
 

 

 University of Groningen

The feasibility of modularity in professional service design
van der Laan, Monique Roelien

DOI:
10.1108/IJOPM-06-2015-0370

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van der Laan, M. R. (2015). The feasibility of modularity in professional service design: Towards low cost
person-centred care. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen, SOM
research school. https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-0370

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-0370
https://research.rug.nl/en/publications/cc378c3d-e602-411b-9995-50db6245a06b
https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-0370


195 
 

Dankwoord 

 

“Travel has taught me the journey is the destination” 

 

In de zomer van 2010 werd ik benaderd of ik interesse had om mee te werken aan een 

onderzoeksproject in de ouderenzorg. Dit onderzoeksproject werd al snel uitgebouwd 

tot een promotieonderzoek. Nu, bijna vijf jaar later, is dit proefschrift het ‘fysieke’ 

resultaat van dit onderzoeksproject, maar het doen van promotieonderzoek heeft mij zo 

veel meer gebracht. Ik heb veel (over mijzelf) geleerd, geweldige ervaringen opgedaan 

en nieuwe mensen leren kennen. Er zijn verschillende mensen betrokken geweest bij 

mijn promotietraject, ieder op hun eigen manier. Zonder ieders kennis, hulp en 

praktische tips was dit proefschrift niet tot stand gekomen, maar ook de steun, 

bemoedigende woorden en het gezelschap hebben mij enorm geholpen. Ik ben deze 

mensen enorm dankbaar en een aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen. 

Mijn promotoren Kees Ahaus en Joris Slaets en copromotoren Manda Broekhuis en 

Marjolein van Offenbeek hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming 

van dit proefschrift. Manda, ik was zonder jouw enthousiaste begeleiding tijdens mijn 

master thesis en jouw benadering voor een onderzoeksproject nooit aan dit 

promotietraject begonnen. Jij stimuleert mij en daagt mij uit om mijn werk naar een 

hoger niveau te tillen. Naast de vele inhoudelijke discussies tijdens mijn 

promotietraject spraken we regelmatig over andere zaken onder het genot van een 

cappuccino van Micafe. Ook bezochten wij vaak dezelfde conferenties. Ik heb enorm 

genoten van onze uitstapjes in Kopenhagen en Palermo. Bedankt voor de inhoudelijke 

discussies en je gezelschap. Marjolein, samen met Manda was je verantwoordelijk 

voor mijn dagelijkse begeleiding. Ik ben jou dankbaar voor het ‘andere perspectief’ dat 

je vaak inbracht tijdens de inhoudelijke discussies. Door mijn onderzoek van een 

andere kant te belichten hielp je mij om mijn onderzoeksvragen en argumentatie aan te 

scherpen. Daarnaast hebben jouw eindeloze tips en adviezen aangaande het Engels en 

het wetenschappelijk schrijven mij enorm geholpen. Bedankt voor je frisse blik en je 

geduld. Kees en Joris, als mijn promotoren hebben jullie mij de mogelijkheid en de 

ruimte gegeven om mij te ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker. Kees, op jou 

kon ik bouwen als er iets was, bijvoorbeeld zoals tijdens mijn ‘vakantie-uren issue’. Je 

eerlijkheid en rechtvaardigheid heb ik erg gewaardeerd. Joris, jij hebt me enorm 

geïnspireerd tijdens mijn promotietraject. Ik vind jouw onbegrensde drive om echt iets 

te veranderen in de ouderenzorg bewonderingswaardig. Bedankt voor je steun en 

vertrouwen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking bij Espria en hoop dat ik samen 

met jou ‘de regels van het spel’ kan veranderen, al is het maar een klein beetje.   
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Verder wil ik de leescommissie bedanken, bestaande uit Chris Voss, Erik Buskens en 

Hans Wortmann. Bedankt voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.  

Zonder alle betrokkenen bij het Transitie experiment en het Integraal ouderenproject 

Noord en Oost Groningen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Ik wil Erik 

Buskens en Antoinette van Etten bedanken voor het mede mogelijk maken van deze 

projecten. Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten waren jullie bereid om met mij in 

discussie te gaan over mijn bevindingen. Jullie kritische vragen hielpen mij om mijn 

resultaten te verbeteren en te verhelderen. Ruim 3000 ouderen hebben in het kader van 

deze twee projecten de vragenlijst ‘behoefte als kompas’ ingevuld. Ik ben deze 

ouderen veel dank verschuldigd. Ik wil Marijke Kastermans en Karin Knuvers enorm 

bedanken voor het verzamelen van data. Verder wil ik iedereen die betrokken was bij 

het ontwikkelen van zorgmodules binnen Sûnenz enorm bedanken. Ik ben Inge 

Doornbos, Roelfien Erasmus en Ida van Marion veel dank verschuldigd voor het mede 

mogelijk maken van dit onderzoek. Jullie kritische blik zorgde ervoor dat de 

praktische toegevoegde waarde van mijn onderzoek enorm werd vergroot. Dank 

hiervoor. Ook wil ik alle hulpverleners die betrokken waren bij het ontwerpproces 

bedanken: Hans, Mascha, Corrie, Bert, Jorien, Grietje, Martha, Ina, Aline, Cindy, 

Tineke en Adriaan. Jullie namen de tijd om naast jullie drukke banen een bijdrage te 

leveren aan het ontwerpen van zorgmodules. Ik heb enorm veel van jullie geleerd en 

mede dankzij jullie input kreeg ik een steeds beter beeld van wat een zorgmodule is. 

Het voorbeeld van de module ‘Fit en mobiel’ gebruik ik nog regelmatig in presentaties 

en lezingen. Bedankt.  

Mijn collega’s van de vakgroep Operations wil ik bedanken voor de fijne werksfeer. 

