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Steven Visser

 1. Om het werken op de knieën te voorkómen moeten de vloerenleggers het werken met 
hulpmiddelen eerst goed onder de knie krijgen. (dit proefschrift)

 2. Er wordt te zwaar getild aan alleen het gewicht van betonstaal als bepalende factor voor 
het aantal personen waarmee het betonstaal getild wordt. (dit proefschrift)

 3. De kans op lage rugklachten als gevolg van het hanteren van betonstaal is voor beton
staalvlechters niet voorbij wanneer het tillen achter de rug is aangezien het dragen van 
betonstaal ook een risico vormt. (dit proefschrift)

 4. Werkgevers in de bouw moeten zich bewust zijn van de relatie tussen werk en gezondheid, 
ook wanneer er géén klachten worden geuit door hun werknemers. (dit proefschrift)

 5. Begeleiding van een participatieve ergonomische aanpak door middel van email moet  
niet worden gezien als een aparte begeleidingsstrategie, maar eerder gecombineerd 
worden met een facetoface strategie. (dit proefschrift)

 6. Het beter uitvoeren van een begeleidingsstrategie leidt niet automatisch tot betere 
resultaten. (dit proefschrift)

 7. Een striktere regelgeving lijkt een stimulerende factor om een verandering in werkmethode 
branchebreed in te voeren. (dit proefschrift)

 8. Een goed hulpmiddel wordt vanzelf gereedschap. (Joep Goverde, 2012)

 9. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they  
are easy, but because they are hard […]. (John F. Kennedy, 1962)

 10. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after,  
our work is, never over. (Daft Punk: Discovery  2001)
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