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Stellingen bij het proefschrift "The Greening of Business' 
Anniek Mauser, 28 juni 2001 

1. Het meten van de milieuprestatie van bedrijven is mogelijk; het vereist echter een 
sectorspecifieke en gedifferentieerde aanpak en gaat verder dan het meten van de perceptie 
van milieumanagers. 

2. Binnen de grenzen van de organisatie en haar omgeving, zijn milieubeleid en -strategie, 
milieucommunicatie, de inbedding van milieu in de organisatiestructuur en 
milieubetrokkenheid de instrumenten voor managers om hun milieuprestatie te verbeteren. 

3. In de Nederlandse zuivelindustrie wordt op milieugebied meer intern gepresteerd dan 
extern gecommuniceerd. 

4. Het volgen van een kostleiderschapsstrategie resulteert voor zuivelbedrijven in een hogere 
milieuprestatie dan het volgen van een differentiatiestrategie. 

5. Om tot een optimale milieuprestatie te komen moet een bedrijf ambidexter zijn; het heeft 
twee ogenschijnlijk tegenstrijdige kenmerken nodig, namelijk een sterke mate van 
centralisatie op milieugebied en een sterke, open milieucultuur. 

6. Door de moeilijkheid van het meten van de milieuprestatie van bedrijven wordt door 
(financiële) instellingen die zich bezig houden met milieubenchmarking, met name 
milieumanagement gemeten. Daarom verdienen bestaande duurzaamheidsindexen een 
kritische evaluatie. 

7. De reële en emotionele waarde, de prijsstelling, de communicatie en de positionering van 
biologische voeding vereisen nader onderzoek. 

8. Het doen van efficiënt milieuonderzoek is ambidexter, veldonderzoek vereist een auto. 

9. Het doen van promotieonderzoek is ambidexter, de door de buitenwereld gepercipieerde 
vaardigheden zijn tegenstrijdig met de daadwerkelijke vaardigheden benodigd voor, en 
ontwikkeld tijdens, het promotieproces. 

10. Hoewel de hoeveelheid windowdressing in de Nederlandse zuivelindustrie laag is, zou een 
toename van de hoeveelheid jurken die in de sector wordt gedragen geen kwaad kunnen. 

11. Hoe groter de hoeveelheid water tussen het object van studie en de plaats van analyse, hoe 
groter de intrinsieke motivatie. 

12. Het milieu zou erbij gebaat zijn als er in het milieuvakgebied meer gelachen wordt. 
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