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Dankwoord 
 
Tijdens de afronding van mijn wetenschappelijke opleiding in 1991 heb ik even 
overwogen een nieuw wetenschappelijk onderzoek op te starten. Geïnspireerd 
door de mooie ervaringen tijdens mijn onderzoeksproject in Indonesië in het 
eerste jaar van ons huwelijk verkende ik de mogelijkheden voor 
promotieonderzoek op het gebied van ‘kwaliteitszorg in ontwikkelingslanden’. 
Uiteindelijk koos ik er voor eerst maar eens ervaring op te doen binnen het 
Nederlandse bedrijfsleven.  
 
Zo’n 10 jaar later en inmiddels overheidsdienaar bleek het onderzoeksvuur bij mij 
echter nog niet gedoofd. Gesprekken thuis en met oud-collega professor Proper 
deden het smeulende vuurtje weer aanwakkeren. Ik begreep dat ik voeding moest 
geven aan mijn intellectuele nieuwsgierigheid. Die gelegenheid ontstond toen ik 
eind 2002 gevraagd werd het programma ICT en Administratieve 
Lastenverlichting (ICTAL) te gaan leiden. Dit programma had tot doel nieuwe 
geautomatiseerde toepassingen te realiseren met behulp waarvan de 
administratieve lasten van het Nederlandse bedrijfsleven konden worden verlicht. 
Aan het traject was al het nodige beleidsonderzoek voorafgegaan, wat niet 
wegnam dat er nog genoeg onbeantwoorde vragen lagen. Ik ben Jenny 
Thunnissen en Richard van Breukelen dan ook dankbaar dat zij mij vanuit de 
Belastingdienst in de gelegenheid wilden stellen deze klus te combineren met een 
promotieonderzoek op datzelfde terrein. 
Tijdens het grootste deel van mijn onderzoek ben ik als programmamanager 
verbonden geweest aan het ICTAL Programma en aan de beheerorganisatie 
GBO.Overheid waar resultaten werden ondergebracht. Dit bood een unieke kans 
om midden in het onderzoeksveld werkzaam te zijn en kennis te verzamelen op 
het kruispunt van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. 
 
De samenwerking met collega’s in de praktijk bood in veel gevallen inspiratie 
voor mijn onderzoek en daarmee energie om door te zetten. Sommigen deelden 
dezelfde vragen en verwondering, anderen hielpen met verrassende invalshoeken 
of achtergrondmateriaal. Enkele personen wil ik in relatie tot dit onderzoek in het 
bijzonder noemen en bedanken. 
Allereerst Wouter van Haaften met wie ik samen het ICTAL programma mocht 
leiden. Als geen ander is hij in staat om, met de nodige dosis humor en 
relativeringsvermogen, de spanning tussen beleid en uitvoering te duiden en te 
verwoorden. De uitvoering in het programma en onze huisvesting op de 18e 
verdieping van de Malietoren in Den Haag boden voldoende aanleidingen om op 
gezette tijden en vanaf enige distantie gezamenlijk het “veld te overzien”. 
Frank Bongers en Robbin te Velde wil ik bedanken voor de samenwerking tijdens 
de uitvoering van de enquête onder midden- en kleinbedrijven en voor de 
ondersteuning bij de uitvoering van aanvullende analyses op de 
onderzoeksgegevens. Fred van Blommestein bedank ik voor het genereus ter 
beschikking stellen van de door hem verzamelde literatuur. 
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Ik kijk met plezier terug op gesprekken met Paul Oude Luttighuis en Sander 
Zwienink die voor mij op het terrein van interoperabiliteit en standaarden tot 
verhelderende inzichten hebben geleid. 
 
Participerende overheidsorganisaties in het ICTAL programma boden de 
mogelijkheid voor uitvoering van empirisch onderzoek. Bij aanvang van het 
onderzoek heb ik een beeldvormend veldonderzoek uitgevoerd. Daarvoor heb ik 
een twintigtal medewerkers van overheidsorganisaties geïnterviewd. Hun 
medewerking en openheid vormde een steun in de rug bij de opstart van het 
onderzoek. Hartelijk dank daarvoor. 
Wim van Nunspeet van het Centraal Bureau voor de Statistiek wil ik bedanken 
voor zijn hulp bij de totstandkoming van de survey naar de adoptie van een 
statistiektoepassing. Mijn dank gaat daarbij ook uit naar Wim Schurink voor de 
uitvoering van deze survey. De discussies met hem hebben mij in de eerste fase 
van het onderzoek geholpen om binnen het brede onderzoeksterrein mijn eigen 
bijdrage te definiëren. 
De casestudy binnen de Belastingdienst had ik niet kunnen uitvoeren zonder de 
hulp van Jo van Kruchten, Henny van Dijk en Wim Schoonderbeek, medewerkers 
van het organisatieonderdeel Onderzoek en Marketing van de Belastingdienst. Zij 
hebben mij geholpen met het vinden van de juiste bronnen en met enige 
aanvullende analyses. 
 