Vooral tijdens de lunch was er tijd voor gezelligheid waardoor ik even afstand kon 

nemen van de ingewikkelde statistiek of conceptuele discussies. Ik heb erg genoten 

van de lunchwandelingen. De goede sfeer was ook terug te vinden tijdens de Euroma 

congressen in Dublin en Palermo. Eén specifieke avond in Palermo zal ik niet snel 

vergeten: Justin, Oskar, Aline, Robbert-Jan, Kristian en Kirsten bedankt! Mijn 

kamergenoot Oskar wil ik in het bijzonder bedanken voor de relaxte sfeer in onze 

kamer. Ook wil ik de secretaresses Renny, Durkje, Marjo en Ellen bedanken. Jullie 

kregen het altijd weer voor elkaar om in de overvolle agenda’s van Kees, Manda en 

Marjolein ruimte te vinden voor een afspraak met mij.  

Mijn huidige collega’s van de Espria Academy: Ester, Joris, Conny, Chantal, Jaap, 

Margriet, Inge, Rina, Laura en Tabitha wil ik hartelijk bedanken voor het warme 

welkom. Bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. Ik kijk er naar uit om samen 

met jullie onderzoeksresultaten in de praktijk toe te passen!  

Dan zijn er nog veel mensen die niet direct betrokken waren bij mijn onderzoek, maar 

wel belangrijk zijn in mijn leven. Mijn geweldige vriendinnen en vriend: Noor, Lara, 
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Marianne, Karen, Fianne, Else, Jenke, Anne-Hilde en Hizkia. Jullie waren 

geïnteresseerd in mijn onderzoek en altijd bereid te luisteren naar mijn verhalen. Het 

voelde goed dat jullie af en toe met me mee klaagden en jullie bemoedigende woorden 

gaven me kracht om door te zetten. Ook zorgden jullie voor afleiding tijdens de 

gezellige borrels, etentjes en weekendjes weg. Zonder jullie had ik het niet 

volgehouden. Wat ben ik blij met jullie!  

Noor en Lara wat fijn dat jullie als paranimfen aan mijn zijde staan. Noor, samen met 

jou ben ik begonnen aan mijn onderwijstraject. Vanaf dag één op het Zernike College 

waren we veel samen en gingen we samen op stap, op vakantie en studeren in 

Groningen. Nu je in Den Haag woont zien we elkaar minder vaak, maar ik weet dat je 

er altijd voor me bent en voor me zult zijn. Ik waardeer je verfrissende kijk op zaken 

en je goede adviezen. Lara, ik heb je leren kennen via Noor. Ik bewonder je 

onbevangenheid en je ‘alles komt goed’ mentaliteit. Je laat me inzien dat ik me 

onnodig druk maak om dingen en je hebt er tijdens mijn promotietraject vaak voor 

gezorgd dat ik afstand kon nemen van mijn werk. Lieve Noor en Lara, jullie zijn twee 

fantastische vriendinnen, bedankt voor jullie vriendschap.  

Mijn (schoon)familie wil ik bedanken. Robert en Linda, jullie hebben altijd met mij 

meegeleefd en daarvoor ben ik jullie dankbaar. Oma Houtman, ik vond het fijn dat je 

regelmatig vroeg naar mijn ‘studie’ en mijn ‘scriptie’. Opa en oma van der Laan, jullie 

waren trots op mij en keken uit naar mijn verdediging. Dat deed mij goed.Mijn 

schoonouders wil ik bedanken voor hun belangstelling.Ook was het fijn dat Martin en 

Annemiek even zwaaiden als ze voorbij liepen als ik aan de keukentafel zat te werken 

aan mijn proefschrift. Sylvia en Michel, het was aandoenlijk hoe jullie aan jullie 

kinderen probeerden uit te leggen wat ik nou eigenlijk deed voor werk.  

Pap en mam, jullie zijn er altijd voor mij, zijn altijd geïnteresseerd en leven intens mee 

met alles wat ik doe. Papa, jij zei altijd dat een goede studie belangrijk is en met deze 

woorden heb je mij enorm gemotiveerd om mijzelf verder te ontwikkelen. Als ik het 

moeilijk heb dan blijf jij altijd positief en stimuleer je mij vooruit te kijken. Ik 

waardeer je nuchtere kijk op zaken en je advies bij moeilijke beslissingen. Mama, jou 

wil ik bedanken voor je steun en het fungeren als klaagmuur als het tegenzat. Ik geniet 

enorm van onze uitjes samen. Lekker door woonwinkels struinen, een lange wandeling 

maken of even de stad in. Ik waardeer jouw medeleven en gezelligheid. Lieve pap en 

mam, ik ben jullie dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun, belangstelling en 

geloof in mijn kunnen. Ik hou van jullie.  

Als laatste wil ik mijn lieve man Ronald bedanken. Jij staat altijd voor me klaar, steunt 

mij in alles wat ik doe en maakt me aan het lachen als het tegenzit. Jij maakt me 

gelukkig. Ik kan me geen lievere man toewensen! Vooral de laatste jaren van mijn 

promotietraject heb je het niet altijd even makkelijk met me gehad. Jij liet mij op 



198 
 

donkere dagen inzien dat er meer is dan werk alleen. Dit heb ik enorm gewaardeerd. Je 

nam me mee uit eten, opende een fles wijn en we voerden de beste gesprekken. Ook 

kijk ik ieder jaar weer uit naar de reis die we tijdens de vakantie gaan maken. Samen 

vreemde locaties ontdekken, ander eten proeven en nieuwe dingen leren, zoals duiken. 

In november van dit jaar gaan we beginnen aan een hele nieuwe reis. We worden papa 

en mama. Ik kijk er enorm naar uit om dit avontuur met je aan te gaan. Je bent de 

liefste!  

 

 


