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stellingen

bij het proefschrift van Wim Vuijk
Zicht op interne communicatie; de functionaliteit van teksten

Groningen, 7 november 1996

1. Managers in Nederland verstaan onder ’communiceren met medewerkers’ vooral
’het doen van mededelingen aan medewerkers’.

2. Adviezen over de interne communicatie worden altijd gevraagd in omstandigheden
die van sterk negatieve invloed zijn op de realiseerbaarheid van die adviezen.

3. De naamdriehoeksoverlegsuggereert ten onrechte een gelijkwaardige positie van
het bevoegd gezag, de officier van justitie en de politiechef.

4. Het is niet te bewijzen dat reorganisatie helpt.

5. Het adequaat toepassen van aanwijzingen met betrekking tot taalgebruik (zoals te
vinden in de vele taalbeheersingshandboeken) vraagt een zo groot inlevingsvermo-
gen van taalgebruikers, dat juist gebruikers die uit zichzelf niet tot een goed
resultaat kunnen komen, niet goed in staat zijn deze aanwijzingen in een tekst te
realiseren.

6. Het spelprogrammaWie ben ik kan, indien het in integrale vorm (dus zonder
knippen en plakken) wordt uitgezonden, zicht bieden op associatieprocessen van
bekende Nederlanders en op de ontwikkeling van die processen bij André van Duin
en Ron Brandsteder (vergelijk het ’fabelachtig associatief vermogen’ van mensen;
naar R. Scha (1992), Virtuele grammatica’s en creatieve algoritmen, inGram-
ma/TTT, 1,1, 57-77).

7. De studievoorlichting van universiteiten en beroepsopleidingen dient gericht te zijn
op het studiekeuzeproces van aankomende studenten en mag niet gebruikt worden
als PR-instrument van genoemde onderwijsinstellingen.

8. De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van efficiëntie-operaties in het
onderwijs (zoals de ’tempobeurs’), dienen expliciet op de begroting van onderwijs-
instellingen vermeld te worden en apart door het ministerie van onderwijs, cultuur
en wetenschappen vergoed te worden aan de instellingen die de last van de uitvoe-
ring van deze maatregelen dragen.

9. Een psycho-analytische beschrijving van ex-DDR-burgers geeft nauwelijks inzicht in
de specifieke psychische problemen waarmee burgers uit een ex-communistisch land
te kampen hebben. Deze burgers hebben namelijk te maken met problemen (zoals
de ’Gefühlsstau’) die sterk vergelijkbaar zijn met de psychische problemen van bur-
gers uit democratische landen.
(contra Hans-Joachim Maaz,Der gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Droe-
mersche Verlagsanstalt T. Knaur Nachf., München, Argon Verlag GmbH, Berlin,
1990)



10. Gedogenin de samenstellinggedoogbeleidheeft net zo goed betrekking op het
gedogen van de besluiteloosheid van politiek verantwoordelijken als op het gedogen
van de maatschappelijke problemen waarop genoemd beleid betrekking heeft.

11. Zowel vanuit esthetisch als vanuit historisch oogpunt verdient het aanbeveling het
monteren van een Mercedes-grille op de voorkap van een VW-kever te verbieden.

12. Het mislukken van campagnes om de bedrijvigheid in het noorden van het land te
vergroten vormt een van de belangrijkste voordelen van de noordelijke regio.

13. Het kijk- en luistergeld dient proportioneel gereduceerd te worden met het percenta-
ge herhaalde programma’s.

14. Ook Nederlandse automobilisten moeten de mogelijkheid hebben een autokenteken
samen te stellen en van dat kenteken eigenaar te worden.

15. Een stelling over Bob Dylan is nimmer verdedigbaar.


