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Voorwoord

Inmiddels is het alweer bijna vijf jaar geleden dat ik in Den Haag ging 
solliciteren naar de functie van onderzoeker in opleiding op het NIDI. Als 
groentje op de arbeidsmarkt, kreeg ik direct na mijn studie sociologie in 
Groningen de kans om onderzoek te doen naar het pensioneringsproces van 
oudere werknemers. Wat heb ik de afgelopen jaren veel geleerd, zowel op 
inhoudelijk als persoonlijk vlak. Ik ben erg dankbaar voor alle begeleiding 
en steun die ik bij het schrijven van dit proefschrift heb mogen ontvangen. 
Hulde aan mijn sociale context!

Allereerst wil ik graag mijn promotoren bedanken. Kène Henkens is 
vanaf het begin nauw betrokken geweest bij mijn promotietraject. Ik kon 
altijd met mijn vragen bij hem terecht en kreeg razendsnelle feedback op 
de stukken die ik schreef. Zijn gedrevenheid, creativiteit, pragmatische 
houding en vermogen tot het leggen van verbindingen waardeer ik zeer. Hij 
leerde me het belang van het vertellen van een verhaal –ook in complexe 
wetenschappelijke papers– en stimuleerde me dit verhaal te vertellen aan een 
breder publiek. Matthijs Kalmijn heeft met zijn scherpe analytische blik en 
uitgebreide methodische kennis een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan 
mijn onderzoek. Hij heeft me regelmatig uitgedaagd om nog net even een 
stapje verder te gaan door zaken meer in detail uit te denken, te analyseren 
en op te schrijven. Kène en Matthijs, bedankt voor het delen van jullie 
wetenschappelijke inzichten en voor jullie tijd, steun en vertrouwen.

Bij aanvang van mijn promotietraject kon ik meteen aan de slag met het 
analyseren van gegevens, verzameld onder oudere werknemers door Kène 
Henkens en Hanna van Solinge. In 2011 hebben we een nieuwe dataverzame-
lingsronde kunnen houden. Ik ben zeer dankbaar dat de deelnemende 
organisaties, de vele respondenten en mijn collega’s mij de mogelijkheid 
hebben gegeven dit onderzoek te doen. Ook wil ik de oudere werknemers 
en recent gepensioneerden met wie ik informeel over werk en pensioen heb 
gesproken graag bedanken voor de inspirerende gesprekken en input.

Het NIDI heb ik ervaren als een ontzettend fijne plek om te werken. 
Mijn dank gaat uit naar alle collega’s die in welke vorm dan ook hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Mijn collega’s van 
de themagroep werk en pensioen Ellen, Hanna, Harry, Jaap, Kasia, Levi en 
Wieteke wil ik in het bijzonder bedanken voor de vele interessante discussies 
over pensioenonderzoek, de inhoudelijke feedback en onderlinge support. 
Jacqueline en Jeannette, bedankt voor de opmaak van dit proefschrift. Ook 
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wil ik graag iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren het kantoor 
heb gedeeld. Zij zorgen voor de dagelijkse gezelligheid. In het bijzonder een 
woord van dank voor Nicole, met wie ik mijn promotietraject parallel heb 
doorlopen en alle jaren het kantoor heb gedeeld. Bij haar kon ik altijd terecht 
voor goede raad, morele steun, een peptalk, of gewoon voor een praatje. 
Nicole, bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn!

Veel dank gaat uit naar mijn familie en schoonfamilie. Wat is het fijn dat 
zij altijd klaar stonden om mijn promotieverhalen aan te horen én dat ze 
regelmatig voor de nodige afleiding zorgden. Mijn ouders volgden mijn 
promotieproject met veel belangstelling. Pap en mam, bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke steun. Mede dankzij de creatieve geest van mijn zus is 
de voorkant van dit proefschrift helemaal naar mijn zin geworden. Ellen, 
bedankt voor de mooie illustratie en het meedenken over de vormgeving. 

Mijn vriendinnen verdienen ook zeker een woord van dank. Ingrid, Marlijn, 
Joella, Paula, Judith en Renske wil ik bedanken voor alle gezellige avonden 
en weekendjes. Hopelijk volgen er daar nog vele van! Mijn Haagse steun 
en toeverlaat Maaike wil ik in het bijzonder bedanken. Zij hoorde zeer 
regelmatig mijn verhalen aan en hielp me zaken in perspectief te plaatsen. 
Ook mijn Groningse studievriendin en mede-promovenda Marieke was een 
grote steun bij het schrijven van dit proefschrift. Ik kijk met veel plezier terug 
op de vele lange wandelingen die we hebben gemaakt, waarbij alle aspecten 
van onze levens binnen en buiten de wetenschap de revue passeerden. 
Marieke, wat vind ik het leuk dat je als paranimf aan mijn zijde wilt staan op 
de grote dag! 

En natuurlijk Ron. Op de momenten dat ik even door de bomen het bos niet 
meer zag, kon hij me met zijn onnavolgbare relativeringsvermogen tot rust 
brengen en hernieuwde energie geven. Hij gaf me de ruimte om me vol voor 
het onderzoek in te zetten, maar hielp me ook regelmatig herinneren dat er in 
het leven meer is dan dat. Ron, jij maakt mijn leven mooier. 

Het zijn spannende tijden geweest op het NIDI. De meest recente berichten 
wijzen erop dat het NIDI kan blijven bestaan en dat ik nog een tijdje op het 
NIDI kan blijven om te werken aan het –mede door Netspar gefinancierde– 
project “The role of productive activities in the lives of retirees. A sociological 
perspective”. Ik ben hier erg dankbaar voor en zie ernaar uit om mijn 
werkzaamheden op het NIDI als postdoc voort te zetten!

Marleen Damman
Den Haag, maart 2014


