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STELLINGEN N 

Behorendee bij het proefschrift: 

COMMUNICATIONN AND PERFORMANCE IN TEAMS 

vann Peter Rasker 

1.. In een goed team hebben de teamleden aan een half woord genoeg. 

2.. Het gezegde "spreken is zilver en zwijgen is goud" gaat niet op voor teams die moeten werken 
inn onbekende situaties. 

3.. Directe instructie van teamleden over eikaars taken en informatiebehoefte is een effectieve 
methodee om communicatie in teams te verbeteren. 

4.. Communicatie in teams verbetert de prestatie omdat het de ontwikkeling van team- en 
situatiekenniss stimuleert en teamwerk bevordert. 

5.. Teams die werken onder hoge tijdsdruk aan cognitief belastende taken moeten zo min mogelijk 
communiceren.. De tijd die beschikbaar is om te communiceren moeten teams gebruiken voor 
hett uitvoeren van teamwerk, zoals het gezamenlijk bepalen van een goede strategie. 

6.. Het concept shared mental model lijkt veelbelovend voor het verklaren en voorspellen van 
teamprocessen,, maar zal zijn waarde verliezen indien niet meer duidelijkheid komt over wat het 
is,, hoe het werkt, en hoe het moet worden gemeten. 

7.. Het in werking stellen van een kennismanagementsysteem in een organisatie leidt zelden tot 
optimalee kennisoverdracht bij medewerkers: het overdragen van kennis is namelijk een kwestie 
vann mensenwerk en niet van techniek. 

8.. Tijdens een crisis kan kostbare tijd worden bespaard wanneer de leden van een 
crisisbeheersingsteamm precies weten wie verantwoordelijk is voor welke taak en welke 
informatiebehoeftenn de teamleden hebben. 

9.. Telefoneren in de auto leidt de aandacht af, of het nu handsfree gebeurt of niet. Het propageren 
vann handsfree telefoneren door de overheid geeft daarom een valse illusie van veiligheid. 

Strayer,, D.L., & Johnston, W.A. (2001). Driven to distraction: Dual-task studies of simulated driving and conversing on a 
cellularr phone. Psychological Science, 12(6), 462-466. 

10.. In veel usability onderzoek wordt ten onrechte meer belang gehecht aan de subjectieve mening 
vann toekomstige gebruikers dan aan objectieve metingen van de prestatie. 

11.. Het hebben van een goede technische beheersing van een muziekinstrument is slechts een 
bijzaakk als het gaat om het overbrengen van emotie in de muziek. 

12.. Voor klussen in huis geldt: alles wat kan tegenzitten, zit tegen. 




