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1. Loyaliteit staat efficiënt organiseren in de weg (dit
proefschrift, hoofdstuk 4).

2. Het evolutionaire argument kan niet gebruikt worden om
rationele analyses van optimale uitkomsten te
rechtvaardigen (dit proefschrift, hoofdstuk 2).

3. Uitkomsten van simulatie-experimenten worden te vaak ten
onrechte als verrassende resultaten (‘emergent phenomena’)
bestempeld. Dit kan voorkomen worden door van te voren
het model goed te analyseren en na te denken over wat
verwacht mag worden.

4. Het feit dat aan een promotie-traject alleen al wordt
begonnen duidt op noodzakelijke, maar niet noodzakelijk op
voldoende bekwaamheid.

5. Elk promotie-traject voert over zijn eigen, specifieke
fitness-landschap. De—tijdens het onderzoek zeer
bruikbare—kaart van dit landschap kan pas aan het eind van
het traject worden opgemaakt.

6. In de organisatie van aio-projecten wordt te weinig rekening
gehouden met het spanningsveld dat ontstaat door de
scheiding van het eigendom van en de controle op
dergelijke projecten.

7. Teneinde het gevoel van eigendom over een project bij een
aio te vergroten, verdient het aanbeveling aio’s hun eigen
onderzoeksvoorstel te laten schrijven.

8. Het feit dat de verlaging van transactiekosten door het
toepassen van moderne informatie- en
communicatietechnologie minder groot is dan hij zou
kunnen zijn, heeft een psychologische en geen technische
oorzaak.

9. In de discussie over het al dan niet op geautomatiseerde
wijze verzamelen van gegevens over het gedrag van
internetgebruikers wordt te weinig rekening gehouden met
de voordelen in termen van het afstemmen van
dienstverlening op de (latente) behoeften van gebruikers en
te veel gewezen op het vermeende big-brother karakter
hiervan.

10. De stelling dat volgens randstedelingen de afstand van
Groningen naar de Randstad kleiner is dan de afstand van de
Randstad naar Groningen, is alleen in de Randstad als
stelling de moeite waard.

11. De enige goede aio is geen aio.


