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Naschrift

Mijn Wetenschap en mijn Geloof, 
Die leven saam in onmin, 
Want de eene houdt, wat de ander doet 
En denkt en meent voor onzin. 
Intusschen, beide heb ik lief, 
Juist even trouw en innig, 
En toch vindt ik mij–zelven niet 
Onreedlijk noch krankzinnig 

(Uit: Leekedichtjens van Génestet, 1930, p. 285-286)

Vertrouwd met de wereld van het geloof (religie en geneeskunde) heb 
ik de laatste jaren ook de wereld van de wetenschap ontdekt. Het begon 
allemaal in 1998.

In 1998 kwam het verzoek van het toenmalige management van KPN 
Arbo om met de directie van KPN Operator Vaste Net te gaan praten over 
de prijs van een reeds verkocht Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 
Onderzoek (PAGO). De verkoopprijs was onder de kostprijs uitgekomen, 
waardoor nieuwe onderhandelingen nodig waren. Vanwege mijn goede 
verstandhouding met de toenmalige directie van KPN OVN (waaronder 
Henk Camps, directeur Human Resources), viel mij de eer te beurt om 
opnieuw te onderhandelen. 

Alleen een win-win situatie zou KPN Arbo weer aan de onderhandelingstafel 
kunnen brengen. Naar mijn idee zou een extra verdiepingsslag en 
uitbreiding van het PAGO het enige argument kunnen zijn om de directie 
van KPN OVN te overtuigen om extra fondsen aan te spreken. Ik heb 
toen voorgesteld om de medewerkers van KPN die als te gestresst uit het 
onderzoek zouden komen, een interventie aan te bieden. Het PAGO en de 
interventie zouden vervolgens wetenschappelijk geëvalueerd worden. De 
directie van KPN OVN bleek gevoelig voor de extra inbreng en besloot 
om de nieuwe begroting te accorderen. Een begroting die uiteindelijk 
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150% hoger zou uitvallen dan aanvankelijk was overeengekomen. Een 
fraai succes.

Na ondertekening van het akkoord is een projectteam samengesteld 
om de gemaakte afspraken uit te voeren. Mensen van KPN Arbo (Jac v.d. 
Klink, Peter Verkaart, Jan Willem Deen), van KPN Projectmanagement 
(Bert van Soest, Stefan van Someren), KPN OR en HR (Ron Besamusca, 
Oscar de Man, Chris Pronk), automatisering (Jos Roestenberg, Thomas da 
Ponte), statistiek (Rob Baarslag, Karel Schouten) en korte tijd later ook 
van de Universiteit (Frank van Dijk en Wilmar Schaufeli) hebben de opzet 
vastgesteld en de lijnen uitgezet. Het project werd ondergebracht bij de 
Gezonde Zaak (Geert-Jan van der Sangen). Psychologische medewerkers 
en fysiotherapeuten van de Gezonde Zaak hebben vol enthousiasme en 
animo geparticipeerd in het uitvoeren van de interventies. Daarna begon 
de wetenschappelijke evaluatie van de data. Deze loop der gebeurtenissen 
kan toeval lijken, maar dat “geloof” ik niet.

Ik wil dus als eerste mijn God bedanken. Ik geloof in een levende en 
scheppende God, een God die zorg en liefde heeft voor de mens. Een God die 
met me meedacht toen ik de keus moest maken om het wetenschappelijke 
traject wel of niet op te pakken. Een God die mij gesteund heeft in 
moeilijkheden, maar ook glimlacht als het goed met mij gaat. Deze God is 
voor mij een belangrijke bron van energie geweest, God zij dank.

Uiteraard wil ik ook mijn gezin bedanken. Ik dank mijn vrouw Lydia voor 
haar steun en liefde en de bereidheid om de motor te zijn van ons gezin. Dit 
heeft veel ruimte gecreëerd voor mij, mijn ontwikkeling en mijn carrière. In 
dat opzicht ben ik een zeer bevoorrecht onderzoeker. Bovendien hielp zij 
mij om teleurstellingen te verwerken en om te genieten op momenten dat er 
genoten kon worden. Ook stimuleerde zij mij om daar waar nodig tijd vrij te 
maken voor mijn gezin en vrienden. Hierdoor heb ik nog steeds een redelijk 
sociaal netwerk. Tot slot liet zij mij vaak merken dat een wetenschappelijke 
redenering al snel kon worden weerlegd met een simpel opgetrokken 
wenkbrauw of een simpele kus. Omnia vincit amor (liefde overwint alles) 
geldt zelfs voor de wetenschap. Lydia bedankt voor jouw liefde.

