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Voorwoord
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Voorwoord
“Hoe kan het ook anders dan dat het schrijven van een proefschrift over hybriditeit zorgt voor een wonder-
lijke combinatie van ervaringen”.

Het is zover, mijn proefschrift is af! Terugkijkend op de afgelopen jaren kan ik niet anders 
dan dankbaar zijn voor de betrokkenheid van een aantal mensen bij de totstandkoming 
van dit proefschrift. Om te beginnen zijn dat de middenmanagers en docenten die bereid 
waren mee te werken aan de pilotstudie, de hoofdstudie en de member check. Zonder hen 
was het niet mogelijk geweest dit onderzoek ten uitvoer te brengen en zou dit proefschrift 
niet geschreven zijn. Mijn beide promotores Fons van Wieringen en Sjoerd Karsten ben ik 
dankbaar voor hun vertrouwen, deskundige feedback en de ruimte die zij gaven om mijn 
eigen invulling te kunnen geven aan het onderzoek. Met name de mogelijkheid die jullie 
boden om het onderzoeksvoorstel grondig te herschrijven, heeft bijgedragen aan mijn 
inhoudelijk betrokkenheid bij het onderzoek. Het feit dat ik geen moment uitgekeken ben 
geweest op het onderwerp van deze studie en nog steeds geboeid ben door de thematiek, 
zie ik als een bewijs hiervan. Fons, ik ben je in het bijzonder dankbaar voor het behouden 
van het overzicht, het helpen zoeken naar de juiste opbouw van mijn proefschrift en de 
manier waarop je me hielp theorieën of  onderzoeksresultaten om te zetten in beknopte 
schema’s. Sjoerd, ik heb het zeer gewaardeerd dat je nauwgezet opmerkingen maakte in 
documenten en me van allerhande leesvoer voorzag. Ook waren je hulp en advies bij tal 
van praktische zaken die om de hoek komen bij het uitvoeren van onderzoek vaak zeer 
welkom. 

Bij het voorbereiden en draaien van analyses bleek de hulp van Frans Oort buitengewoon 
waardevol. Frans, veel dank voor je hulp bij het oplossen van methodologische vraagstuk-
ken en je adviezen bij het opschrijven van de onderzoeksresultaten. Ik ben blij dat je hulp 
ook geresulteerd heeft in een gezamenlijk artikel. Het was fijn dat ik altijd op je kon reke-
nen. Edith Hooge wil ik bedanken voor haar betrokkenheid en steun vanaf  het allereerste 
moment dat ik als AiO aan de slag ging. Soms was je een grote zus en soms een juf! Edith, 
ik heb jouw interesse in mijn onderzoek, je vertrouwen in mij en het samen schrijven aan 
een artikel als motiverend en erg leerzaam ervaren. De in de afgelopen jaren opgebouwde 
contacten buiten de vakgroep heb ik als erg plezierig en leerzaam ervaren om mijn onder-
zoek vanuit een breder perspectief  te kunnen bezien. Ik ben met name de initiatiefnemers 
van de Kameleononderzoeksgroep uit Tilburg en het NOB colloquium ‘professionals 
under pressure’ dank verschuldigd voor de mogelijkheden die zij mij boden te participeren 
en te schrijven in een boek en een themanummer.

Op een directe en soms ook meer indirecte manier hebben collega’s en vrienden bewezen 
belangrijk te zijn bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. 
In het bijzonder wil ik mijn kamergenootjes Sanne Huijbregts, Nienke Moolenaar, Louise 
Elffers en Inge Molenaar, bedanken voor hun aanwezigheid, de afleiding en gezelligheid 
die het doen van onderzoek een minder eenzame bezigheid maakten. Hester met jou was 
het niet alleen heel prettig om een kamer te delen maar ook onze ervaringen uit te wis-
selen. Dank voor je kameraadschap. Ghislaine Schmidt en Erik Thoonen jullie waren erg 
prettige collega’s en ganggenoten. 
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Voor Peter Karstanje geldt het gezegde: ‘Beter een goed buur dan een verre vriend”. Op 
beide werkplekken was je mijn directe buurman, zorgde je voor bedrijvigheid en was je een 
aangename gesprekspartner. De kamerdeur van Meta Krüger stond gelukkig vaak open 
zodat ik binnen kon lopen voor advies. Dank voor het zo nu en dan meedenken. Ilona 
Koning hield als oud-collega van het Max Goote Kenniscentrum een vinger aan de pols.  
Dank voor je lieve betrokkenheid, je hulp bij het aanmaken van de adressenbestanden van 
onderwijsinstellingen en het redigeren van de eerste hoofdstukken van het manuscript. 

Lieve Lenneke, in de afgelopen jaren was je meer in de VS dan in Leiden. Gelukkig had ik 
de mogelijkheid je twee maanden in DC te bezoeken. Zo was het mogelijk een prachtige 
Indian Summer samen te beleven en te combineren met werkbezoekjes aan Georgetown 
en Princeton. Inmiddels is het een traditie dat Sebastiaan Berntsen met een rood pennetje 
mijn werk leest. Dank voor je feedback en de unieke associatieve schetsjes in de marge. 
In de laatste maanden dat ik aan mijn proefschrift werkte, kwam ik praktisch alleen buiten 
om te racefietsen of  te roeien. Gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen. Annemarijn, 
Carolien, Janna, Lot, Mariken, Sabine en Veronique, dank voor de sportieve inburgering 
op en rond de IJssel. 

Lieve paranimfen, jullie hebben me de afgelopen jaren op allerlei manieren en momenten 
laten merken dat ik er met mijn onderzoek niet alleen voor stond. Floor, dank voor je 
aanwezigheid en gezelschap tijdens lunchwandelingen naar Hartog en de gesprekken op 
ons bankje aan de Amstel, oftewel de IJssel. Dank voor je hulp bij tal van werkzaamheden, 
zoals het verzenden en nummeren van vragenlijsten, het leiden van de rondetafelgesprek-
ken in de afsluitende member check, het corrigeren van artikelen en het lezen van het 
manuscript. Je bent een engel. Yvette, dankzij een gemeenschappelijke verslaving zagen we 
elkaar meerdere malen per week en volgden we elkaar de afgelopen tien jaar op de voet. 
Dank voor je steun, betrokkenheid en zorg voor en om mij. 

Lieve Corneel, mijn grote broer. Dank voor je vertrouwen. Anne, je bent een fantasti-
sche zus en een bron van herkenning. Pap, nu deze klus geklaard is, kunnen we de Mont 
Ventoux beklimmen. Ik verheug me op ons fietsavontuur. Mam, Kluisje heet weer Lotje! 
Wanneer gaan we samen op stap? 

De allerlaatste woorden zijn voor Diederik. Lief, zonder jou zou niet alleen mijn proef-
schrift maar ook mijn leven er heel anders uitzien. Want met jou erbij……


