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Voorwoord 

Het schrijven van een proefschrift is een lange reis, waaraan geen eind lijkt te 
komen. Gedurende die reis kom je over toppen en vaak ook door diepe dalen. 
Mijn conclusie is dat een promotieonderzoek naast een full time baan geen 
sinecure is. Ik kan het dan ook niemand aanbevelen. Ket gaat niet zelden ten koste 
van de balans in je leven, zo heb ik geleerd. 
Maar aan het einde van deze reis kijk ik terug en ben ik trots dat het gelukt is. Nu 
heb ik weer tijd om me te wijden aan andere zaken: strandwandelingen, boeken, 
fietsen en gewoon een beetje in de zon zitten, daar is in ieder geval weer ruimte 
voor. Al was het alleen maar in mijn hoofd. 
Nieuwsgierig ben ik naar wat komen gaat. Wat zal de toekomst brengen en welke 
verassingen liggen er na de volgende bocht te wachten? 

Graag wil ik iedereen bedanken die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 
Allereerst de mensen die me hebben geholpen om toegang te krijgen tot de 
organisaties die hebben deelgenomen. Zij waren zo bereidwillig om hun netwerk 
ter beschikking te stellen. 20 organisaties bleek veel te zijn maar dankzij de 
mspanning van een aantal bereidwillige collega's, mede-adviseurs en vrienden is 
het gelukt. 

Uiteraard dank ik ook de 20 organisaties die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Zij waren bereid tijd van hun medewerkers ter beschikking te stellen, 
hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is bij voor de uitvoering van een empirisch 
onderzoek. 

Mijn promotor bleek op moeilijke momenten een extra slinger te kunnen geven 
aan het promotie-motortje. Dat was noodzakelijk en voorkwam vastlopen. Vooral 
met betrekking tot de data-analyse waren zijn tips welkom. 

Verder bedank ik het thuisfront: 5 jaar promotieonderzoek en dat naast een full 
time baan bleek uiteindelijk wel erg veel te zijn. Maar ook daar volgen gelukkig 
de toppen de dalen op. 

En tenslotte bedank ik mijn werkomgeving: door de steun die ik met name van 
mijn directe leidinggevenden heb gehad, heb ik tijd kunnen maken voor dit 
onderzoek. Een organisatie die dit weet te bieden maakt de slogan "carrière in 
eigen hand" daadwerkelijk waar. 

Den Haag, 6 december 1998 
Petra Biemans 




