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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Informal hierarchy: An investigation into the antecedents and consequences 

Jacoba Oedzes 

1. Zelf-managende of autonome teams met complexe taken zijn geneigd een sterke 

informele hiërarchie te ontwikkelen (dit proefschrift).  

2. Groepen zouden een informele hiërarchie moeten vormgeven op basis van wie het best 

presteert, niet op basis van wie het meest dominant is (dit proefschrift).  

3. Een sterke informele hiërarchie verlaagt groepscreativiteit als leidinggevenden niet de 

negatieve kanten begrenzen (dit proefschrift).  

4. Een zekere mate van hiërarchie in groepen is onontkoombaar (dit proefschrift). 

5. Informele hiërarchieën zijn niet eenduidig als goed of fout te bestempelen; dit is 

afhankelijk van hoe de hiërarchie is opgebouwd en wat een groep wil bereiken (dit 

proefschrift).  

6. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in hoe een informele hiërarchie zich 

ontwikkelt, en wat voor consequenties het heeft voor creativiteit (dit proefschrift).  

7. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal alleen worden bereikt als we naast 

vrouwenemancipatie ook mannenemancipatie prioriteit maken. 

8. Het werk moet zo ingericht worden dat ook topfuncties in deeltijd kunnen worden 

uitgevoerd.  

 