Jaïr is mijn oudste zoon en inmiddels bijna arts. Hierdoor “dwong” hij mij 
een goed voorbeeld te zijn als man, vader en arts. Immers, goed voorbeeld 
doet goed volgen was het idee. Dat Jaïr “goed” is geworden blijkt onder 
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meer uit zijn steun bij en realistische aanpak van tegenslag. Daar kan ik 
nog veel van leren. Zijn motto is: je kunt je er wel druk om maken, maar 
dat helpt toch niet. God takes care. Deze rust en zekerheid heeft mij altijd 
geholpen te relativeren als het tegenzit. Jaïr, dank voor alle steun die je als 
zoon hebt gegeven.

Ruben, mijn jongste zoon en bezig met een commercieel technische 
opleiding, loopt vaak aan het eind van de avond nog even mijn werkkamer 
binnen om zijn verhaal te vertellen en te vragen of het goed met mij gaat. 
Beiden zijn we avondmensen. Beiden typen we ’s nachts nog vaak op onze 
laptops. Ik voor mijn proefschrift, hij om nog eens een lekker muziekje te 
downloaden. Ik heb zo heel wat heerlijke deuntjes doorgestuurd gekregen, 
waar ik dan weer heerlijk bij kon werken. Ruben, dank voor je muziek en 
dank dat je altijd even kwam binnenlopen.

Voor beiden geldt: dank dat jullie niet altijd de tijd opgeëist hebben, die er 
eigenlijk voor vaderschap staat….

Werken is voor mij altijd een normaal gegeven geweest. Het voorbeeld 
van mijn vader, die als fabrieksarbeider jarenlang gewerkt heeft van 04.30 
uur tot 19.30 uur zal waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld hebben. 
De lange werkdagen waren nodig, om met “overwerk” mijn studiekosten 
tijdens de lagere en middelbare school te bekostigen. Dank pa, want 
daardoor is de wetenschap weer een doctor rijker geworden. Ook mijn 
moeder wil ik bedanken voor de belangrijke rol die zij in mijn ontwikkeling 
heeft gespeeld. Werkzaam in de zorg heeft zij mij vaak meegenomen naar 
het werk en daar is waarschijnlijk mijn liefde voor het vak van dokter 
gegroeid. Bovendien heeft zij tijdens mijn schoolopleiding vaak geholpen 
door bij teleurstellingen mij altijd voor te houden dat er wel weer een 
nieuwe kans zal komen. Dank ma.

Ook mijn broer André was er altijd wanneer nodig. Ik heb op hem en zijn 
gezin kunnen rekenen wanneer dat nodig was. Zo’n zekerheid geeft het 
gevoel er nooit alleen voor te staan. Dank André. 

Mijn werkomgeving is altijd een belangrijke bron van energie geweest. Na 
eerst in Lesotho en later in het Streekziekenhuis van Bennekom gewerkt 
te hebben, kon ik in 1991 de stap naar de bedrijfsgezondheidszorg maken. 
Han Koert Veerman, studiegenoot tijdens CORVU 12, was degene die mij 
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naar KPN Arbo haalde. En zonder KPN Arbo waarschijnlijk geen dissertatie. 
Dus dank daarvoor Han Koert.

Vanuit KPN Arbo hebben diverse collegae mij een push in de goede richting 
gegeven. Astrid Bol Raap, Frans Ortlep, Herman Blom en Gerard Heuvelman 
hebben aan de wieg gestaan van het onderzoek en belangstellend naar het 
pasgeboren kind gekeken. Collegae Gaby Aarts, Ruud Eeuwen, George van 
der Kant, Adrie Philips, Albert Reynecke, Jeanne Gambon en Jan Willem 
Deen hebben geparticipeerd in de interventies. Direct of indirect hebben 
zij dus bijgedragen aan het tot stand komen van het onderzoek en mijn 
dissertatie. Dank daarvoor.

