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Stellingen behorend bij het proefschrift

Innovation in Car Mobility
Co-evolution of demand and supply under sustainability pressures
door Marc Dijk
Maastricht, 23 september 2010

1.

De belangrijkste waarde van een micro-macro raamwerk van co-evolutie van vraag en
aanbod, met de nadruk op terugkoppeleffecten en actorperspectieven, ligt in de integrale analyse van consumenten en producenten en competitie tussen technieken.
(dit proefschrift)

2.

De mentale voorstelling (‘framing’) van de conventionele (diesel) motor door consumenten is meer stabiel door de tijd dan die van een onconventionele (hybrideelektrische of elektrische) motor. (dit proefschrift)

3.

Bij autobedrijven is sprake van het zeilschip-effect: de investering in incrementele innovatie van gevestigde technieken is urgenter dan die in onconventionele alternatieven.
(dit proefschrift)

4.

Ten opzichte van het ‘techniek-blinde’ economische welvaartsperspectief levert het coevolutionaire perspectief voor innovatiebeleid het onderscheid tussen niche en regime
innovatie. (dit proefschrift)

5.

De opkomst van nieuwe techniek dient bestudeert te worden in samenhang met de
ontwikkeling van gevestigde techniek.

6.

De waarde van computersimulaties van sociale fenomenen ligt niet in het voorspellen
van de toekomst, maar in het beter begrijpen van bepaalde dynamieken als onderdeel
van een methodologisch bredere analyse.

7.

De onbekendheid met het verschil tussen conceptauto’s en productieauto’s geeft veel
verwarring in de toekomstverwachtingen van burgers en politici.

8.

Er is een significante correlatie tussen de looptijd van mijn onderzoek en de maatschappelijke aandacht voor (hybride-) elektrische auto’s, maar dat is nog geen causaal
verband.

9.

Een goede onderzoeker bewandelt de smalle weg tussen theorie-rijk navelstaren en
theorieloze informatievoorziening.

10. Er is een wezenlijk verschil tussen evolutietheorie als wetenschappelijke raamwerk, en
evolutietheorie als levensbeschouwing (‘evolutionisme’).
11. Een interdisciplinaire analyse is in de ogen van disciplinaire wetenschappers vrijwel
altijd oppervlakkig.

