bestuurlijk verantwoordelijke behoudt (dit
proefschrift).
5. Een goede gezondheid van Nederlanders is een publiek belang en
daarom tot overheidstaak benoemd, maar voor politici is er weinig eer
aan te behalen.
6. GGD’en in Nederland beschikken over onvoldoende financiële middelen voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg, met
andere woorden: wethouders en gemeenteraden stellen de verkeerde
prioriteiten.
7. Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen is
de laatste twintig jaar niet adequaat aangepakt.
8. De zwakste schakel in het aanmoedigen van het gebruik van de fiets is
niet de aanleg van verkeersveilige fietspaden of de productie van goede
fietsen, maar de fietser.
9. Het gaat er niet om of de mens kredietwaardig is voor de bank maar
of de bank menswaardig is voor mikrokrediet (Muhammad Yunus,
directeur Mikrokrediet Bangladesh).
10. Inburgeren met het verplicht leren van de Nederlandse taal past niet in
een land waar iedereen zich met Engels redelijk kan redden en
europeanisering een onomkeerbaar proces lijkt.
11. Als we in het kader van de integratie aan burgers vragen zich als
'wereldburger' te gedragen getuigt het van weinig respect indien
iemands loyaliteit aan Nederland op grond van het bezit van een
tweede paspoort in twijfel wordt getrokken.