Na de overgang naar ArboNed in 1998 kreeg ik te maken met een andere 
directie en kwam er een nieuwe groep collegae bij. Het is mij in de 
nieuwe omgeving altijd gegund om daar waar nodig tijd te reserveren 
voor extra onderzoek of publicaties. De echte versnelling is evenwel pas 
gekomen bij de komst van het huidige directieteam in 2004. Er kwam een 
serieuze aandacht voor het concept van bevlogenheid. Dit heeft mij tijd 
en ruimte gegeven om naast een verdere wetenschappelijke ontwikkeling 
ook bezig te zijn met productvorming die regelrecht verband houdt 
met bevlogenheid. Zonder overdrijving durf ik nu dan ook te stellen dat 
ArboNed op het vlak van de mentale (en fysieke) vitaliteit koploper is 
geworden in Nederland. Ik ben Paul Verburgt, Richard Adamowicz en 
Marc Dijkstra dan ook zeer erkentelijk voor het feit dat ik onder de vlag 
van “het impresariaat voor de nieuwsgierigheid” mijn onderzoek verder 
heb mogen neerzetten en afronden. 

Paul wil ik nog in het bijzonder danken voor de wetenschappelijke 
interesses en enthousiasme die hij heeft. Zijn afkeer van ambtelijke molens 
zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat hij zelf nog niet is gepromoveerd. 
Jammer, want zijn ideeën verdienen een wetenschappelijke validering. 
Maar wie weet, komt dat nog een keer. 

Richard ben ik zeer erkentelijk voor zijn nuchtere en vriendschappelijke 
opmerkingen. Als wiskundige vindt hij mijn theoretische kaders toch vaak 
wat pover, maar gunt ze mij wel. Ik ben blij met zo’n baas. 

Ook Marc wil ik afzonderlijk bedanken voor de extreme gedrevenheid 
waarmee hij de producten over bevlogenheid binnen Keurcompany in de 
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markt heeft gezet. Daarmee is mijn droom toch een beetje werkelijkheid 
geworden: een dienstverlening die zich focust op werkplezier en niet 
alleen meer op werk ellende. Chapeau. 

Tot slot de wetenschappers. Uiteraard hebben zij een zeer belangrijke 
inhoudelijke rol gehad bij de totstandkoming van dit proefschrift. Als eerste 
Jac van der Klink. Hij was één van de interviewers bij mijn sollicitatie bij 
KPN Arbo, zat in de begeleidingscommissie van het PAGO project zelf en 
is nu mijn co-promotor. Fantastische inspirator en zeer attent mens. Jac 
heeft een belangrijk aandeel gehad in het neerzetten van het design, maar 
ook in de koppeling van mij aan Frank van Dijk en Wilmar Schaufeli. We 
zijn vooral in het begin van dit avontuur veel met elkaar opgetrokken, 
hebben veel gediscussieerd en zelfs samen gejogd in de Veluwse bossen. 
Dank voor je zeer menselijke en vriendelijk bejegening. 

Bij het zoeken van een promotor had ik vanwege het onderwerp de 
mogelijkheid om te kiezen voor de arbeids en organisatiepsychologie of de 
bedrijfsgezondheidszorg. Ik kon niet kiezen en heb dus twee promotoren 
gekregen: Frank van Dijk en Wilmar Schaufeli.

Frank van Dijk was voor mij toch wel het icoon van de bedrijfs-
gezondheidszorg. In de eerste brief aan hem staat nog: “Ik hoop dat u 
gelegenheid vindt om met mij een afspraak te maken”. De verwarde 
haardos, de spijkerbroek, maar vooral zijn innemende houding dwongen 
mij al snel om te tutoyeren en wat dichter bij te komen. Door zijn 
toedoen was de ivoren toren van de wetenschap voor mij ineens een 
stuk toegankelijker geworden. Ik kan mij de verwondering nog scherp 
herinneren. Inmiddels heb ik ervaren dat Frank een vlijmscherpe geest 
heeft, streeft naar absolute perfectie en eigenlijk voor het meest haalbare 
wil gaan. Soms leidde dit tot een kleine verzuchting, maar het artikel en 
ikzelf werden er toch altijd weer beter van. Frank, zeer veel dank voor je 
vasthoudendheid, steun en gestelde vertrouwen. Een groot leermeester.

