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STELLINGEN 

 

Behorende bij het proefschrift 

 

Individual employees’ multiple team membership: 

 a double-edged sword 

 

Joost van de Brake 

 

 

1. Het aantal gelijktijdige teams waarin iemand werkt is het gevolg van zijn of haar 

prestaties (dit proefschrift). 

 

2. Een toename in het aantal gelijktijdige teamlidmaatschappen verlaagt de prestaties van 

een medewerker op de korte termijn, maar vergroot zijn of haar prestaties op de lange 

termijn (dit proefschrift). 

 

3. Meerdere gelijktijdige teamlidmaatschappen zijn een bron van positieve uitdaging 

voor medewerkers met veel ervaring in de organisatie (dit proefschrift). 

 

4. Meerdere gelijktijdige teamlidmaatschappen gaan niet goed samen met hechte 

werkrelaties (dit proefschrift). 

 

5. Complexe statistische methoden geven meer inzicht in complexe werkprocessen (dit 

proefschrift). 

 

6. Het dichten van de kloof tussen wetenschap en praktijk is belangrijker dan de 

zoektocht naar contra-intuïtieve bevindingen. 

 

7. Er zijn minstens twee mensen betrokken bij een wetenschappelijk artikel: de 

onderzoeker en de lezer (naar Ansel Adams: “there are always two people in every 

picture: the photographer and the viewer”). 

 

8. Een promovendus is een werknemer, geen student. 

 

9. Politiek gaat te veel over de Nederlandse identiteit en tradities en te weinig over 

sociaaleconomische ongelijkheid. 

 


