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CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae
Berry van Holland werd geboren op 21 april 1980 in Bennekom. Na het gymnasium
studeerde hij bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2003
studeerde hij af in de richtingen ‘bewegingssysteem’ en ‘sport in de context van bewegen’.
Na zijn studie werkte hij voor diverse werkgevers en heeft zich een groot deel van de tijd
beziggehouden met het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek. De ambitie om
wetenschappelijk onderzoek te doen en te promoveren bleef bestaan. In 2010 heeft hij bij
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar ‘werkdruk
en werkdrukgevolgen’ in de vleesverwerkende industrie. De combinatie van Preventief
Medisch Onderzoek en vleesverwerkende industrie leidde eind 2011 tot een aanstelling als
promovendus bij het Universitair Medisch Centrum Groningen waar een onderzoek werd
gestart naar ‘duurzame inzetbaarheid in de vleesverwerkende industrie’. Hij evalueerde een
Preventief Medisch Onderzoek op effectiviteit, kosten-baten en implementatieproces,
waarvan de resultaten zijn beschreven in dit proefschrift. Daarnaast voerde hij enkele
onderzoeken op de werkvloer uit naar de fysieke en energetische belasting van de
werkzaamheden in het productieproces en heeft hierover gerapporteerd aan het betrokken
bedrijf. In de tussentijd heeft hij in samenwerking met andere onderzoekers en
bedrijfspartners gewerkt aan de ontwikkeling van een implementatiewijzer voor
interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid onder de titel ‘innovaties van
binnenuit’.
Het doen van onderzoek heeft hij gecombineerd met het verzorgen van onderwijs aan
eerstejaars geneeskunde studenten en het begeleiden van diverse bachelor en master
studenten tijdens hun afstudeeronderzoeken. Daarnaast is hij ruim twee jaar lid geweest
van de wetenschappelijke commissie van de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het
Universitair Medisch Centrum Groningen.
Berry werkt graag in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeid en
gezondheid, specifiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft hij een
voorliefde voor inspanningsfysiologie en de wens om daarin te werken is groot. De ambitie
bestaat om dergelijke werkzaamheden te combineren met onderwijs.
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