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1. De subjectieve waardering van een dienst- 6. Ergonomische principes voor het ontwerpen
rooster voor verplegend personeel in de in- van gebruikersinterfaces in de Avionica zijn
tramurale gezondheidszorg kan worden ver- toepasbaar in de Bestuurlijke Informatiekun-
klaard door een objectief kwaliteitsconcept de.
gedefinieerd als gewogen som van generieke (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
kwaliteitsfactoren.

(Hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift)

 verkregen is wetenschappelijk gezien belang-
2. De persoonsgebonden gewichtsfactoren van rijker dan deze resultaten zelf, waardoor bij-

de generieke kwaliteitsfactoren (waaruit het voorbeeld een empirische verankering van
objectieve kwaliteitsbegrip is opgebouwd) meer waarde is dan speculatieve richtlijnen.
zijn betrouwbaar te schatten op grond van
een klein aantal metingen. voor: J .L. Simons (1996). Bedrijfskunde,

(Hoofdstuk 6 van dit proefschrift) op weg naar volwassen bescheiden-
 heid. Bedrijfskunde, jaargang 66,

3. Informatie over de kwaliteit van dienstroos-
ters heeft een positieve invloed op de uitein-
delijke kwaliteit die een roostermaker weet te 8. Het aanduiden van abstracte zaken middels
bewerkstelligen. het gebruik van “een stukje” geeft ten on-

(Hoofdstuk 7 van dit proefschrift) rechte de indruk dat het begrip in kwestie is

4. Klassieke methoden ter ondersteuning van de 9. De schoonheid van veel klassieke Japanse
dienstroosterplanning voorzien niet in de kunsten rechtvaardigt een groter aantal Ne-
informatiebehoefte van roosteraars in de derlandse beoefenaars dan thans het geval is.
praktijk.  

(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

tegen: E. Diekema (1984). Een praktische 10. Een van de bestemmingen die via de elektro-
methode voor het verroosteren van nische snelweg bereikt kan worden is het
diensten. In G. de Vries (red.), eeuwige leven.
Dienstroosterbeleid; Instrumenten
voor personeelsbeheer. Lochem: De voor: B.  Sagmolen (1996). De virtuele
Tijdstroom. pp. 55-66. dood. Ngi-Magazine, jaargang 11,

5. Van de vijf factoren van dienstroosterkwali-
teit die dit onderzoek heeft opgeleverd blijkt
gezondheid het moeilijkst te realiseren.

(Dit proefschrift, hoofdstuk 5)

voor: A.H.G. de Vries-Griever (1992).
Evenwicht tussen werkdruk en herstel
bij afwijkende werktijden, Uitgangs-
punten voor dienstroosterplanning.
Utrecht: Nationaal Ziekenhuisinstituut
(Publikatienummer 192.820).

7. De manier waarop onderzoeksresultaten zijn

nummer 2, bladzijden 39-46.

geoperationaliseerd.

nummer 6, bladzijde 9.


