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Het leven van een onderzoeker is een level vol twijfel. Vier jaar geleden hoopte 
ik nog dat die twijfel vanzelf zou verdwijnen. Inmiddels weet ik dat de twijfel 
blijft en dat het inherent onderdeel is van onderzoek doen. Gedurende mijn 
promotietraject waren er gelukkig veel mensen behulpzaam om de twijfel weg 
te nemen, of om me weer opnieuw aan het twijfelen te brengen.

Allereerst veel dank aan de financier van mijn onderzoek: Rijkswaterstaat. Het 
is een voorrecht om vier jaar lang onderzoek te mogen doen, een “kijkje in 
de keuken” te mogen nemen en op de praktijk te mogen reflecteren. De vele 
participanten – niet alleen afkomstig van Rijkswaterstaat, maar ook van het 
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincies, belangenverenigingen, 
kennisinstellingen en adviesbureaus – hielpen me ontzettend in het begrijpen 
van die praktijk. Bedankt voor jullie inzichten en tijd, want zonder jullie was 
dit onderzoek niet mogelijk geweest. In het bijzonder dank aan Wies Vonck, 
die me de mogelijkheid bood het Sluizenprogramma van dichtbij te volgen. Ik 
heb er leren begrijpen hoe Rijkswaterstaat te werk gaat. 

Mijn begeleiders hadden natuurlijk een centrale rol in het voeden én wegnemen 
van de twijfel. Jos, heel veel dank voor je mentorschap de afgelopen jaren. Je geeft 
vertrouwen en vrijheid, bent ontzettend betrokken en je energie is aanstekelijk. 
Mijn stukken werden tevens altijd gedetailleerd gelezen en becommentarieerd. 
Je staat bij veel mensen bekend als de man met de praktijkkennis, maar je bent 
ook een wandelende (plannings)encyclopedie. Mijn werk wist je bijvoorbeeld 
in onze gesprekken altijd te relateren aan historische ontwikkelingen in de 
planningstheorie. Johan, jouw rol als tweede promotor was heel waardevol. Je 
speelde een rol op afstand – in het begin figuurlijk, maar snel ook letterlijk door 
je overstap naar de University of Westminster. Maar op afstand kon je wel perfect 
reageren op mijn werk. Je leerde me de fijne kneepjes van het publiceren en 
het positioneren van mijn onderzoek in de internationale academische wereld. 
Ondanks je drukke agenda in Londen had ik het gevoel altijd bij je te kunnen 
aankloppen. Tim, dit onderzoek voelt heel erg als ons gezamenlijke onderzoek. We 
hebben mooie stappen gezet in het conceptualiseren van de “vervangingsopgave”, 
waar we vooral in het begin veel lange gesprekken over hebben gehad. Je leerde 
me een goede argumentatielijn op te zetten en hield altijd het grotere geheel in de 
gaten: daardoor bouwen de hoofdstukken nu mooi op elkaar voort. Ook heb ik, 
als notoire twijfelaar, altijd veel gehad aan je relativeringsvermogen.
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Naast dit drietal hebben vele anderen commentaar op mijn werk geleverd. I 
am proud to have Andre Sorensen, Katrien Termeer and Gert de Roo in my 
assessment committee. Thank you for approving my dissertation and your 
feedback. Margo, wat leuk om na mijn bachelor- en masterscriptie gezamenlijk 
een artikel te kunnen schrijven! Mijn bezoek aan het Massachusetts Institute 
of Technology in Cambridge in 2015 was een vormende periode. I am very 
grateful to Larry Susskind for hosting me and providing feedback on my 
earlier work, when I was in the initial phase of my research. I would also like 
to thank Ernest Alexander, Willem Salet and George de Kam who provided 
comments on previous versions of the separate chapters – your feedback has 
really strengthened the overall dissertation. Ook het commentaar op mijn werk 
op congressen als AESOP, IPA en CVS leidden steevast tot verbetering.

Ik prees me gelukkig om in een fijne groep mijn onderzoek uit te voeren. 
De RUG-RWS onderzoeksgroep “Duurzame netwerken” – Rozanne, Marijn, 
Anne Marel, Marije, Stefan, Niels, Sander, Wim – keek niet alleen kritisch 
mee met mijn werk, maar kan ook goed borrelen. Arjan verdient niet 
vergeten te worden: in meerdere opzichten trad ik in jouw voetsporen. Ook 
de rest van de afdeling en de faculteit zat vol met goede (oud-)collega’s: mijn 
kamergenoten Jasper, Uma en Isti, mede-PhD councilleden Michiel, Joost en 
Maties, en verder Ferry, Britta, Suzan, Diana, Taede, Femke, Wendy, Naim, 
Paul, Steven, Jasper H., Koen, Mufty, Yang, Gwenda en Melanie. Ik ga onze 
drankjes en praatjes missen. Verder was de wekelijkse klimavond met Marten 
altijd een goed moment om de lopende zaken op de faculteit uitgebreid te 
becommentariëren.

Door de vele workshops en congressen ontmoette ik ook buiten de FRW vele 
leuke collega’s. Mark, het samen met je optrekken in het schrijven van een 
paper was heel leuk om te doen, maar het gaf ook aanleiding voor reflectie 
op het PhD-zijn. Onze publicatie gaat er komen! Internationally, I found 
my “home” within the AESOP Young Academics community, which is a 
great group of people. Thanks in particular to Karel, Daan, Lilian, Anaïs, 
Fabian, Lukas, Christian and of course Irene – who gave the best presentation 
I have ever seen at a conference. I hope we will continue seeing each other 
at European conferences! If I look back at my time in Boston, I would like 
to thank Kim, Andrea, Christian and Alina for making me feel at home in 
Boston. I also have very fond memories of Summer Street in Somerville, 
where I shared an apartment with Fabiola and Hannah. Door mijn focus 
op de vervangingsopgave kwam ik regelmatig in contact met Wieke; het 
was fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen. Ook de uitwisseling met “de 
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praktijk”, zoals met Geert Roovers, Marcel Tosserams, Bas Govers en Hans 
Peter Benschop, heb ik zeer gewaardeerd.

Sinds kort werk ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de afdeling 
Bestuurskunde. Arwin, dank in het in mij gestelde vertrouwen. Astrid en 
William, ik kijk er naar uit om verder met jullie te werken en dank voor het 
mogelijk maken van een soepele overgang van Groningen naar Rotterdam.

Dan is er nog een groep mensen die gelukkig weinig tot niets met mijn 
onderzoek hebben, maar die wel het dichtst bij me staan. Mijn vrienden 
wonen inmiddels door heel Nederland, maar mijn regelmatige bezoekjes 
aan Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Kampen, Hattem, Breda, Arnhem en 
Nijmegen zorgden voor een goede afleiding. Net als de regelmatige feestjes en 
festivals. Speciaal wil ik mijn paranimfen noemen: Adriaan en Pieter. Mooi 
om dit moment met jullie te beleven! Juul en Pelle, jullie zijn een fantastische 
zus en broer waar ik altijd op terug kan vallen. Lieve Lola, het leven is nog 
veel leuker geworden na een paar gintonics.

Tot slot mijn supporters van het eerste uur: Joos en Sjors. Altijd kritisch, maar 
vooral trotse en betrokken ouders. Dit boek wil ik dan ook aan jullie opdragen. 
(En hoeveel families hebben er twee promoties in één jaar?)

Jannes
Rotterdam, juni 2018
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