
 

 

 

The evolution of complex industrial systems : the
dynamics of major IT sectors
Citation for published version (APA):

Duysters, G. M. (1995). The evolution of complex industrial systems : the dynamics of major IT sectors.
[Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.19950119gd

Document status and date:
Published: 01/01/1995

DOI:
10.26481/dis.19950119gd

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19950119gd
https://doi.org/10.26481/dis.19950119gd
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/40214201-7d10-4be5-9039-31c171dceead


STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

THE EVOLUTION OF COMPLEX INDUSTRIAL SYSTEMS

door Geert Duysters

1. Inertie is een basiskenmerk van elke organisatie en derhalve dient dit
'statische' element zelfs in dynamische organisatie theorieen een centrale
rol te spelen (hoofdstuk 1-6).

2. Zelfs de in de literatuur als 'globaal' en 'multi-nationaal' aangeduide
ondernemingen worden voornamelijk getypeerd door nationale
kenmerken (hoofdstuk 8).

3. De sterke groei in het aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
komt voor een belangrijk deel voort uit de toegenomen behoefte aan
flexibiliteit (hoofdstuk 7).

4. Ondanks het grote potentieel aan buitenlandse kennisbronnen blijft de
internationalisering van onderzoek en ontwikkeling sterk achter bij de
internationaliseringsgraad van de produktie (hoofdstuk 8).

5. Sommige aannemers nemen de uitdrukking 'ruwbouw' wel erg letterlijk.

6. Het misbruiken van de design-fouten in Intel's Pentium processor om tot
significante empirische resultaten te komen is verwerpelijk.

7. Ondanks de vaak wat cynische houding van 'echte' wetenschappers met
betrekking tot het wetenschappelijke karakter van bedrijfskunde zou,
gezien de snelle ontwikkelingen in de theorievorming, dit vakgebied beter
aangeduid kunnen worden als bedrijfswetenschappen.

8. Het praktisch belang van een artikel is vaak omgekeerd evenredig aan de
publiceerbaarheid van datzelfde artikel.

9. Als wetenschappers zich ermee gaan bezighouden wordt iedere oplossing
een probleem.

10. Als de resultaten van een economisch model niet overeenkomen met de
werkelijkheid wordt door veel economen eerder de werkelijkheid in
twijfel getrokken dan het model.


