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Dankwoord 

 

Wat een voorrecht om dit promotietraject te mogen meemaken! Maar wat heb ik ook nog 

veel van mijn plannen niet tot uitvoering gebracht. Of zoals Gerard Zwetsloot (mijn tweede 

promoter) aangeeft: ‘je kan met dit materiaal nog jaren verder’. En zo voelt het ook. Maar 

voor dit moment ben ik vooral gelukkig dat er al diverse publicaties zijn verschenen, die tot 

dit proefschrift hebben geleid. En wat mij betreft volgen andere publicaties snel. 

Mijn gevoel van voorrecht wordt vooral ook gevoed vanuit een grote mate van ervaren 

‘sociaal kapitaal’, zowel vanuit het werk als vanuit mijn privé situatie. Sociaal kapitaal, zo 

blijkt uit dit proefschrift, is een belangrijke factor voor een positief ervaren gezondheid en 

het optimaal kunnen functioneren van mensen. En vanuit mijn ervaring met dit 

promotietraject kan ik dat alleen maar beamen. Ik wil op deze plaats dan ook alle mensen 

die direct of indirect hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit promotietraject 

hartelijk danken. Diverse mensen wil ik in het bijzonder noemen. 

Om te beginnen mijn promotoren. Willem, ik waardeer het enorm dat jij dit avontuur met 

het VIP-cultuurproject bent aangegaan. Van meet af aan was mijn promotietraject een 

beetje vreemde eend in de VIP bijt. Wetenschappelijk gezien, maar ook ten aanzien van het 

werven van bedrijven, was het zeker niet vanzelfsprekend dat het allemaal zou gaan lukken. 

Zonder jouw visionaire blik en vertrouwen was dit project er nooit gekomen. Verder, 

natuurlijk, dank ik je ook voor je brede kennis en scherpte in je commentaar gedurende het 

hele proces, ondanks je overvolle agenda. 

Gerard, jij hebt me vanaf dag één bij TNO het gevoel gegeven dat open ontwikkeling en 

innovatie ‘mocht’. Je bood me de kans om mijn creatieve ideeën tot uitvoering te brengen. 

Samen delen wij de fascinatie voor collectieve leerprocessen binnen bedrijven. Wat heb ik 

daarin veel van je geleerd! Ik hoop dat ik een deel van jouw ideeën heb kunnen verwerken in 

dit proefschrift, wetende dat dat maar een fractie is van wat jij nog aan andere ideeën hebt. 

Dank dat je jouw kennis en ideeën hebt willen delen in een hele prettige samenwerking. 



Leden van de leescommissie, prof. dr. ir. Nico Baken, prof. dr. Georg Bauer, prof. dr. ir. 

Paulien Bongers, prof. dr. Jaap Boonstra, prof. dr. Gerjo Kok en prof. dr. Willem van Rhenen, 

heel hartelijk dank voor de tijd en moeite die jullie hebben genomen om het manuscript van 

mijn proefschrift te lezen en te beoordelen. Ik zie uit naar jullie vragen tijdens de 

verdediging. 

Geen promotie zonder paranimfen. Sjaak en Annemarie, het goede leven bestaat ook uit 

samen zijn op het sportveld, de parade, kaartavondjes, theater, feest of café. Dat lijkt me 

een prima opmaat naar de openbare verdediging, nog afgezien van het feit dat Sjaak ook 

inhoudelijk van wanten weet. Fijn dat jullie me willen bijstaan. 

Dan mijn trouwe co-auteurs Kristin en Ernest. Kristin, jouw onverzettelijke 

doorzettingsvermogen om alles gedetailleerd tot een goed einde te brengen: 

jaloersmakend! Of zullen we het complementaire competenties noemen? En dan tussentijds 

ook nog ruimte hebben voor de mens achter de collega. Je bent echt een geweldig collega 

en vriendin. Heel veel dank daarvoor. 

Ernest, wat heb ik genoten van jouw inbreng: to the point (letterlijk), met een zeer goed 

gevoel voor (onderkoelde) humor. En wat heb ik veel van je geleerd. Ik hoop dat mijn 

associatieve focus je niet te zeer tot last is geweest. Zo scherp als jij zal ik niet worden, maar 

de stapjes die je me hebt geleerd zijn erg waardevol. Dank! 

Mijn TNO collega’s wil ik danken voor de ruimte die me is gegund. In de periode dat ik 

werkte aan dit proefschrift ben ik mogelijk wat ‘afwezig’ geweest als teamgenoot. Enerzijds 

omdat er ook nog gewoon gewerkt moest worden. Anderzijds ging het schrijfproces 

regelmatig gepaard met een stoïcijnse blik achter mijn computertje. Ik kan jullie verzekeren: 

‘dat doet ze anders nooit’. Mochten we in samenwerking tussen TNO en Value2share elkaar 

weer tegenkomen, zal ik jullie laten zien dat ik mijn rol als teamplayer nog niet verleerd ben. 

