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Stellingen behorende bg het proefschrift

'Naar integrale logistiek in bedrij fsketens'
door Hans Voordyk

1.

De ontwikkeling van theoretische concepten en beleidsinitiatieven op het gebied
van informatietechnologie en integrale logistiek loopt ver voor op de implementatie daarvan in de praktijk.

2.

Economische theorieën over verschuivende bedrijfsgrenzen zijn nog te descriptief en verklaren te weinig.

3.

Toepassing van integrale logistiek heeft tot gevolg dat één (verticale) actor verantwoordelijk wordt voor een integrale afstemming van logistieke activiteiten
van een groep van bedrijven.

4.

Door het denken in logistieke temen verliest het traditionele onderscheid tussen
industriële produktie en bouwnijverheid zijn relevantie.

5.

Het bouwteam is vaak geen team.

6.

Verhoging van de belasting op statussymbolen verhoogt de status van deze symbolen.

7.

Een onrechtvaardige samenleving is op termijn een ondoelmatige samenleving.

8.

Beleid baseren op de uitkomsten van macro-economische modellen is de techniek om noodzakelijke politieke discussies over de inrichting van de samenleving te ontlopen.

9.

Veel domineeskinderen kiezen een beroep dat qua vrijheid en zeggingskracht
dat van hun vader dicht benadert.

10.

Het feit dat tegenwoordig de meerderheid van de geneeskunde-studenten vrouw
is zal op termijn grote gevolgen hebben voor de werktijden van bepaalde
groepen medisch specialisten.

11.

Het is niet de schaarste die tot de begeerte leidt, maar de begeerte tot de
schaarste.

Maastricht, mei 1994

