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Dankwoord

Aan dit proefschri   hebben meerdere mensen in verschillende mate en op 
verschillende manieren bĳ gedragen. Op deze plaats wil ik de belangrĳ kste onder 
hen bedanken voor hun ondersteuning.

Allereerst gaat mĳ n dank uit naar mĳ n promotores Gerben van der Vegt, Evert 
van de Vliert en Karin Sanders. Als dagelĳ kse begeleider was Gerben een ware 
Doktorvater. Het was inspirerend om met behulp van zĳ n kennis van theorieën, 
methodologische expertise en creativiteit studies op te ze  en, uit te voeren en op 
te schrĳ ven. Daarbĳ  hee   het me altĳ d aangenaam verrast hoe vanzelfsprekend het 
voor hem was om mĳ n stukken snel en van gedetailleerde en duidelĳ ke feedback te 
voorzien. Verder vond ik ook bĳ zonder dat hĳ  tĳ d en aandacht had voor persoonlĳ ke 
vraagstukken zoals onzekerheden die je hebt als je aio bent, het krĳ gen van kinderen 
tĳ dens het promotietraject, loopbaankeuzes, etc. Een completere begeleider kon ik 
me niet wensen. Evert was voor mĳ  de Nestor bĳ  wie ik terecht kon voor menige 
vraag met betrekking tot onderzoek en onderwĳ s. Zĳ n jarenlange ervaring, kunde 
en scherpte voor details ui  en zich in duidelĳ ke feedback op mĳ n manuscripten 
en praktische adviezen met betrekking tot mĳ n onderwĳ s aan studenten. Ik ben er 
trots op één van zĳ n laatste promovendi te zĳ n. Karin was vanuit Twente meer op 
afstand bĳ  het project betrokken. Desalnie  emin was zĳ  van grote waarde. Tĳ dens 
de bĳ eenkomsten in Groningen en bĳ  het geven van feedback op stukken stelde 
zĳ  vaak de vragen die helder maakten waar de blinde vlekken in de redenering 
zaten. Bovendien zorgde de simpele vraag “En, hoe gaat het met jou?” er voor dat 
het tĳ dens bĳ eenkomsten niet alleen over de inhoud van de studies ging, maar ook 
over het proces. Mede door deze vraag zĳ n mogelĳ ke klippen tĳ dig gesignaleerd en 
omzeild.

De vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie wil ik bedanken voor het 
aangename arbeidsklimaat. De constructief-kritische houding van de collega’s was 
belangrĳ k voor het toetsen van onuitgewerkte ideeën. Daarnaast waren er vele sociale 
activiteiten die voor pre  ige afwisseling hebben gezorgd: aio-feesten, vakgroepuitjes, 
Top-10 lĳ stjes maken van de beste muziekalbums van de jaren 2002 tot en met 2007, 
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voetballen tegen de jochies aan de Rembrandt van Rĳ nstraat, Diplomacy spelen, 
pokeren, etc. In het bĳ zonder wil ik hierbĳ  Menno Vos en Kyra Luĳ ters noemen. Met 
beiden heb ik regelmatig interessante (en vaak hilarische) gesprekken gevoerd over 
wetenschappelĳ ke, maatschappelĳ ke en persoonlĳ ke onderwerpen. 

De vakgroep HRM/OB van de faculteit Bedrĳ fskunde wil ik bedanken dat ze me 
hebben geadopteerd als Gerbens ‘buiten-aio’. In het bĳ zonder gaat het hierbĳ  om 
de Organizational Behavior-groep: Hanneke Gru  erink, Simon de Jong, Niels van 
der Kam, Nele Manheim, Marian Oosterhuis en Dine  e Timmerman. De contacten 
in de OB-groep waren inspirerend en nu  ig voor het aanscherpen van gedachten 
en artikelen. Bovendien hebben deze contacten er voor gezorgd dat ik me ook een 
beetje onderdeel voelde van deze vakgroep.

Henk Kiers wil ik bedanken voor zĳ n belangrĳ ke bĳ drage aan Hoofdstuk 2. 
Zĳ n kennis en kunde met betrekking tot multidimensionele schaalanalyse waren 
onontbeerlĳ k bĳ  het analyseren van de interviewgegevens.

Mĳ n dank gaat ook uit naar de vele studenten en de medewerkers van de Provincie 
Groningen en Océ die mĳ n vragenlĳ sten hebben ingevuld. Mĳ n speciale dank gaat 
hierbĳ  uit naar Gea Buikema van de Provincie Groningen en Mariëlle Seegers van Océ 
voor het creëren van draagvlak binnen de desbetreff ende organisaties. Wat betre   de 
dataverzameling ben ik ook dank verschuldigd aan Elsbeth de Boer, Alberto Broer, 
Niels van der Kam en Silvia Twellaar. Hoofdstuk 2 is mede mogelĳ k gemaakt door 
de interviews die zĳ  hebben afgenomen en gecodeerd. Wederom Niels van der Kam 
en evenzeer Chris Schelhaas wil ik bedanken voor hun inspanningen tĳ dens het 
verzamelen van gegevens bĳ  Océ. Hoofdstuk 4 is mede mogelĳ k gemaakt door hun 
kalmte in hectische tĳ den, doorze  ingsvermogen en consciëntieusheid.

De leescommissie, bestaande uit Deanne den Hartog, Eric Molleman en Nico 
van Yperen, wil ik bedanken voor het grondig lezen en beoordelen van mĳ n 
proefschri  .

Het Kurt Lewin Instituut wil ik bedanken voor de inhoudelĳ k goed verzorgde 
cursussen en workshops. Ik heb ze als inspirerend en stimulerend ervaren.

Mĳ n vrienden bedank ik voor hun sociale ondersteuning en broodnodige 
relativeringen. In het bĳ zonder noem ik hier mĳ n paranimfen Rink Hoekstra en 
Huadong Yang. Rink was gedurende mĳ n promotietraject een belangrĳ ke steun 
en toeverlaat voor statistische en ook persoonlĳ ke vraagstukken. Huadong was of 
similar importance. He kindly off ered me professional and social support when I 
needed it. Through his behavior, I learned the true nature of guanxi.

Hoewel collega’s en vrienden belangrĳ k zĳ n, zou dit resultaat er zeker niet zĳ n 
geweest zonder steun van thuis. Werna, jouw geloof in mĳ n kwaliteiten hee   me 
het beslissende duwtje gegeven om te reageren op de promotieplek bĳ  Gerben. 
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Daarnaast waren je stabiliteit en optimisme onontbeerlĳ k tĳ dens het hele proces. 
Dank!

Gesprekken met de Beppes hebben me doen beseff en dat het nog niet zo lang 
geleden niet vanzelfsprekend was om te studeren en promoveren. Daarnaast hee   
het krĳ gen van Linde en Ruben me doen inzien hoeveel waarden impliciet van ouder 
op kind worden overgedragen. Ik zie dit proefschri   als een resultaat van al het 
goede dat al generaties in de families Oosterhof en Kampen wordt overgedragen. 
Dit proefschri   draag ik daarom op aan mĳ n (groot)ouders.

Aad Oosterhof
April 2008
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