Een paar ex-TNO ‘maatjes’ wil ik in het bijzonder noemen. Ernst, als projectmanager van VIP 

was jij er altijd. Maar belangrijker nog, je was er als mens en collega. Altijd ruimte om even 

te vragen hoe het gaat. Datgene waar we bij ‘arbeid’ vaak voor pleitten, pas jij vanuit jouw 

natuur in de praktijk toe: mensgerichte aandacht. En dat doet goed. Daar hoeft geen 

onderzoek aan te pas te komen. Dank! 



Anja, wat een lol kan je hebben als je je verwondert over dezelfde dingen. ‘Nou ja, zeg!’ 

Jouw innovatieve blik en het lef om een onderwerp als Risk Governance bij de kop te 

pakken, is fantastisch. En dan beschik je ook nog over de veerkracht om het roer om te 

gooien. Een collega om trots op te zijn! We pakken de draad van samenwerken gewoon 

weer op. 

Tot slot Ellen. Vanaf het eerste moment dat wij elkaar leerde kennen deelden wij een passie 

voor vernieuwing, zoeken naar grenzen, partijen bij elkaar brengen, leren, ontwikkelen en 

stappen maken. Jij voegt daar ook nog eens de nodig lef aan toe om het ook echt te gaan 

doen. En zo komt het dat we samen invulling zijn gaan geven aan Value2share!! 

Tegenwoordig ook met Kristin erbij. Hoe mooi kan je het hebben. Essentieel voor mij daarin 

is de manier waarop jij jouw kennis en ervaringen in het leven deelt en bespreekbaar maakt; 

een heel waardevolle manier om zinvolle next steps te leren inzien en te gaan maken. Dat 

geldt niet alleen voor de projecten waar we samen aan werken, maar zeker ook voor mij 

persoonlijk. Veel dank daarvoor. ‘Maatje’, op naar de zinvolle transities! 

Alle ‘VIP-pers’ wil ik danken voor de gezamenlijke bijeenkomsten gedurende het hele traject. 

Naast projectleider Ernst zijn dat mijn mede-promovendi (Hanneke, Jantien, Jennifer en 

Laura) en ook de leden van VIP begeleidingscommissie, onder leiding van Margarietha 

Wats. Dank ook aan de (communicatie) activiteiten van Jos, Marijke en hun crew. Zij 

zorgden ervoor dat de opgedane kennis en ervaring ook buiten de blikvelden van 

onderzoekers en deelnemende bedrijven wortel konden schieten. Jos: nu veerkrachtig 

verder! 

Zonder bedrijven en mensen geen toegepast onderzoek. Veel dank ben ik dan ook 

verschuldigd aan alle mensen die bij de SSO, bij DOMO en bij RDW op enigerlei wijze hebben 

bijgedragen aan dit onderzoek. Specifiek noem ik hierbij: 

Don, Martin en Gerard van de SSO. Don, wat fijn om met jou het project binnen de SSO 

gestart te zijn. Onze gezamenlijke zoektocht was niet makkelijk, maar elke bijeenkomst in 

Den Haag was weer inspirerend! Dank voor al je kennis en energie. Martin maakte het vanuit 

zijn voorliefde voor organisch ontwikkelen verder af. Gerard, altijd scherp in observaties en 

‘meester van het proces’. Jullie inzet, kennis en ervaring met ‘arbeid’ in brede zin heeft 



bijgedragen aan diverse zinvolle stappen en leerinzichten die in dit proefschrift zijn 

beschreven. Veel dank daarvoor. 

Lybrich, Anouk en alle leden van de taakgroep vitaliteit bij DOMO. Jullie inzet en 

verfrissende ideeën om vitaliteit op de kaart te zetten binnen DOMO hebben ons allen een 

stapje verder gebracht. Met name de openheid om verschillende perspectieven te delen en 

te leren van elkaar hebben echt indruk op me gemaakt. Dank dat ik daar onderdeel van 

mocht uitmaken. 

Mieke, Gerard, Carine en Marije. Wat bijzonder om zo mee te mogen kijken met organisatie 

ontwikkelingen binnen de RDW. Marije en Gerard zagen van meet af aan de kansen om mee 

te doen aan het onderzoek. Samen met Mieke en Carine is daar een invulling uit gekomen 

die voor zowel RDW als voor mijn promotie relevant bleek. Dank voor jullie coöperatieve 

houding om te zoeken naar dit parallelle belang. Wat mij betreft een heel zinvolle weg voor 

toegepast onderzoek.  

