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Het dankwoord wordt het meest gelezen, toch is de inhoud van het proefschrift 
vele malen belangrijker. Het zegt iets over de ijdelheid van mensen: sta ik in 
het dankwoord en wat wordt er over mij gezegd. Mocht je er niet instaan, 
maak je geen zorgen. Het zegt meer over mij, dan over jou 
Dat betekent niet dat ik niet dankbaar ben of dat er geen mensen zijn die ik 
zeer erkentelijk ben voor hun bijdrage aan dit project. Ik ben dankbaar voor de 
vele mensen die zich met mij hebben ingezet en velen zijn mij meer dierbaar 
dan in woorden is uit te drukken. Mijn dank gaat uit naar iedereen die op 
enigerlei wijze aan het project heeft bijgedragen en iedereen die op een andere 
manier mijn leven heeft verrijkt. Ik heb enorm veel geleerd en grenzen verlegd. 
Ik ben een dankbaar mens!
Mijn dank gaat daarnaast uit naar:
De jongeren met een beperking: Voor de jongeren met een beperking ben ik 
aan dit project begonnen. Ik gun ze een zinvolle dagbesteding en voldoende 
begeleiding om hun potenties waar te maken. Daarom ben ik hen die in 2009 
een Wajong-uitkering aanvroegen in de regio Noord-Nederland (Groningen, 
Friesland en Drenthe) dankbaar voor het invullen van de vragenlijsten om 
het onderzoek daarmee mogelijk te maken. 
Het UWV: De jarenlange constructieve samenwerking tussen het UMCG en 
UWV SMZ district Noord heeft al vele vruchten afgeworpen en dit proef-
schrift is er één van. Het niet aflatende enthousiasme van Jaap van de Gevel 
en Jaap Kooiman en ook Simon Tiemersma hebben steeds voor nieuwe 
energie gezorgd waardoor het onmogelijk was de moed te laten zakken. 
Het enthousiasme van de werkgroep Wajong met arbeidsdeskundigen uit 
Groningen, Friesland en Drenthe, het onderdompelen van mij in de praktijk 
van de arbeidsdeskundige (ik mocht zelfs een keer de identiteit van één van 
hen lenen voor een congres   ) en daarmee de vele inzichten die ik mocht 
opdoen in de afgelopen jaren was van grote waarde.
Daarnaast mijn dank voor de inzet van de verzekeringsartsen voor het invullen 
van de vragenlijsten, de arbeidsdeskundigen voor het meedenken en invullen 
van re-integratievisies, de procesbegeleiders en teamondersteuners voor de 
ondersteuning in het versturen van vragenlijsten en verzamelen van data. 
Ook de UWV-collega’s op de kantoren in Groningen en Leeuwarden, die mij 
met raad en daad hebben bijgestaan, als ik bij hun op kantoor zat. Willy Meijer 
en Cora Mulder ben ik erkentelijk voor hun meedenken in het organiseren 
van  de follow-up en het aanleveren van de aanzienlijke databestanden. 
Het project heeft behoorlijk wat hoofdbrekens en een behoorlijke tijdsinvest-
ering van hen gevraagd en ik ben hen zeer dankbaar voor hun hulp met het 
ingewikkelde logistieke proces. Het UWV Kenniscentrum heeft het project 
gefinancierd en Ed Berendsen en Margreet Stoutjesdijk ben ik erkentelijk 
voor de input gedurende de opzet van het project en het beschikbaar stellen 
van de POLIS-data.
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Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG): ook al viel mijn project 
officieel niet onder KCVG-verantwoordelijkheid, ik mocht toch regelmatig 
aansluiten bij de activiteiten van het KCVG. Naast de interessante en nuttige 
kennisuitwisseling tijdens deze bijeenkomsten, is het me ook steeds meer 
duidelijk geworden dat politiek minstens een net zo belangrijke rol speelt in 
de wetenschap als onafhankelijk onderzoek doen. 
De landelijke begeleidingscommissie: Han Willems, Frans Nijhuis, Harriët 
Havinga, Dirk Verstegen en diverse vertegenwoordigers van Ministerie 
SZW, NVVA/AKC en CNV Jongeren hebben gedurende het project gefun-
geerd als klankbordgroep en waardevolle input geleverd gedurende de 
verschillende fasen van het project. 
De regionale begeleidingscommissie: Jaap Kooiman (UWV), Simon Tiemersma 
(UWV), Harry Weisbeek (PrOREC), Ron van Gent (MKB), Jan Edzes (CEDRIS) 
en Hans van Ulsen (SoZaWe Groningen) hebben geadviseerd over de 
implementatie van het onderzoek en draagvlak gecreëerd binnen hun eigen 
organisaties. Hun enthousiasme om iets te betekenen voor jongeren met een 
beperking werkte inspirerend. 
De leden van de leescommissie: prof. dr. H.W.E. Grietens, prof. dr. F.J.N. Nijhuis 
en prof. dr. J.H.B.M. Willems wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van 
het manuscript en de constructieve feedback, die ik daarop mocht ontvangen.
Het Promotieteam: Jac van der Klink, Johan Groothoff, Sandra Brouwer en 
later Michiel de Boer hielden me scherp. Het team was een rijke bron van 
inspiratie én commentaar. Jac toonde zich als eerste promotor betrokken 
bij het project en had altijd een vriendelijk en bemoedigend woord, ook als 
zaken iets minder soepel liepen. Hij was altijd bereid tot overleg en ik kon altijd 
binnenlopen. Ik heb de ruimte die hij gaf en het vertrouwen als zeer prettig 
ervaren. Johan riep al tijdens mijn studie Sociale Geografie dat ik op een dag 
zou gaan promoveren. Zijn vertrouwen in mijn kunnen en zijn enthousiasme 
hebben me gemotiveerd om ervoor te gaan. Zijn snelle en heldere reacties 
op de stukken werkten zeer stimulerend. Ik ben enorm dankbaar dat ik 
ondanks zijn pensionering in 2010 tot de afronding van het proefschrift 
gebruik mocht maken van zijn expertise en wijze adviezen. Sandra was mijn 
sparring partner en tegelijkertijd de baas. Zij was kritisch en tegelijkertijd 
ongelooflijk aardig. Van haar heb ik veel geleerd. Er bleken steeds nieuwe 
grenzen om te verleggen. Ook bewonder ik haar enorme prestatiedrang 
en doorzettingsvermogen, hoewel dat ook wel eens tot frustratie leidde. Er was 
altijd ruimte voor een goed gesprek en ik waardeer onze samenwerking zeer. 
Dankzij Michiel werden de statistische analyses technische hoogstandjes, maar 
ook hij bracht me wel eens tot wanhoop met zijn kritische vragen. Desondanks 
heb ik zijn inzet om de analyses tot een goed einde te brengen zeer gewaar-
deerd. Daarnaast heb ik mogen genieten van zijn geweldige didactische vaar-
digheden en ik heb zowel in Amsterdam als in Groningen veel van hem geleerd. 



