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VOORWOORD D 

Communicatiee is voor de mens als sociaal wezen belangrijk en onmisbaar om samen met zijn 
soortgenotenn te kunnen bestaan en te kunnen overleven. Communicatie is het middel bij uitstek om dat 
socialee aspect te voeden. Vaak verloopt communicatie vanzelfsprekend, maar in bijzondere situaties kan 
communicatiee problemen geven. Dan kan het beter zijn om zo veel mogelijk je mond te houden en met 
zoo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen. In die zin kan het voorwoord ook efficiënt en kort. 
Simpelwegg door te volstaan met: bedankt! Toch kan dat niet. Hoewel in één woord de kern van de 
boodschapp wordt uitgedrukt is het kil en onpersoonlijk. Meer woorden zijn nodig om alle mensen die 
betrokkenn zijn geweest bij de voltooiing van dit proefschrift te bedanken met een persoonlijke noot. 
Zogezegd,, zogedaan. 

Hett meest betrokken bij het onderzoek was Jan Maarten Schraagen in de rol van copromotor. Hem wil 
ikk bedanken voor zijn hulp bij het bedenken, begeleiden en bekritiseren van het onderzoek. Zijn 
enthousiasmee stimuleerde mij om steeds een stapje verder te gaan. Dat enthousiasme was overigens 
somss moeilijk in te tomen; de actielijst werd vaker langer dan korter. Op iets meer afstand, maar niet 
minderr belangrijk, was er de begeleiding van beide promotoren. De kritische noten van Jeroen 
Raaijmakerss en Carsten de Dreu gingen gepaard met opbouwende en ter zake kundig commentaar. Hen 
will  ik bedanken voor deze belangrijke bijdrage. 

Teamonderzoekk is tijdrovend. Vele uren heb ik besteed aan het doorgronden van het teamwerk, de 
analysess en het scoren en coderen van de verbale communicatie. Gelukkig was ik daarin niet alleen. 
All ee collega's van TNO Technische Menskunde, die hebben meegewerkt aan het onderzoek of mij 
anderszinss hebben gesteund, wil ik daarom bedanken. Ook ben ik dankbaar voor de hulp van drie 
stagiairess die ieder hun licht over de materie hebben laten schijnen. Zo heeft Erwin Koster een 
belangrijkee rol gespeeld bij het vernieuwen van de taakopzet en de eerste experimenten over de verbale 
communicatiee in teams. Simone Stroomer heeft als kampioen in het verwerken van verbale protocollen 
ookk een flinke "boost" aan het onderzoek gegeven. Tot slot heeft Mark Heijligers vanuit zijn marine 
ervaringg mij laten inzien dat het onderzoek een duidelijk link heeft met de praktijk. 

Tweee collega's wil ik in het bijzonder bedanken. Ten eerste Wilfried Post, mijn kamergenoot, die ik 
vaakk deelgenoot kon maken van zowel de inhoudelijke als de persoonlijke strubbelingen die je zoal 
tegenkomtt bij het schrijven van een proefschrift. Met charmante en creatieve inslag gaf hij altijd weer 
eenn andere kijk op de zaken. Ten tweede Otto van Verseveld die als vierde programmeur de elegante 
maarr soms ondoorzichtige nalatenschap van zijn voorgangers naar zijn eigen hand moest zetten. Tot 
wanhopenn toe kwam ik steeds weer met ideeën voor de experimentele taak: of hij die "even" wilde 
implementeren.. Het is gelukt. 

Dee inhoudelijke bijdragen van collega's en betrokkenen waren niet mijn enige steun. Evengoed 
belangrijkk was de persoonlijke steun van mijn vrienden en familie, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. 
Mij nn ouders, Roel en Heidi, wil ik bedanken voor alles wat zij voor mij hebben gedaan. In de kiem 
hebbenn zij een omgeving gecreëerd voor een fijne jeugd waar ik kon leren en studeren. Zonder deze 
basiss was het met dit proefschrift niets geworden. Het was ook zeker niets geworden zonder de steun en 
liefdee van Sandra. Niet alleen nam zij ettelijke huishoudelijke taken voor mij waar, maar beurde zij mij 
ookk keer op keer op wanneer het weer eens niet opschoot. Zij bleef een continue bron van warmte en 
gezelligheid.. Hoewel "dank je wel" nu kil en onpersoonlijk lijkt , weet zij wat ik bedoel. Soms kun je 
mett weinig woorden namelijk wel veel zeggen. Want het ene woord dat mijn liefde voor haar bevestigd 
komtt nu snel. Communicatie in optima forma. 




