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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
Unethically motivated
How management tools elicit functional unethical behaviors
Tim Vriend
1. Wie medewerkers tot betere prestaties wil motiveren zal hen onverhoopt ook
motiveren tot onethische gedragingen. (dit proefschrift)
2. Onethische gedragingen dienen zich dikwijls aan als effectieve en efficiënte
strategieën om doelen en standaarden te behalen. (dit proefschrift)
3. De primaire motivatie voor onethische gedragingen ligt in de functionaliteit die
deze bieden. (dit proefschrift)
4. Gezien de sterke prikkels die uitgaan van rangordecompetities (i.e., rankings)
is het welhaast vanzelfsprekend dat deelnemers zich laten verleiden tot
onethische gedragingen. (dit proefschrift)
5. Onethische gedragingen worden niet alleen gemotiveerd door doelen die
worden nagestreefd maar ook door doelen die eerder zijn nagestreefd. (dit
proefschrift)
6. Onethische gedragingen worden niet alleen ingezet om eigen belangen te
dienen, maar ook om die van anderen te dienen. (dit proefschrift)
7. De huidige “publish or perish” wetenschapscultuur doet niet alleen individuele
wetenschappers ontsporen, maar dreigt ook de gehele wetenschap te
ontwrichten.
8. De voornaamste motivatie voor al het menselijk handelen is eigenbelang.
9. Iemand die plezier nastreeft zal onrecht niet schromen. (naar Marcus Aurelius)
10. Wat ook een ander zegt, er is tijd genoeg. (Doe Maar – Tijd Genoeg)
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