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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Working time preferences
door
Bart Loog

1. Het stimuleren van het arbeidsaanbod van alle werkende vrouwen zal niet leiden tot
een hoger aantal gewerkte uren voor elke groep van individuele vrouwen, omdat er
naar de aangeboden arbeid van sommige groepen niet genoeg vraag is. (Hoofdstuk 2)
2. Niet alleen de heterogeniteit tussen groepen, maar ook de verschillen in arbeidsduur
binnen groepen, tussen personen met vergelijkbare kenmerken, zouden in ogenschouw
dienen te worden genomen bij het maken van beleid. (Hoofdstuk 3)
3. Het effect van gewoontevorming op de voorkeuren met betrekking tot arbeidsduur is
zonder experimentele data moeilijk zuiver in kaart te brengen. (Hoofdstuk 4)
4. Het is mogelijk dat mensen zich met betrekking tot verschillende aspecten in het leven
(bijvoorbeeld consumptie of gewerkte uren) met verschillende groepen mensen
(bijvoorbeeld buren of collega’s) vergelijken. Dit maakt onderzoek naar interpersonele
afhankelijkheid van voorkeuren lastig, maar des te interessanter. (Hoofdstuk 5)
5. Het is moeilijk om echt altruïstisch gedrag te onderscheiden van pseudo-altruïstisch
gedrag.
6. Emancipatie heeft niets te maken met hoeveel een vrouw werkt, maar met of zij kan
kiezen hoeveel ze wil werken.
7. Het schrijven van een wetenschappelijk artikel heeft overeenkomsten met het maken
van een wandeltocht door hoogalpiene gebied: Stippel de route uit en houd je daaraan,
of heroverweeg de hele route, maar doe niet zomaar iets.
8. Het maken van keuzes kan ik soms missen als kiespijn.
9. Wanneer je het eindresultaat van je proefschrift kritisch bekijkt en denkt “Dit
hoofdstuk had beter gekund, en die analyse net ietsje anders”, betekent dit dat je
persoonlijk gegroeid bent.

