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*MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 

 

Stellingen behorend bij het proefschrift 

Corporate Social Responsibility Disclosure: 

Management, Commitment, and Stakeholder Influence 

 

Thomas Thijssens 

 

1. De uitvoerigheid van MVO* verslaggeving zegt niet zoveel over de MVO 

prestatie van een onderneming, maar vooral iets over haar zichtbaarheid bij 

het publiek. (dit proefschrift) 

 

2. Positieve vertekening van MVO* verslagen, om daarmee tegenwicht te 

bieden aan een negatieve vertekening in de publieke perceptie, kan publiek 

cynisme veroorzaken, vanwege de grote discrepantie tussen het 

gepercipieerde en gepresenteerde beeld. (dit proefschrift) 

 

3. Zoals de maatschappij legitimiteit van een onderneming vereist, vereist een 

onderneming legitimiteit van afgevaardigden van die maatschappij. (dit 

proefschrift) 

 

4. Het gevaar van benchmarks voor MVO* verslaggeving is dat ondernemingen 

zich richten op verslaggeving in plaats van MVO. (dit proefschrift) 

 

5. Win-win scenario’s voor duurzaamheid zijn niet voldoende; werkelijke 

duurzaamheid vergt risicovolle investeringen die economisch pijn doen. 

 

6. Als we volharden in het gelijkstellen van de Vooruitgang aan economische 

groei, is stilstand een reëel toekomstscenario. 

 

7. Succesvolle innovaties tonen aan dat efficiëntie een overschat concept is; op 

zijn best zorgt het ervoor dat je geen stap teveel zet terwijl je op je doel 

afgaat. Om richting te bepalen moet je afdwalen en nieuwe wegen vinden. 

 

8. Het explosief groeiende overschot aan menselijke energie (Obesitas) zou 

moeten worden ingezet ter vervanging van fossiele energie, te beginnen 

met het vervangen van bladblazers door harken. 

 

9. Het concept ‘valorisatie’, gepopulariseerd middels het rijtje ‘kennis-kunde-

kassa’, is in feite marktwerking in de wetenschap; kassa-gedreven-kennis ligt 

dan ook op de loer. 

 