Binnen alle drie de bedrijven hebben we principes van Large Scale Interventions toegepast. 

Dat was nooit gelukt zonder de samenwerking met dé deskundige op dit gebied in 

Nederland: Tonnie van der Zouwen. Tonnie, jouw open manier van samenwerken waardeer 

ik enorm en heeft me veel gebracht. We zoeken naar verdere samenwerkingsmogelijkheden. 

Wat mij betreft komt die er zeker! 

Mijn enthousiasme voor dit vakgebied was zeker niet zo groot geweest als ik in eerdere 

werkkringen niet hele fijne collega’s had met zoveel passie voor dit vak. Specifiek noem ik 

Niek en Arno: zonder jullie was mijn denken over arbeid en gezondheid niet zo ver 

gevorderd. Bovendien had ik dan heel wat minder gezellige avondjes meegemaakt. Het 

bewijst maar eens te meer dat aangenaam en zinvol heel goed te combineren zijn. Veel 

dank, voor alles! 

Jo Manders wil ik bedanken voor het mogen gebruiken van een afbeelding van zijn beeld 

‘werkoverleg’. Vanaf het moment dat ik dat beeld zag werd ik erdoor geraakt. Daarbij is het 

ook nog eens heel toepasselijk voor dit onderzoek. Waar oud-leraren al niet goed voor zijn! 

En dan mijn lieve ouders Paula (Polchen) en Wim (Tuchen). Polchen, van jou leerde ik de 

waarde van dialoog en leerde ik een gesprek voeren. Het is me erg dierbaar om nu ook 



onderbouwd te kunnen aangeven dat dialoog essentieel is voor zinvolle vervolgstappen. Jij 

hebt me hiermee zo’n belangrijke basis meegegeven. Postuum wil ik je dan ook nogmaals 

eren en danken voor deze leerschool. Wat zou je plezier hebben, nu onderbouwd is dat al 

die nachtelijke uren kletsen ook nog eens zinvol blijken. Gezellig en fijn was het zeker! 

Tuchen, je optimisme, je ‘joie de vivre’ en je gave om menselijke taferelen te observeren: ik 

heb er dagelijks plezier van. Leerzaam …. en het verveelt nooit. Thea, ik ben heel blij dat 

Wim en jij elkaar gevonden hebben. Ik wens dat jullie nog jaren gelukkig met elkaar zijn. 

Pien, lieve zus. Het bewijs dat er ondanks grote verschillen toch een diep geworteld gevoel 

van verbondenheid zit. En ook dat is sociaal kapitaal. Soms rafelt het touw, maar breken zal 

het nooit. Je hebt me meer dan wie dan ook geleerd dat zelfsturing bevorderen een groot 

beroep doet op loslaten. Een waardevolle levensles. 

Annie, Dorien en de rest. Sinds jaar en dag een stabiele, gezellige en heerlijke uitvalsbasis 

voor alle Boxmeerse tradities. Daarmee een blijvende voedingsbodem vanuit de Brabantse 

kern. Dank! 

En dan de echte ‘inner circle’. Lucas, Marleen en Amanda: jullie zorgen ervoor dat elke dag 

voor mij een feest is. Lucas, je brede interesse, liefde voor lezen, je verhalen en plezier in het 

gesprek, je humor en ook op deze leeftijd al relativerende houding; een weelde dat je dat 

allemaal met ons deelt. Marleen, vol overgave stort jij je op school, sport, piano spelen, 

spelletjes doen of knutselen. En daarbij ook nog altijd klaar staan voor anderen. Wat een 

rijkdom om deelgenoot te mogen zijn van jouw energie en enthousiasme. Amanda, zonnetje 

in huis. Een genot om te jouw gevoel voor teksten, woorden, muziek, dans, film en natuur te 

mogen meemaken. Je leert me dagelijks om deze mooie aspecten van het leven te blijven 

waarderen. Eén woord: FEEST, jullie alle drie! 

Tot slot Frans. Jouw eigenzinnigheid en onverstoorbare rust …. ik kan niet genoeg aangeven 

hoeveel dat voor me betekent. Wat een baken! En zeker omdat je dat weet te combineren 

met je zorgzaamheid, je brede maatschappelijke interesse, je vaak hilarische manier van 

relativeren en je zoeken naar een andere kijk op de wereld. Nooit saai! Voor mij hét 

leerzame voorbeeld van ‘alles gève’. Dank dat je er voor ons allen bent. 

Arjella, Amsterdam, Augustus 2014 


