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Voorwoord



Woord vooraf
Dit proefschrift laat mijn ontdekkingsreis zien in veranderende organisaties. Centraal in 
het proefschrift staat de vraag waarom veranderen lastig is en wat we daaraan kunnen 
doen. Ik probeer deze vragen te beantwoorden vanuit verschillende theoretische en 
methodische invalshoeken. Als een rode draad door het proefschrift loopt participatief 
reflectief handelingsonderzoek. Dat betekent dat het onderzoek is gebaseerd op samen-
werking met veel verschillende mensen, zowel in het onderzoek als in het begrijpen 
van de uitkomsten. Tussentijdse reflectie op het onderzoeksproces boden steeds een 
ingang voor een keuze voor andere manieren van onderzoeken en samenwerken in 
onderzoek. In dit boek bespreek ik de verschillende inzichten rond het vaak moeizame 
verloop van veranderprocessen die het onderzoek heeft opgeleverd.

Het schrijven van een proefschrift is soms een eenzaam proces, maar participatief 
reflectief handelingsonderzoek doen is dat zeker niet. Ook in het schrijf- en afron-
dingsproces hebben veel verschillende mensen een rol gespeeld. Zonder hen was het 
allemaal niet gelukt. Veel dank ben ik verschuldigd aan degenen die in de praktijk 
met vraagstukken in veranderprocessen te maken hebben. Zij hebben hun organisaties 
opengesteld en hun vraagstukken en twijfels bespreekbaar gemaakt. Samen hebben 
we nagedacht over problemen en oplossingen. Sommige van hen zijn goede vrienden 
geworden van wie ik veel heb geleerd. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder 
noemen. De uitwisseling met Adrie Gouweleeuw leverde altijd inzichten op waarover 
ik naderhand nog lang nadacht. Ik beschouw het als een voorrecht om met en van 
hem te leren. Bij Jaap de Boer en Ger Knol heb ik me altijd welkom gevoeld. We heb-
ben ons samen gebogen en gefilosofeerd over lastige vraagstukken in organiseer- en 
veranderprocessen en dat doen we nu nog steeds. Ook Ruud Keet en Henk ten Berg 
ben ik veel dank verschuldigd. Heel plezierig heb ik samengewerkt met Nathalie de 
Vries, Arno Kouwenhoven en Robert-Jan van Lierop. Sjany de Ruijter en René de Jong 
stonden altijd garant voor een vrolijke noot in onze samenwerking. Ook Han Rottink, 
Jos van der Lugt, Joep Verhoeven, Frans Drummen, Wim Bilo, Remy van Leest en Harry 
Dijkstra wil ik graag bedanken voor de prettige samenwerking en de boeiende uitwis-
seling. Alle managers, leidinggevenden en medewerkers die een rol hebben gespeeld 
door mee te denken en te praten in onderzoeksgroepen, workshops, conferenties en 
terugkoppelingsbijeenkomsten dank ik voor hun energie en bijdrage. 

Harry Starren maakte het mede mogelijk om de data voor het grootschalige survey-
onderzoek in dit proefschrift te verzamelen. Heidy Knol en Cindy Boekhoorn hielpen 
beide mee met het uitzetten van vragenlijsten. Verschillende programmamanagers 
hebben bijgedragen door hun leergang open te stellen voor het verzamelen van data 
en het uitwisselen van inzichten met deelnemers. Deelnemers aan leergangen wil ik 
bedanken voor hun bijdrage aan de interpretatie van de survey uitkomsten. 

Bas Rosendaal, Harry Sminia, Gepke Werkman en Eddy Blok hebben allemaal een 
hoofdstuk doorgenomen en mij voorzien van waardevol commentaar. Ook Arienne van 
Staveren, Yolande Witman, Brechtje Kessener, Elsbeth Reitsma en Isolde van Roekel-
Kolkhuis Tanke boden tijdens onze regelmatige bijeenkomsten over onderzoek een 
kritische blik. Een uitwisseling met hen stond altijd garant voor boeiende en bruikbare 
inzichten. In mijn directe werkomgeving ben ik mijn naaste collega’s dank verschuldigd 