171

 

D

Dankwoord

Mijn collega’s: de collega’s van Sociale Geneeskunde, Toegepast Gezondheids-
onderzoek en Arbeid en Gezondheid hebben mijn promotietijd verrijkt. 
Door de vele activiteiten en vergaderingen, maar ook door de gesprekken 
tijdens de lunch(wandelingen) heb ik velen van hen iets beter mogen leren 
kennen. Marieke Meulenbeld heeft eindeloos veel vragenlijsten verstuurd 
en ingevoerd en ik ben dankbaar voor het vele werk dat zij mij uit handen 
heeft genomen. Thomas Koster heeft de vragenlijsten in Friesland ingevoerd 
en door hem heb ik een deel van de doelgroep beter leren kennen. Wijlen 
Willem Lok heeft de verschillende invoerprogramma’s geschreven om een 
soepele dataverwerking mogelijk te maken. Roy Stewart ben ik erkentelijk 
voor zijn statistische adviezen aan het begin van het project en Truus van 
Ittersum voor de ondersteuning op het gebied van literatuuronderzoek. De 
ondersteuning van Lida en Janneke van het secretariaat in het maken en 
verzetten van de ontelbare afspraken was onmisbaar.
Geke Dijkstra en Daphne Kuiper stonden samen met Jitse van Dijk aan het 
begin van mijn wetenschappelijke carrière. Het enthousiasme van Geke en 
Daphne om onderzoeksprojecten op te pakken, mij te betrekken bij alle stappen 
van een onderzoek en hun aanmoediging om zelf dingen op te pakken, 
hebben mij overgehaald het wetenschappelijke pad in te slaan. Jitse van Dijk 
ben ik dankbaar voor zijn niet aflatende support. Hij waarschuwde mij voor de 
onvoorstelbare hoeveelheid werk die met een promotietraject gepaard gaat, 
dat het lijkt alsof daar nooit een eind aan komt, maar hij had ook altijd ver-
trouwen in de goede afloop. Met hem heb ik mijn allereerste (demografische) 
abstract en wetenschappelijke presentatie in het Engels voorbereid. Margriet 
Hielkema en Wendy Koolhaas hebben mij tijdens de verschillende ups en 
downs altijd een luisterend oor geboden     . Ondanks dat we alle drie harde 
werkers zijn, was er ook altijd ruimte voor gezelligheid. Wij hebben een stuk 
van ons leven gedeeld en ik ben ontzettend dankbaar voor zulke fantastische 
kamergenoten, ook voor hun bereidheid om als paranimfen op te treden.
Familie en vrienden: ben ik dankbaar voor de belangstelling en steun in de af-
gelopen jaren, ook als het me niet altijd lukte om betrokken te zijn bij hun leven, 
zoals ik dat het liefste doe, met tijd en aandacht. Het is voor mij speciaal dat 
mijn broer Freddy ook één van de paranimfen wil zijn. We zien elkaar veel te 
weinig, maar ik geniet er altijd van om met hem te bomen over het leven in 
de volle breedte.
Wat het betekent om onderzoeker te zijn was niet voor iedereen altijd even 
duidelijk. Dit boekje maakt hopelijk een beetje tastbaar waar ik de afgelopen 
jaren zo druk mee ben geweest. Ik voel me rijk gezegend met zoveel dierbare 
mensen om me heen.
Marcel is mijn leven pas halverwege het promotietraject binnen komen 
wandelen, maar zonder hem waren de laatste jaren waarschijnlijk ongelooflijk 
zwaar geweest. Door hem is mijn stress gehalveerd en mijn vreugde verdubbeld 
en er is geen dag dat wij niet samen lachen en dankbaar zijn. Zijn onvoor-
waardelijke liefde, vertrouwen en steun zijn ongelooflijk kostbaar voor mij.
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Mijn allergrootste dank gaat echter uit naar de Vader, die in alles heeft voor-
zien wat ik nodig had en heb. Dit promotietraject heb ik ervaren als een 
cadeau van boven en van Hem heb ik ook alles ontvangen om dit project tot 
een goed einde te brengen. Hij heeft talloze dierbare mensen op mijn pad ge-
bracht in de afgelopen jaren, die mijn leven hebben verrijkt en waar ik enorm 
van geniet. Hij is de Enige die weet wat de toekomst brengen gaat en ik zie 
dan ook vol vertrouwen uit … 




