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Stellingen behorende bij het proefschrift

SimFirms

Demography of firms: a microsimulation model

van Corina Huisman

1. De ontwikkeling van het aantal vestigingen zal de komende jaren veel 
meer samenhangen met onafwendbare ontwikkelingen in de potentiële 
beroepsbevolking dan met beleid gericht op het verbeteren van het 
ondernemersklimaat of bedrijventerreinen (dit proefschrift).

2. Het effect van de krimpende potentiële beroepsbevolking in de komende 
jaren op de ontwikkeling van het aantal vestigingen zal sterk lijken op het 
effect van de kredietcrisis (dit proefschrift).

3. Verhuizende en startende vestigingen laten zich nauwelijks sturen door de 
beschikbaarheid van bedrijventerreinen (dit proefschrift).

4. ‘Oost west, thuis best’ geldt ook voor vestigingen. Het belangrijkste aspect 
van de locatiekeuze voor verhuizende bedrijven is de afstand: hoe korter de 
afstand tussen de oude en nieuwe locatie hoe beter (dit proefschrift).

5. Een eenmanscafé in het centrum van Nijmegen van één jaar oud heeft de 
grootste kans te sterven. Een transportbedrijf met veel werknemers, dat al 
meer dan 30 jaar bestaat in Winterswijk de kleinste (dit proefschrift).

6. In tegenstelling tot de moeder van een kind, kan de moeder van een vestiging 
een man, een vrouw of een bestaande vestiging zijn (dit proefschrift).

7. De geschiedenis leert dat de geschiedenis ons lang niet alles leert over de 
toekomst (dit proefschrift).

8. Albert Schweitzer’s uitspraak: ‘ Er bestaan twee manieren om te ontsnappen 
uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten’ heeft in onze huidige 
maatschappij niets aan kracht ingeboet.

9. Laat nooit je computer (en alle apparaten die eraan hangen) merken dat je 
haast hebt.

10. Het verdient aanbeveling om in de planning van een proefschrift mee te 
nemen dat behalve de zelfgeschreven software ook het eigen hart kan crashen.


