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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Learningg on the Fly: 
Workerr Training in the Age of Employment Flexibility 

vann Martijn van Velzen 

1.. De slechte naleving door Nederlandse uitzendbureaus van de scholingsparagraaf 
inn de uitzend-cao is een aanwijzing dat collectieve afspraken inadequaat zijn daar 
waarr tegemoet dient te worden gekomen aan de scholingsbehoeften van 
individuelee partijen {ditproefschrift). 

2.2. Zolang het Amerikaanse Congres en het Witte Huis gedomineerd worden door 
dee Republikeinse partij is de kans nihil dat wetgeving geïntroduceerd wordt die 
dee positie van flexibele arbeidskrachten in de Verenigde Staten verbetert {dit 
proefschrift). proefschrift). 

3.. Het feit dat uitzendbureaus weinig verschillen van andere commerciële 
ondernemingenn komt onder meer tot uiting in hun scholingsbeleid {dit 
proefschrift). proefschrift). 

4.. Scholing van flexibele werknemers is een catch-22: om in aanmerking te komen 
voorr een vaste, niet-flexibele aanstelling is scholing essentieel, terwijl scholing bij 
uitstekk verstrekt wordt aan werknemers in vaste dienst {ditproefschrift). 

5.. Het negatieve beeld dat bij Nederlanders bestaat van de Verenigde Staten wordt 
hett best geïllustreerd door het begrip 'Amerikaanse toestanden', dat per definitie 
verwijstt naar een ongunstige en ongewenste sociaal-economische ontwikkeling. 

6.. Als kennis macht is, dan zijn onschuldige kennisquizzen niets minder dan 
machtsspelletjes. . 

7.. Het vooroordeel dat vegetariërs gezondheids freaks zijn, wordt onder andere in 
standd gehouden door het feit dat luchtvaartmaatschappijen hen hardnekkig fruit 
serverenn als nagerecht, terwijl andere passagiers taart of pudding voorgeschoteld 
krijgen. . 

8.. Evenals Adam Smith wordt Johan Cruijff vaker geciteerd dan daadwerkelijk 
gelezen. . 

9.. Het gebruik van een zogenaamde 'Big Mac'-index door the economist als methode 
omm voor diverse landen de kosten van levensonderhoud vast te stellen, vraagt 
omm de introductie van een vegetarisch alternatief in sojavorm. 

10.. Het verzoek door een aio om vrijstelling van onderwijsdeelname is tegenstrijdig 
aann het karakter van dit proefschrift, namelijk dat, gelet op het bestaan van een 
'learningg society', scholing cruciaal is voor de duurzame inzetbaarheid van 
tijdelijke,, flexibele arbeidskrachten. 




