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Voorwoord 
Het begin als het einde. Tussen het schrijven van een proefschrift en het lezen er van zit 
een wereld van verschil. Het verschil zit in de toe-eigening, of beter het proces van toe-
eigening.  
Als je tegen een willekeurige voorbijganger zou zeggen: ‘ik ga me een fiets toe-eigenen’ 
dan klinkt het alsof je een fiets gaat stelen. Dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat over het 
proces nadat je een nieuwe fiets hebt gekocht of gekregen. Eerst moeten het zadel en het 
stuur op de juiste hoogte worden gezet. Na een tijdje ontdek je dat die afstelling nog niet 
optimaal is en moet het zadel wellicht iets naar achteren om de juiste houding op de fiets 
te krijgen. Ook zijn allerlei andere aanpassingen denkbaar. Want behalve alleen, wil je 
ook met je kinderen fietsen. Hiervoor zet je ook nog kinderstoeltjes op de fiets. Dit 
bijstellen, instellen en aanpassen van de fiets resulteert (hopelijk) in een fit waarin fiets 
en berijder in ‘perfecte’ harmonie door kunnen. En dan maar hopen dat niet één of 
andere onverlaat zich jouw fiets –wederrechtelijk – toe-eigent.  
 
Bij de toe-eigening van mijn promotieonderzoek en het uiteindelijke resultaat hebben 
velen een bijdrage geleverd. De belangrijksten wil ik hier noemen. Allereerst mijn 
ouders voor hun steun en vertrouwen. Ik weet dat mijn vader heel trots zou zijn geweest 
als hij dit boek had kunnen lezen. Zijn ziekte en overlijden twee jaar geleden, maken dat  
onmogelijk. Vroeger zag ik het niet zo, maar nu weet ik dat hij mij veel heeft geleerd. 
Dank je wel.  
 
De start van mijn wetenschappelijke carrière ligt in Nijmegen. Pieter Leroy en Danny 
Wildermeersch hebben daar de basis gelegd. Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op 
het Wetenschapwinkelproject ‘Natuurlijk Balanceren’ over strategieën voor natuur- en 
milieuorganisaties. Dat ik echt wilde gaan promoveren, ontdekte ik tijdens mijn 
samenwerking met Marian Hulshof bij het IOWO in een project over de toekomst voor 
het Natuur- en Milieueducatie-werkveld.  
 
Marjolein van Offenbeek heeft inhoudelijk en procesmatig de belangrijkste rol gehad in 
dit onderzoek. Zij is de bedenker van het aio-project en tevens mijn copromotor. Zij wist 
altijd tijd vrij te maken als ik vragen had, en ging (schijnbaar) onvermoeibaar door met 
het becommentariëren van mijn concepten. Dank je wel voor je enthousiasme en 
betrokkenheid. Na één jaar onderzoek werd Arndt Sorge mijn promotor. De bijeenkom-
sten met Marjolein en Arndt waren altijd bron van inspiratie en soms het enige houvast 
tijdens mijn omzwervingen in de empirie maar vooral tijdens zoektochten in de 
wetenschappelijke moerassen. Ook de veelvuldige correspondentie via e-mail over de 
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voortgang van concepten gaf mij nieuwe energie of ideeën om onderdelen van mijn 
onderzoek of proefschrift verder te verbeteren.  
Daarnaast wil ik de andere Groningse (oud) collega’s bedanken. Veel clustergenoten van 
Organisatiekunde, collega’s (Aio’s) van Bedrijfskunde, dank voor jullie (deels indirecte) 
bijdrage aan in dit onderzoek. Ondanks dat ik niet vaak in Groningen was maakten jullie 
dat ik me wel op mijn plek voelde. Met name wil ik Heico, Frits en Wout bedanken voor 
de steun en de discussie over onderzoeken, BIO-groepjes, vaderschap en sportieve 
krachtmetingen in de squashzaal, de conditietraining en de tennisbaan. En ook dank aan 
het AIO netwerk Kennis en Leren in Organisaties voor de discussies over inhoud en 
aanpak van onze onderzoeken.  
 
Veel dank ook aan de case-bedrijven waar ik mijn onderzoek kon uitvoeren en de 
‘praktijkmensen’, die mij in contact hebben gebracht met deze case-bedrijven. De 
informatie over jullie bedrijf en hoe jullie werkten met workflowmanagementsystemen 
was cruciaal voor mijn onderzoek. Mijn lange aanwezigheid bij Nuon Infra was de 
leukste ervaring tijdens mijn onderzoek. De AEL 2 en PAN 2 teams van Nuon Infra uit 
Nijmegen en Apeldoorn waren een interessante maar ook leuke plek om onderzoek te 
doen. Dank jullie wel voor je tijd.  
 
Als de resultaten binnen zijn, is de klus nog niet geklaard. Dat werd duidelijk tijdens het 
schrijven. Karin, Marco, Martijn, Filiep, Georg  en Jiunn Chieh dank jullie voor het 
leveren van commentaar zodat er een ‘schone’ versie ontstond.  
 
Karin, we trouwden en kregen twee kinderen terwijl ik bezig was met mijn proefschrift. 
Ik heb veel aan jou te danken: taalkundige bijdragen, bemoedigende  en opbeurende 
woorden en de tijd om dit proefschrift te schrijven (ten koste van gezellig iets met z’n 
allen doen). 
Pien en Diede, jullie konden altijd heel lief rondkruipen over de grond terwijl ik zat te 
werken, of onder mijn bureau gaan spelen terwijl ik doorwerkte. Fijn dat jullie zo snel 
leerden om je eigen fles vast te houden, want dan kon ik nog even snel iets afmaken. 
Jammer dat jullie niet aanwezig kunnen zijn bij de promotieplechtigheid. Maar ik kan 
niet wachten tot jullie allebei 6 jaar zijn: het moet nu echt af! 
 
 
Arjan van Rheede 
Utrecht, September 2004 
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