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Stellingen behorende bij het proefschrift 

DYNAMIC PEFORMANCE: THE ROLE OF TASK AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

Alicia L.T. Walkowiak 

 

1. Niet al te slim zijn kan soms voordelig zijn, als een taak complex is (dit proefschrift). 
 

2. Hoe succesvol mensen zijn in het omgaan met onverwachte veranderingen hangt voor 
een groot deel af van de kenmerken van de taak (dit proefschrift). 
 

3. Als je schip recht door zee vaart weet je waar je heen gaat, en dat helpt je om snel bij te 
sturen als je van koers raakt (dit proefschrift). 
 

4. Om een goed beeld te krijgen van hoe de prestaties van mensen worden beïnvloed door 
een onverwachte verandering, is het cruciaal om prestatie over tijd te meten (dit 
proefschrift). 
 

5. Banen moeten zo ontworpen worden dat het voor werknemers mogelijk is om hun 
volledige aandacht bij de taak te houden, door een goede balans tussen taak complexiteit 
en taak consistentie te creëren (dit proefschrift). 
 

6. Voor de functie van de toekomstige luchtverkeersleiders is het van belang om het effect 
van meer automatisering nauwkeurig te bekijken, omdat bij een passievere taak het 
lastiger wordt voor de verkeersleider om te reageren op onverwachte veranderingen. 
 

7. “The people make the place” (Schneider, 1987), maar de rol van job design is ook van 
groot belang voor zowel de prestaties van de werknemers, als ook voor hun welbevinden. 
 

8. Om stress en burnout te voorkomen, moeten werknemers voldoende tijd nemen om op 
een goede manier te herstellen na het werk. Mindfulness en sport zijn hiervoor geschikte 
activiteiten. 
 

9. Mensen die hoog scoren op mindfulness, laten minder onbeleefd (incivile) gedrag zien op 
de werkvloer en reageren ook op een meer moreel volwassen manier als hun collega’s dit 
soort gedrag vertonen. 
 

10. “Some people are old at 18 and some are young at 90. Time is a concept that humans 
created.” (Yoko Ono). 
 

11. Een promotietraject vertoont veel overeenkomsten met het muziekgenre progressieve 
metal: lang, meestal complex en met veel onverwachte veranderingen. 

 


