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Voorwoord 

Wat betreft de afgelopen jaren, heb ik de bevalling van mijn kinderen ervaren als 

enorme hoogtepunten, schitterende ervaringen die kleur aan het leven geven, geschenken om 

te mogen ervaren. Het tot stand komen van dit proefschrift is daarentegen een zware bevalling 

geweest. Maar worstelingen louteren en schenken intense voldoening als de eindstreep 

behaald wordt. 

De basis van dit proefschrift wordt gevormd door een drietal onderzoeken: een meta-

analyse (een systematische kwantitatieve analyse over de onderzoeksliteratuur); een 

psychometrisch onderzoek over ftmctiewaarderingsgegevens; en een onderzoek gericht op de 

psychometrische kwaliteiten van een functieanalyse-instrument, het Work Profiling System 

(WPS). Bij alle drie onderzoeken was het lastig de onderste steen boven te krijgen. 

Voor de meta-analyse wil ik met name Olga Voskuijl bedanken voor haar 

opmerkingen en commentaar. Elke keer kwam ze met punten die een aanscherping van 

keuzes tot gevolg hadden, leidend tot weer nieuwe analyses. Wat ik vooral geleerd heb is dat 

de keuzes die gemaakt worden in een meta-analyse tot andere resultaten kunnen leiden. Het 

doen van zo'n meta-analyse geeft ontzettend veel inzicht in haken en ogen bij onderzoek en 

hoe heikele punten verdoezeld kunnen worden. Wat dat betreft is het doen van een meta-

analyse in hoge mate aan te bevelen voor een ieder die zijn inzicht in onderzoek wil 

vergroten. Daarentegen kost het volbrengen van een doortastende opgeschoonde analyse 

(voor zover mogelijk) veel energie en moet niet onderschat worden. In vergelijking hiermee 

kan het uitvoeren van laboratoriumexperimenten veel sneller tot resultaten leiden. 

Voor het functiewaarderingsonderzoek wil ik met name de systeemhouders van Hay 

Management Consultancy en Coopers & Lybrand (inmiddels Price Waterhouse en Coopers) 

bedanken voor het ter beschikking stellen van hun grote gegevensbestanden. Dit heeft het 

mogelijk gemaakt om erg interessant onderzoek uit te kunnen voeren met een grote 

hoeveelheid functiewaarderingsgegevens die in de praktijk tot stand gekomen zijn. Ik heb 

indertijd mijn afstudeeropdracht bij de ING bank uitgevoerd. Dit onderzoek heeft uiteindelijk 

geleid tot dit promotieonderzoek. Dank aan alle mensen die hier indertijd bij betrokken waren, 

met name Frans van der Hulst voor zijn stimulerende rol. 

Voor het WPS-onderzoek wil ik Psychotechniek (SHL) bedanken voor het ter 

beschikking stellen van WPS-gegevens en hun meewerking aan het onderzoek, in het 

bijzonder dank aan Wieby Altink voor haar adviezen en suggesties. 



Tijdens dit promotieonderzoek heb ik meerdere jaren gewerkt bij SOVI, een bureau 

dat communicatietrainingen verzorgt. Veel dank aan Marrie Dodeman die mij altijd zeer 

geïnspireerd en gemotiveerd heeft. 

Bij het tot stand komen van dit proefschrift ben ik veel dank verschuldigd aan mijn 

promotor Henk Thierry. Dank voor het vertrouwen dat hij in me had en veel dank vooral in de 

schrijffase van dit proefschrift voor zijn suggesties ter verbetering en het geduld dat hij 

daarbij tentoon spreidde. Met name omtrent mijn schrijfstijl heb ik de nodige correcties 

mogen ontvangen. Ook wat dit betreft ben ik veel dank verschuldigd aan Arne Evers voor zijn 

prachtige suggesties ter verbetering. Hetzelfde geldt voor Oga Voskuijl, die ik al eerder 

noemde. Aan haar ben ik bijzondere dank verschuldigd, ook voor haar aanmoedigingen in 

perioden na afwezigheid om toch door te gaan. Olga je bent een mooie dame, veel dank! 

De mensen van de vakgroep A&O psychologie van de UVA (oud en nieuw) dank ik 

voor hun ondersteuning en gezelligheid. Van de wisselingen in de samenstelling van de 

vakgroep heb ik rondom het thema organisatie-verandering de kans gekregen vooral de 

gevolgen ervan te mogen aanschouwen. Het was een interessante tijd. Het bleek ook een zeer 

vruchtbare tijd te zijn: ik heb genoten van alle verhalen en gedeelde ervaringen rondom het 

thema kinderen krijgen. 

Verder dank aan mijn familie, vrienden- en kennissenkring voor hun afleiding en 

ondersteuning in de afgelopen periode en voor hun geduld in het moeten wachten op een 

belangrijk feestje! Hetzelfde geldt voor mijn zeer dierbare Ronald, Amber en Mirte. Ronald 

dank voor je geduld, inzet en liefde. Het was soms een onmogelijke energievretende tijd, waar 

we ons toch aardig door heen geslagen hebben! Tot slot dank ik 'het lot' voor het op mijn pad 

zetten van Amber en Mirte, wat een geweldig stel! Ik hoop dat jullie altijd van die krachtige 

en prachtige meiden zullen blijven! 


