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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Enterprise Resource Planning systems: 

an empirical study of adoption and effects

van Mark Vluggen
   1  Bij de implementatie van een erp-systeem maken ondernemingen een welbewuste

   afweging tussen de integratievoordelen en de rigiditeit van een erp-systeem bij een 

   hoge adoptiegraad. (hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

   2  erp-systemen verbeteren de mogelijkheden tot decentralisatie in ondernemingen. 

(hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

   3  Ondernemingen die zich geconfronteerd zien met een sterke mate van omgevings-

dynamiek, kiezen bewust voor een lagere erp adoptiegraad, zodat ze flexibiliteit in 

hun it-infrastructuur bewaren. (hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

   4  Ondernemingen die ervoor kiezen om geen erp systeem te implementeren, zullen 

uiteindelijk een achterstand oplopen ten opzichte van hun concurrenten. 

(hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 

   5  Het falen van initiatieven op het terrein van kennismanagement heeft alles te maken 

met de misvatting dat kennis kan worden opgeslagen en dat kennisdeling vervolgens 

als vanzelfsprekend volgt. 

   6  Communicatie tussen it-consultant en klant begint met een verbod op het recyclen 

van Powerpoint presentaties.

   7  De term ‘productiviteitsparadox’ is verworden tot een toverwoord voor onderzoekers, 

waarmee kanttekeningen bij de relevantie van hun onderzoek eenvoudig kunnen 

worden weggewimpeld.

   8  Het veelvuldig gebruik van acroniemen in de it-literatuur suggereert dat it-specialisten 

niet graag lezen en schrijven.

   9  Grote idealisten eindigen vaak als bevlogen cynici.

10  Kunst en wetenschap lijken tegenstrijdig, maar beginnen beide bij de verbeelding.

11   ‘Om zeker te zijn dat alles bij het oude blijft, is het nodig dat alles verandert.’

(Tancredi Falconeri [Alain Delon] in Il Gattopardo van Luchino Visconti)


