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Stellingen behorende bij het proefschrift

WORKING TIME ARRANGEMENTS: 
A Tool To Improve Work Participation Of Nurses Working In Residential Elder Care?

1. Een werkrooster dat past bij het privéleven van verplegend en verzorgend personeel werkzaam 
in de ouderenzorg draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid (dit proefschrift). 

2. Dat verplegend en verzorgend personeel thuis het reilen en zeilen zelf kan bepalen en het gevoel 
heeft ondersteund te worden door hun partner, familie of vrienden helpt niet om ziekteverzuim 
te voorkomen; dat men minder taken thuis heeft daarentegen wel  (dit proefschrift).

3. Verplegend en verzorgend personeel werkzaam in de ouderenzorg valt niet uit vanwege een lage 
motivatie, ze valt uit vanwege gezondheidsklachten (dit proefschrift).

4. Het opnemen van werktijdregelingen als mogelijke hulpbron in bestaande conceptuele modellen 
voor beroepen met onregelmatige werktijden zal bijdragen aan het verklaren van ziekteverzuim 
(dit proefschrift).

5. De typologie uit dit proefschrift is een simpele en snelle manier om het werkrooster van verplegend 
en verzorgend personeel betekenisvol als een resource te karakteriseren (dit proefschrift). 

6. Al het verplegend en verzorgend personeel zou periodiek de PRoF-vragenlijst (een vragenlijst die 
inzicht geeft in de mate van fit tussen het rooster en hun privéleven en input geeft om dat rooster 
aan te passen) af moeten nemen om zijn/haar fit met het privéleven te meten (valorisatie).

7. Een ongezonde leefstijl als oorzaak van verzuim is een overschat fenomeen.

8. In tegenstelling tot bij verplegend en verzorgend personeel werkzaam in de ouderenzorg is bij 
docenten in het primaire onderwijs de afname van duurzame inzetbaarheid wel het gevolg van 
afgenomen motivatie en gezondheid.

9. Flexibilisering van het hoger onderwijs (vanuit het werkgeversperspectief ) neemt toe; de 
fit tussen het rooster en hun privéleven zal daarom ook bij docenten in het hoger onderwijs 
belangrijk worden om arbeidsparticipatie te behouden.

10. In tijden van hoogconjunctuur hebben ZZP-ers de mogelijkheid eisen te stellen aan roosters en 
daarmee de fit tussen rooster en hun privéleven te optimaliseren. Die gaat evenwel ten koste van 
de fit tussen het rooster en het privéleven van personeel in vaste dienst.  

11. Naarmate er minder verdedigers bij een corner van de tegenstander aanwezig zijn, is de kans 
groter dat zij die verdedigen (Johan Cruijff die de Diffusion of Responsibility theorie toepaste). 

Velibor Peters, januari 2019