Wilmar Schaufeli is als hoogleraar organisatiepsychologie voor mij (en 
vele anderen in Nederland) de goeroe op het gebied van de burnout 
en bevlogenheid. Het was dan ook een zeer opmerkelijke ervaring toen 
Wilmar aanbood om bij onze eerste afspraak naar de Mineurslaan te 
komen. Mijn werklocatie toentertijd. Nog verbaasder was ik toen ik zag 
dat hij op zijn fi ets was gekomen. Professoren hadden voor mij altijd iets 
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magisch, iets onbereikbaars. Die magie was even weg. Het werd even 
gewoon. Maar de magie kwam weer snel terug toen hij vertelde bereid 
te zijn om mijn promotor te worden. En de magie is er nog steeds. Ik heb 
Wilmar zeer hoog. De manier waarop hij denkt, praat en schrijft (ook 
nog eens in diverse talen) maakt mij jaloers, niet afgunstig. Ik voelde me 
dan ook altijd zeer vereerd als hij met mij meereed naar een afspraak, 
meeliep bij een aantal keuringen en meedacht bij de ontwikkelingen van 
een aantal producten binnen ArboNed. Ik was dan ook very shocked, toen 
ik hoorde dat hij door een medische misser van een “soortgenoot” van 
mij in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde. God zij dank gaat 
het al weer een stuk beter en ik hoop dat we nog heel veel jaren samen 
kunnen blijven werken. In ieder geval heel erg bedankt voor alle steun en 
vriendschap die je tot nu toe hebt gegeven.

Tot slot Roland Blonk. Roland werd al vrij snel vanuit het Coronel Instituut 
aan mij gekoppeld om de analyses en eerste opzetten van de artikelen te 
doen. Dat was blijkbaar zijn specialisme. Ik kan dat nu beamen. Op het 
gebied van statistiek en analyses vind ik hem toch wel een kei. Hij is dan 
ook niet voor niets professor geworden. Wat ik altijd bewonderd heb is 
zijn geduld bij het uitleggen van de statistiek. Als groentje had ik er niet 
veel kaas van gegeten. Maar hij beloofde dat ik binnen ArboNed nog eens 
een expert zou worden op dit vlak. Door zijn steun en niet afl atende zorg 
mag ik dat nu ook wel pretenderen, denk ik. Dank daarvoor. Maar ook de 
persoonlijke momenten. We hebben meerdere keren gepraat over geloof, 
relaties en werk. De twijfels, de zorgen die er speelden. Hij is altijd heel 
open geweest en ook hij bleek een heel normaal mens. Bovendien een 
mens waar ik altijd van op aan kon. Dat laatste vind ik heel belangrijk voor 
mij. Want als ik wel eens geremd werd door frustraties kon hij dit heel 
goed relativeren door te vertellen dat dit bij het proces hoorde en dat elke 
wetenschapper dit meemaakt. Zo’n uitspraak is goud waard. Ik hoop dat 
je het nog eens uitbetaald krijgt.

Uiteraard zijn er nog vele anderen die ik zou moeten bedanken. Mijn 
vrienden Pieter en Okko waar ik op gezette tijden gezellig mee kan 
uitgaan. En Okko: bedankt voor alle keren dat je even gezellig langs 
kwam buurten.  Mijn oom Albert en neef Bert die mijn jeugdig brein 
gescherpt hebben met stevige debatten. De jongelui van de jeugdgroep 
in Huis ter Heide, die voor mij altijd een welkome afwisseling waren en 
mij af en toe het gevoel gaven de leeftijd te hebben van een “normale” 
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OIO (onderzoeker in opleiding). Edu, Frank, Tesfaye, Hans en partners 
die mij op spiritueel vlak scherp hielden. Collegae van ArboNed (echt te 
veel…) die mij vaak positieve feedback hebben gegeven. En ga zo maar 
door. Soms weet je niet waar je moet eindigen. Maar ga ervan uit dat 
wanneer ik u heb uitgenodigd om aanwezig te zijn op de verdediging van 
mijn academische proefschrift, ik u impliciet wil danken voor het feit dat 
ik u ken. En zoals eerder aangegeven: ik “geloof” niet altijd in toevallige 
ontmoetingen…

Ik weet dat velen alleen het dankwoord lezen. Op deze manier kan men 
de schrijver en zijn relaties ietsje beter leren kennen. Toch hoop ik dat 
dit u enigszins nieuwsgierig heeft gemaakt voor de verdere inhoud van 
dit boekje. Want dat is toch de bedoeling van de wetenschap en van het 
impresariaat voor de nieuwsgierigheid!
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