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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

The feasibility of modularity in professional service design 
Towards low cost person-centred care 

 
1. Modulariseren is complexer bij diensten dan bij producten, omdat bij de eerste de 

proces- en de uitkomstdimensie verweven zijn en beide dimensies voor klanten 
betekenisvol zijn (dit proefschrift, hoofdstuk 2 en 5).  

 
2. De eerste en belangrijkste stap in het ontwikkelen van persoonsgerichte zorg en 

dienstverlening tegen lage(re) kosten is een persoonsgerichte populatie segmentatie 
(dit proefschrift, hoofdstuk 3) 

 
3. Een ontwerpproces om te komen tot modulaire zorg, zoals beschreven in dit 

proefschrift, is een manier om professionals meer ‘management-minded’ te laten 
worden (dit proefschrift, hoofdstuk 4) 
 

4. Het niet tastbare karakter wordt steeds minder gebruikt als onderscheidend kenmerk 
van (professionele) dienstverlening, maar het is juist dit kenmerk dat het modulaire 
ontwerpprincipe ‘standaard interface’ zo moeilijk toepasbaar maakt. (dit proefschrift, 
hoofdstuk 5) 
 

5. Om meer persoonsgerichte zorg en dienstverlening te realiseren wordt in de praktijk 
veelal begonnen bij de (her)verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden met als risico dat de inhoudelijke samenhang van het aanbod uit het 
oog wordt verloren. 
 

6. Gezien het complexe en tijdrovende ontwerpproces, levert een modulair ontworpen 
zorgaanbod de meeste meerwaarde voor de ouderen met de profielen ‘moeite met 
ouder worden’, ‘lichamelijke en mobiliteitsproblemen’ en ‘multidomein problemen’.  
 

7. Het doen van promotie onderzoek kan het beste gekarakteriseerd worden door de 
toepassing van een combinatie van bus-, cut-to-fit en component-sharing modulariteit. 
 

8. Het maken van verre reizen en het openstaan voor andere culturen kunnen 
professionals prikkelen om de essentie van persoonsgerichte zorg en dienstverlening te 
begrijpen en in hun werk toe te passen.  
 

9. Om er voor te zorgen dat onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt worden in de 
praktijk kun je beter in kranten publiceren dan in top-journals. 

 

 


