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Curriculum vitae
Hardy van de Ven is geboren op 29 juli 1984 te Nijmegen. Na zijn atheneum diploma begint 
Hardy in 2002 aan de studie Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In 2009 studeert hij af met een Master thesis onderzoek naar strategische capaciteitsplan-
ning van de centrale sterilisatie afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Na een jaar reizen begint Hardy in 2010 aan het onderliggende promotieonderzoek, betr-
effende de duurzame inzetbaarheid van oudere ploegendienstmedewerkers en het ontwerp 
en invoeren van nieuwe ploegendienstroosters. Sinds 2015 werkt hij als onderzoeker en 
adviseur bij TNO, afdeling Sustainable Productivity and Employability. In zijn huidige werk 
gebruikt hij actief de opgedane kennis uit zijn promotieonderzoek, maar onderzoekt hij 
ook nieuwe manieren om de duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers te ver-
beteren. Naast werktijden, onderzoekt Hardy ook de duurzame inzetbaarheid van andere 
kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld flexwerkers en werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Hardy woont samen met Hanneke en hun dochterje Else in Leiden. In zijn vrije tijd trekt 
Hardy graag de wereld over, speelt hij tennis en geniet hij van het goede leven.






