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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift Tim Busscher 
“Towards a programme-oriented planning approach; 

Linking strategies and projects for adaptive infrastructure planning” 

1. In de praktijk van infrastructuurplanning lijkt het vaak alsof een programma een programma is 
als het een programma genoemd wordt. (Hoofdstuk 1, dit proefschrift) 

2. Door integrale plannen te specificeren naar concrete projecten en andersom projecten op te 
schalen naar integrale plannen helpt een programmatische benadering problemen rondom 
implementatie en fragmentatie te voorkomen. (Hoofdstuk 2, dit proefschrift) 

3. Hoewel het in sommige situaties voldoende is om een programma aan te sturen alsof het een 
groot project is, vraagt de complexiteit van de huidige infrastructuurplanning steeds 
nadrukkelijker om een meer strategische invulling van programmamanagement. (Hoofdstuk 3, 
dit proefschrift) 

4. Programmasturing is als koken zonder kookboek: iedere keer moet opnieuw een goede mix 
worden gevonden tussen coördinatieve, competitieve en argumentatieve ingrediënten. 
(Hoofdstuk 4, dit proefschrift) 

5. Voor projecten werkt een programma vooral als een ‘firewall’: het beschermt de projecten tegen 
‘gedoe’ van buitenaf. (Hoofdstuk 5, dit proefschrift) 

6. Leerprocessen van exploitatie en exploratie stellen een programma niet alleen in staat om te 
reageren op veranderingen in de context, een goede balans van beide processen zorgt er ook 
voor dat een programma kan ‘ademen’: aan de ene kant zet het programma uit om zo mee te 
bewegen met nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, aan de andere kant focust het 
programma om daarmee bestaande kwaliteiten te  versterken. (Hoofdstuk 6, dit proefschrift) 

7. Een programmatische benadering kan worden gezien als: het realiseren van strategische doelen 
en voordelen met een integrale benadering op zo’n manier dat de onderling afhankelijke projecten 
en stakeholders elkaar versterken, rekening houdend met de  kenmerken van de specifieke situatie. 
(Hoofdstuk 7, dit proefschrift) 

8. Hoewel de relatie van Rijkswaterstaat met externe partijen soms onevenwichtig lijkt en 
Rijkswaterstaat door die partners wel wordt gezien als asfaltboer of suikeroom, lijkt de relatie 
met Rijkswaterstaat als partner in onderzoek evenwichtiger. Bewijs hiervan is dat juist het paper 
“Rijkswaterstaat als partner: van asfaltboer tot suikeroom” werd ingebracht op de 
managementconferentie van Rijkswaterstaat . 

9. Promoveren in de infrastructuurplanning is een weg vinden tussen de uitspraak van Heraclitatus 
“panta rhei, kai ouden menei”  [alles verandert en niets blijft hetzelfde] en het Franse gezegde 
“plus ça change, plus c'est la même chose” [“des te meer dingen veranderen, des te meer blijven 
ze hetzelfde”] 

10. Een promotieonderzoek zien als louter een project is vragen om problemen: niet alleen is de 
exacte scope van het onderzoek vooraf lastig te bepalen, een strakke planning voor vier jaar 
realiseren is nagenoeg onmogelijk en het zijn met de name de contextuele ontwikkelingen die 
als onderzoeker het meest waardevol zijn. Een promotieonderzoek kan daarom beter worden 
gezien als een programma. 




