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Stellingen
Behorende bij het proefschrift:

Shift Your Work

Towards sustainable employability by implementing new shift systems

Hardy van de Ven, 23 oktober 2017

1. Het werken in ploegendiensten leidt niet tot een grotere uitval uit 
werk. (dit proefschrift)

2. Chronotype verklaart verschillen in slaapduur en slaapkwaliteit tus-
sen ploegendienstwerknemers beter dan leeftijd. (dit proefschrift)

3. De consignatiedienst moet als werktijd gelden (dit proefschrift)

4. Het proces voorafgaand aan de implementatie van een nieuw roost-
er is minstens zo belangrijk als het roosterontwerp in haar effect op 
werknemers (dit proefschrift)

5. Bedrijven voeren  eerder een nieuw rooster in vanwege produc-
tievolumeveranderingen dan uit overwegingen van duurzame 
inzetbaarheid. (dit proefschrift)

6. Ontziemaatregelen voor ploegendienstmedewerkers dienen niet 
alleen op leeftijd gebaseerd te zijn. 

7. Democratische gelijkheid betekent individuele ongelijkheid. 

8. Ontziemaatregelen na de geboorte dienen in gelijke mate te gelden 
voor mannen en vrouwen.

9. Niet zozeer de slimsten komen met de beste ideeën, maar diegene 
die zich openstellen voor anderen. (vrij naar Alex Pentland, 2014)

10. Pluk de dag en benut de nacht.


