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Stellingen behorende bij het proefschrift

Promotion of Sustainable Employability

1. Het preventief medisch onderzoek is een interventie op zich, maar heeft zonder passend
vervolg geen effect (dit proefschrift).
2. Een follow-up van 3 jaar is niet voldoende om de effecten van een interventie op duurzame
inzetbaarheid te meten (dit proefschrift).
3. De algemene gedachte dat werken in de vleesindustrie fysiek zwaar is, lijkt voor de
energetische belasting niet op te gaan (dit proefschrift).
4. Een stepped-wedge design is beperkt bruikbaar in een continu veranderende praktijk (dit
proefschrift).
5. Tevredenheid van deelnemers met een interventie leidt niet automatisch tot een zichtbaar
positief effect van die interventie.
6. Om arbeidspotentieel duurzaam te benutten moet toegankelijkheid tot preventieve
bedrijfsgezondheidszorg gelijk zijn

voor

alle

medewerkers, ongeacht

het

arbeidscontract.
7. Of iemand duurzaam inzetbaar is geweest kan pas worden vastgesteld bij pensionering.
8. Voor een goede WAI is het nodig om af en toe even uit te waaien.
9. In the land of the pigs the butcher is king ~ Meatloaf.
10. Take everything you like seriously, except yourselves ~ Rudyard Kipling.

type