Veel inspiratie heb ik opgedaan tijdens ontmoetingen met vertegenwoordigers 
van het Platform ICT en Administratieve Lastenverlichting. Ik denk daarbij met 
plezier terug aan gesprekken met Joop van Lunteren, voorzitter van het platform 
en vanaf begin jaren negentig een van de vormgevers van publiekprivate 
samenwerking op dit terrein. Datzelfde geldt voor mijn ontmoetingen met André 
Nijsen, expert op het terrein van de informatieverplichtingen en lid van de 
wetenschappelijke monitoringcommissie ICTAL. Zijn bestuurskundige visie op 
informatieverplichtingen van het bedrijfsleven is voor mij een ijkpunt geweest 
waarbinnen ik mijn eigen vraagstelling heb kunnen positioneren. Aan onze 
samenwerking bij de totstandkoming van de ICTAL Landkaart denk ik met 
genoegen terug. 
 
Mijn hartelijke dank gaat uit naar mijn promotor Tom van Engers. Gastvrij heeft 
hij me onderdak verleend binnen zijn onderzoeksgroep Leibniz Center for Law. 
Tom bood me daarbinnen de ruimte om mijn eigen onderzoeksspoor op te zetten 
en uit te werken. Op die manier maakte hij het voor mij mogelijk om naast mijn 
werk promotieonderzoek te kunnen uitvoeren. Ik heb tijdens dat traject mogen 
profiteren van zijn razendsnelle en scherpe inhoudelijke oordeelsvorming. Hij 
heeft me daarbij geholpen om de praktijk waarin in dagelijks werkzaam was te 
kunnen onderwerpen aan een objectieve kritische wetenschappelijke analyse. 
Ik bedank tevens de leden van de promotiecommissie voor de tijd die zij hebben 
willen besteden aan de beoordeling van het manuscript in de eerste maanden van 
2008. 
 



 13 

Ik heb het voorrecht gehad om mijn onderzoeksproject met mijn gezin te zien 
meegroeien. Met het opgroeien van de kinderen verschoof het onderzoeksproject 
van de creatieve sfeer van de speelmaker in huis naar de productieve sfeer in het 
aanpalende ‘bakhuus’, in permanente staat van verbouwing en met draaiende 
wasmachines. Tijdens de afrondende fase stimuleerde de wetenschap dat ook de 
kinderen daar ‘s avonds aan hun huiswerk zaten. 
Jongens, meiden, bedankt voor de ontwapenende vragen die me met beide benen 
op de grond hebben gehouden: “Papa, wanneer ben je nou professor? “, voor de 
oprecht bemoedigende en terugkerende vraag na mijn zichtbare opluchting van 
een nieuw afgerond hoofdstuk: “Is je boek nu klaar?” en voor jullie eerlijkheid na 
mijn toelichting op het onderwerp van dit proefschrift: “Wat saai, dit boek ga ik 
nooit lezen”. 
Ook jij Eva, bedankt voor je begrip, vooral in de afrondende fase van het 
proefschrift toen ik regelmatig met mijn gedachten elders was. Het is, tot je 
blijdschap, geen onderzoek in ontwikkelingslanden geworden. Maar eerlijk is 
eerlijk, ik had onze koffiepauzes in de lentezon tijdens onderzoekdagen thuis voor 
geen goud willen missen. 
 
Dit boek draag ik op aan mijn ouders. Zij ondersteunden mij tijdens mijn 
opleiding en maakten het mogelijk dat ik een tweede wetenschappelijke studie 
kon afronden. Bedankt voor jullie ondersteuning en aanwezigheid op de vrijdagen 
in ons gezin. Het gaf mij de rust om af en toe wat extra uurtjes aan dit onderzoek 
te kunnen besteden. 
 
Rex Arendsen,  
Putten, mei 2008. 


