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Voorwoord 

In 1992 maakte ik deel uit van de onderzoeksgroep 'organisatiecultuur in veranderende 
organisaties' onder leiding van Katinka Bijlsma-Frankema. De focus van de onderzoeken 
die op dat moment door deze groep werden uitgevoerd, richtte zich vooral op de cultuur 
van de onderzochte organisaties. Toch bleek vaak ook de wijze waarop medewerkers in de 
organisaties werden aangestuurd een factor van belang voor het succes van de organisaties 
en het welbevinden van medewerkers. We besloten dat 'de wijze van sturing en de relatie 
tot succes' een onderwerp was dat structurele aandacht en uitwerking verdiende. De studie 
waarvan in dit boek verslag wordt gedaan, is het uiteindelijke resultaat van dit besluit. 

Op de kaft van dit boek staat alleen mijn naam vermeld. Dit zou misschien de indruk kun
nen wekken dat dit boek een produkt is dat door mij alleen is vervaardigd. Niets is minder 
waar. De studie en het verslag daarvan, is een project geweest waaraan velen direct of 
indirect een bijdrage hebben geleverd. Dit proefschrift zou er niet geweest zijn zonder deze 
bijdragen. Ik wil dit voorwoord benutten om allen die een bijdrage geleverd hebben te 
bedanken. Een aantal van hen wil ik hier met name noemen. 

Allereerst de 52 bedrijven in de electrotechnische branche die mij gastvrij hebben ontvan
gen en mij in de gelegenheid stelden materiaal te verzamelen voor mijn onderzoek. Dank, 
niet alleen aan het management van deze bedrijven, maar ook aan de medewerkers die voor 
mij een vragenlijst invulden. 

Een belangrijk deel van het materiaal is verzameld tijdens het leeronderzoek 'succes- en 
faalfactoren van sturing in organisaties'. Ook de deelnemers aan dit leeronderzoek wil ik 
bedanken. Ik heb veel geleerd van hun kritische en enthousiaste inbreng. 

Zonder Katinka Bijlsma-Frankema was ik nooit aan dit proefschrift begonnen. Al tijdens 
mijn studie ben ik door haar enorme enthousiasme voor onderzoek aangestoken. Zij wees 
me op de mogelijkheid te promoveren en heeft een grote bijdrage geleverd aan de opzet 
van dit onderzoek. 

Mijn promotor Prof. dr. A.W.M. Teulings dank ik voor het vertrouwen dat hij in mij stelde. 
Ad daagde me uit, liet me kennis maken met nieuwe technieken en spannende literatuur, 
maar zorgde er ook voor dat ik 'niet teveel van mijn pad afweek'. Hij besteedde niet alleen 
aandacht aan de inhoud van mijn stukken, maar ook aan mijn arbeidsvreugde en welbevin
den en dat maakte de samenwerking plezierig. 

Veel collega's van binnen en buiten de vakgroep sociologie lazen teksten en leverden 
commentaar. Joan Baaijens becommentarieerde de eerste hoofdstukken. Katinka Bijlsma-
Frankema en Jeroen Bruggeman lazen het eerste concept van dit boek. Ze bezorgden me 
maanden extra werk met hun kritische kanttekeningen, maar het stuk is er, hoop ik, mooier 
door geworden. Achteraf ben ik ze uiteraard zeer erkentelijk. 



Met Jeroen Bruggeman, Pieter-Jan Jongen, Marc van der Meer, Coen van Rij, Kyong 
Rijnders, Maurice Rojer en Ivar Vermeulen deelde ik AlO-lief en -leed. Wie weet krijgen 
de leesclub en de lunches ooit een vervolg en wordt AR&A uit de koelkast gehaald. 

Mijn inmiddels niet meer zo nieuwe werkgever, TNO Arbeid, in de persoon van teamma
nager Fietje Vaas, trof een aantal regelingen die mij instaat stelde mijn proefschrift naast 
mijn werk als onderzoeker af te ronden. TNO Arbeid heeft ook de drukkosten van dit boek 
voor haar rekening genomen. 

John Klein Hesselink, Pieter van Blaricon en Oscar Hofman corrigeerden en becommen
tarieerden de Engelse samenvatting. Mijn tante, Henny Lijftogt corrigeerde de hele tekst op 
typ-, taal- en stijlfouten. 

Onmisbaar waren mijn vrienden, vriendinnen en (schoon-)familie. Hun interesse en be
langstelling 'kept me going'. Bij hen kon ik niet alleen stoom afblazen als dat nodig was, 
ze deelden ook de hoogtepunten. Mijn ouders verdienen een speciale vermelding. Zij leer
den me geloven in mezelf. Hun onvoorwaardelijke steun en grenzeloze vertrouwen, gaven 
mij de vrijheid, de moed en de energie om een weg in te slaan, die ooit niet helemaal voor 
de hand lag. 

En als laatste Feite. Feite las en becommentarieerde bijna alle teksten die in het kader van 
dit proefschrift geschreven zijn. Bovendien verzorgde hij de layout van dit boek en dat was 
een flinke klus. Een klus echter die in het niet valt bij de klus die het moet zijn om samen 
te leven met een promovendus. Ik had me geen betere partner kunnen wensen. Dat ik de 
afgelopen jaren met plezier aan mijn proefschrift heb kunnen werken en dat de proef-
schriftstress over het algemeen heel hanteerbaar is gebleven, dank ik voornamelijk aan 
hem. Het is daarom dat ik dit boek aan hem opdraag. 

Noortje Wiezer 

Amsterdam, september 1999 