voor hun kritische blik op de resultaten uit de kwantitatieve analyse. Ook deelnemers 
aan het onderzoeksplatform wil ik danken voor hun kritische vragen. Saskia Cortlever 
en Peter Paul Kerpel ben ik dank verschuldigd voor hun hulp bij de opmaak en laatste 
loodjes. Saskia nam twee hoofdstukken van het proefschrift taalkritisch onderhanden. 
Peter Paul heeft me behoed voor een nimmer eindend proces. Jan van der Waa zorgde 
voor een fraaie vormgeving van het proefschrift en verwerkte en dacht mee over 
verschillende verbeteringen. Veel meer mensen hebben op de een of andere manier een 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik doe hen onrecht aan 
door hen niet te noemen. 

Een aantal mensen ben ik een heel speciaal woord van dank verschuldigd. Allereerst 
mijn promotor, Jaap Boonstra. Jaap heeft in het proces een bijzondere rol gespeeld. Hij 
stelde zijn netwerk open en hielp me daarmee de mensen te benaderen en middelen en 
mogelijkheden te verkrijgen die nodig waren voor een antwoord op mijn vragen. Hij 
creëerde ruimte voor het delen van perspectieven en het uitwisselen van ervaringen. 
Hij bood mogelijkheden, tijd en ruimte om mensen bij elkaar te brengen om inzichten 
te delen en uitkomsten samen te interpreteren. Hij nam zelf deel aan dat proces van 
interpreteren en begrijpen. Desgevraagd hielp hij mee om lastige situaties tijdens het 
onderzoek te begrijpen en op te lossen. Hij probeerde hobbels weg te halen en een 
context te creëren waarin ik de ruimte had om te ontdekken en te leren. Daardoor heb 
ik mijn eigen leerproces kunnen doormaken en rijke ervaringen kunnen opdoen. Veel 
steun gaven onze gezamenlijke gesprekken over de teksten in dit proefschrift. Ook mijn 
co-promotor, Wim Elving, ben ik dank verschuldigd. Wim heeft een sterk vermogen tot 
nuanceren wanneer dingen tegenzitten. Daarop ben ik wel eens jaloers, maar ik heb 
er ook van geleerd. Onder het genot van zijn altijd te sterke koffie bood Wims relati-
veringsvermogen de rust om orde te scheppen in de chaos die zich soms in mijn hoofd 
afspeelde. Kilian Bennebroek Gravenhorst was heel nauw betrokken bij het onderzoek 
en was er altijd om ervaringen mee te delen. We wisselden ervaringen over survey feed-
back uit. We vergeleken uitkomsten uit onze promotieonderzoeken en deelden interpre-
taties en inzichten met elkaar. Kilian heeft het langste hoofdstuk uit mijn proefschrift, 
de casestudies, doorgeworsteld. Ik heb veel gehad aan zijn suggesties. Ook droeg Kilian 
bij aan de verzameling van data voor het kwantitatieve onderzoek. De kennis en sug-
gesties van Wim van der Kloot zijn van grote waarde geweest bij de analyse van dat 
kwantitatieve onderzoeksdeel. Wim heeft het vermogen om lastige analysemethoden 
begrijpelijk en eenvoudig te maken. Mijn ouders, Fenno en Gepke, wil ik bedanken 
voor hun luisterend oor en hun steun in hectische perioden. René, mijn vriendje, was er 
altijd om verhalen mee te delen en twijfels mee te bespreken. Hij heeft een hoofdstuk 
gelezen en helpen verbeteren en hielp me soms als alles weer eens tegelijk moest.

Terugkijkend is het proefschrift gebaseerd op zeven intensieve jaren van onderzoek doen. 
Promotieonderzoek en het proefschrift zijn gedurende die periode vanzelfsprekendheden 
geworden, die ineens tot een afronding moeten worden gebracht. Dat is een gek gevoel 
omdat het leer- en reflecteerproces niet stopt. Dit boek laat kleine stukjes zien van het 
leerproces dat ik heb doorgemaakt om iets van veranderende organisaties te begrijpen 
en van de manier waarop ik dat proces heb beleefd. Bovenal was het een bijzonder boei-
ende en leerzame periode die veel energie gaf door de uitwisseling van ervaringen met 
anderen en de inzichten die dat opleverde. Ik hoop dat het de lezer evenzeer boeit.




