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Stellingen
bij het proefschrift

Klaas Veenma

 1. In infrastructuurplanning is de technische planning nog steeds dominant, beleidsmakers 
blijven streven naar zekerheid (‘certainification’; dit proefschrift).

 2. Tegenstanders en ‘contested communities’ zijn er niet, maar worden door beleidsmakers 
zelf gecreëerd: actie leidt tot reactie (dit proefschrift). 

 3. Onderzoek leidt tot tegenonderzoek, wat resulteert in een ‘rapportenoorlog’ vanuit de 
‘loopgraven’ (dit proefschrift).

 4. Met instrumenten als gebiedsontwikkeling, participatie en een adaptieve aanpak lijken 
beleidsmakers ruimte te geven aan onzekerheid, maar toch overheerst controle en 
certainification (dit proefschrift).

 5. Beleidsmakers geven (ogenschijnlijk) ruimte aan onzekerheid vanuit opportunisme en 
pragmatisme: het lijkt de snelste weg naar een besluit (dit proefschrift).

 6. Dat beleidsmakers ook bij moeizame besluitvorming blijven streven naar certainification, 
komt mede door een overschatting van hun vermogen tot deze certainification 
(dit proefschrift).

 7. Beleidsmakers die streven naar certainification, krijgen onzekerheid als een boemerang 
terug: het is de kunst het onzekere voor het zekere te nemen (dit proefschrift).

 8. Dat diepte-interviews niet alleen inzicht aan de interviewer bieden maar ook aan de 
geïnterviewde, is een onderbelicht aspect in kwalitatief onderzoek (dit proefschrift).

 9. De dynamiek in de omgang met onzekerheid is als een hoekige tango waarbij 
beleidsmakers en tegenstanders elkaar stevig in de greep houden en alle hoeken van de 
dansvloer laten zien. 

1 0. Het Coronabeleid is als infrastructuurplanning: de focus van beleidsmakers op 
certainification voor de korte termijn, maakt blind voor onzekerheden en risico’s op de 
lange termijn.

 11. Promoveren is als fietsen, ook bij tegenwind moet je door om de eindstreep te halen: 
‘Foar de wyn is elts in hurdfytser’ (‘Van de wind af kan iedereen hard fietsen’,  
Friese tegeltjeswijsheid).

 12. Forrest Gump heeft zijn eigen visie op de omgang met onzekerheid: ‘Life is like a box of 
chocolates, you never know what you’re gonna get’ (Forrest Gump in de gelijknamige film).
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