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Stellingen behorend bij het proefschrift 

‘Towards improving workers’ health by matching work and workers’ - Ilona Zoer 

 

1. Werkgevers dienen meer verantwoordelijkheid te nemen om een disbalans tussen 

werkbelasting en werkvermogen van werknemers te detecteren en daarop acties te 

ondernemen. (naar aanleiding van dit proefschrift) 

 

2. Bij het overschrijden van richtlijnen ten aanzien van fysieke en mentale werkbelasting, 

is het in sneltreinvaart zoeken naar preventieve maatregelen het juiste spoor. (dit 

proefschrift) 

 

3. Om te voorkomen dat machinisten ontsporen, dient periodiek gesignaleerd te  

worden of zij nog in staat zijn om te voldoen aan de eisen die het werk aan hen stelt. 

(dit proefschrift) 

 

4. De komst van de participatiewet doet een beroep op werkgevers en werknemers om 

de functie-eisen van het werk in balans te brengen met de arbeidscapaciteiten van 

werknemers met beperkingen. (naar aanleiding van dit proefschrift)  

 

5. Om alle werknemers duurzaam inzetbaar te houden zijn het niet alleen de oudere 

werknemers die aandacht verdienen maar ook de jonge werknemers. (dit proefschrift) 

 

6. Het oordeel van de dokter is leidend bij het vaststellen van werkgerelateerde 

aandoeningen; echter, het oordeel van de werknemer is mogelijk van even grote 

waarde. (dit proefschrift) 

 

7. Een ‘subjectieve’ vragenlijst kan een objectieve methode zijn om ervaringen en 

klachten van werknemers te meten.  

 

8. Waar werkgevers negatieve onderzoeksresultaten liever afzwakken, zorgt de media 

dat diezelfde resultaten flink worden uitvergroot.  

 

9. De implementatie van verworven kennis naar de praktijk duurt te lang.  


