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Stellingen

behorende bij het proefschrift

ACCOUNTABILITY AND RESPONSIBILITY
The Influence of Organisation Design on
Management Accounting

Hanno Roberts

1.

De concepten en instrumenten van de Moderne Sociotechniek zoals ontwikkeld door De Sitter, zijn eveneens bruikbaar voor het ontwerp van een
management accounting-systeem.
(Tioo/dsfuJc S fan d/f proe/sc/iri/f)

2.

De volgorde van de ontwerpstappen is essentieel voor het geïntegreerd ontwerp van een organisatiesysteem en het daarvan deel uitmakende management accounting-systeem.
(7/oo/dsfuJ: 8 ran d/f proe/sdzn/f,)

3.

Een management accounting-systeem ontworpen op basis van Modern Sociotechnische concepten en instrumenten, berust hoofdzakelijk op de begrippen decentralisatie, participatie en normering.
w?n dif proe/sc/zn/f,)

4.

Een management accounting-systeem ontworpen op basis van Modern Sociotechnische concepten en instrumenten, moedigt het ontstaan van een
lerende organisatie aan.
(7ioo/dsfw/c 8 ran d/f proe/sc/iri/f.)

5.

"Grounded theory"-procedures en -technieken vereenvoudigen de analyse
van veldstudiegegevens.
ran d/f

6.

Het onderwijs in management accounting (interne berichtgeving) is meer
gebaat bij een grondige behandeling van organisatieonderwerpen dan bij een
nadruk op wetgevingsonderwerpen.

7.

Het niet beheersen van de Duitse taal door Nederlandse onderzoekers en de
daaruit voortvloeiende nadruk op Angelsaksisch onderzoek betekent een
kwalitatief verlies voor het Nederlandse accounting-onderzoek.

8.

Multidisciplinair samengestelde onderzoekteams hebben ook in de sociale
wetenschappen de voorkeur.

9.

Het enthousiasme van studenten voor accounting-vakken kan aanmerkelijk
verhoogd worden door voorbeelden te betrekken op geld, drank en vrouwen.

10. Dit proefschrift is het eerste bedrijfskundige proefschrift van de Faculteit der
Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg.
11. Het in de kantine eten van de zelf-meegebrachte lunchboterhammen door
wetenschappelijk medewerkers is een negatieve indicator van hun persoonlijke dynamiek.

