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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

Thee Greenin g of Black Gold 
Toward ss Internationa l Environmenta l Alignmen t in the Petroleu m Industr y 

Susannee van de Wateringen, 24 juni 2005 

1.. De vergroening van bedrijven wordt bepaald door een verscheidenheid aan factoren 

vann strategische ën structurele aard; het concept 'International Environmental 

Alignment'' helpt bij het schematiseren en begrijpen van deze complexiteit. 

2.. Hoewel een toename in de graad van internationalisering de ontwikkeling van de 

milieustrategiee van oliebedrijven stimuleert, wordt dit verband doorkruist door de 

relatievee grootte van de betrokken bedrijven en de wetgeving in hun land van 

herkomst. . 

3.. Talrijke samenwerkingsverbanden kenmerken de exploratie en productie van olie en 

gas;; voor de kwaliteit van de uiteindelijke milieustandaarden is de 

onderhandelingscapaciteitt van individuele bedrijven daarom van groter belang dan 

hunn initiële inzet. 

4.. De mate waarin 'critical events' als katalysator werken in het vergroeningsproces van 

bedrijven,, wordt vooral bepaald door de grootte en zichtbaarheid van het bedrijf. 

5.. De nadruk die oliebedrijven leggen op transparantie zegt weinig over hun 

daadwerkelijkee duurzaamheid: de nieuwe kleren van de keizer waren ook transparant. 

6.. De vergroening van het zwarte goud vereist aandacht voor de bedrijfsvoering van 

grotee multinationals maar zeker ook voor die van kleinere (staats)bedrijven, in het 

bijzonderr in ontwikkelingslanden. 

7.. Alleen maar ja-knikken is oliedom. 

8.. Het is hoogstwaarschijnlijk toeval dat de Engelse afkorting voor het niet Deschikbaar 

zijnn van data (n.a.) in repeterende vorm een uitdrukking vormt die bij pesten wordt 

gebruikt. . 

9.. Een goede theaterimprovisator volgt de technieken versimpelen en overdrijven welke 

ookk strategisch door politiek bewuste NGO's worden ingezet: de politiek is echter 

geenn NGO. 

10.. Terwijl zorgen tot vergrijzing kunnen leiden, leidt de vergrijzing in Nederland niet tot 

kwalitatieff goede zorg. 

11 .. Om een eigen koers te kunnen varen moet de windrichting bekend zijn. 
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