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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

INDUSTRIËLE NETWERKEN:
RUIMTE, REGIO’S, CULTUUR EN BELEID

Guido Felix Glas

1. De belangrijkste succes-faktor in een bedrijfsnetwerk is de kroegfaktor.

2. Innoveren is soms epibreren.

3. Rationalisatie van de (facilitaire) inkoopfunktie van een bedrijf kan pas serieus
worden genomen als het management lease-Lada’s introduceert.

4. ’Wat je van ver haalt is lekker’ is meer dan eens een dogma bij het aangaan van be-
drijfsrelaties.

5. Globalisering: verre vrienden zijn blijkbaar toch beter dan goede buren.

6. Overheidsstimulering van de Noord-Nederlandse ondernemer stimuleert vooral de
werkgelegenheid bij de overheid.

7. Nederland is nog lang niet vol: het ’Groene Hart’ ligt nog helemaal braak.

8. Onderzoek naar een eventueel causaal verband tussen het aflopen van de koude
oorlog en het opwarmen van de aarde is een hete uitdaging voor een frisse promo-
vendus.

9. Hoe meer de NS ’er voor gaat’, hoe meer de treinreiziger bereid is haar vanaf de
snelweg uit te zwaaien.

10. Voor wie nog niet wist dat Groningen aan het einde van de wereld ligt heeft de
promotie-campagne ’Er gaat niets boven Groningen’ alle duidelijkheid verschaft.
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