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Stellingen behorende bij het proefschrift

From Rags to Richness
A Structuration Perspective on Interactional Richness and
its impact on Customer Evaluations of Online Experiences
Claudia van Oppen

1.

De evolutie van eenvoudige op tekst gebaseerde websites naar rijke interactieve
websites is te vergelijken met de betovering van de eenvoudige, bescheiden
Aladin in een rijke, welbespraakte prins (titel proefschrift).

2.

Het beeld dat de website bezoeker heeft van de waarde van de website wordt
zowel beïnvloed door de rijkheid van het medium als de rijkheid van de
informatie (dit proefschrift, hoofdstuk 4).

3.

Ondanks dat bedrijven en organisaties steeds meer streven naar een verhoging
van efficiëntie en effectiviteit, speelt de waardering van plezier en vermaak in een
online omgeving een belangrijke rol bij het creëren van trouwe website
bezoekers (dit proefschrift, hoofdstuk 4 en 5).

4.

De mate waarin website bezoekers nadenken over hun eigen online informatie
zoekproces versterkt hun perceptie van de functionele waarde die voortvloeit uit
de interactie rijke website (dit proefschrift, hoofdstuk 5).

5.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele studie naar de rijkheid van
de interactie, wordt pas echt een interactie rijk experiment wanneer men met
Koreanen moet samenwerken die alleen maar in het Koreaans communiceren.

6.

De ervaren zwaarte van het schrijven van een proefschrift is omgekeerd
evenredig met het relativeringsvermogen van de promovendus.

7.

Hoewel mensen offline steeds individualistischer worden, lijken ze online steeds
socialer te worden.

8.

De wereld is veel rijker als je deze met kinderogen bekijkt.

9.

Wat er ook gebeurt, het is altijd ergens goed voor.

