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Voorwoord d 
Mett dit proefschrift is een einde gekomen aan vier jaar waardeonderzoek of is een 
beginn gemaakt met een waardeonderzoek waar nog lang geen eind aan komt. De 
toekomstt zal het leren welk van de twee van toepassing is. Maar op dit moment 
wordtt in ieder geval een periode afgesloten die er voor gezorgd heeft dat mijn 
wereldd er nu heel anders uitziet dan vier jaar geleden. Onderzoek doen is bovenal 
leuk!! En de combinatie wetenschap - bedrijfsleven maakt het extra boeiend. 
Zonderr de hulp en steun van veel mensen was dit onderzoek voor mij niet mogelijk 
geweest,, daarom wil ik hierbij een aantal personen met name bedanken, wat niet 
wegneemtt dat ook vele anderen, niet met name genoemd, een bijdrage hebben 
geleverd. . 

Allereerstt natuurlijk Dirk Sikkel, mijn promotor. Ik prijs mij gelukkig dat hij mijn 
promotorr wilde zijn. In al die vier jaar heb ik nooit tevergeefs een beroep op hem 
gedaann en door de zeer intensieve samenwerking is het eindresultaat vele malen 
beterr dan ik ooit in mijn eentje had kunnen bereiken. Zijn enthousiasme was voor 
mijj zeer stimulerend en zijn hulp onontbeerlijk. 

Mijnn co-promotor Giep Franzen en Majorie Dijkstal wil ik graag bedanken voor 
hunn betrokkenheid en hulp bij mijn onderzoek. Ook ben ik heel blij met de kansen 
diee John Rodenburg en Frits Spangenberg mij namens VNU en Motivaction gebo-
denn hebben door mij de beschikking te geven over hun onderzoeksresultaten. 

Zonderr Herman Limmen, Joop van Waarden en het VOVOC-bestuur die mij verlof 
hebbenn verleend om dit onderzoek te kunnen doen, was dit boek er nooit 
geweest.. Hartelijk dank dat jullie mij die kans hebben gegeven. Peter de Zeeuw wil 
ikk bedanken dat hij mij heeft willen vervangen, Jan Buijsman voor het uitvoeren 
vann de laatste correctie. 

Voortss dank aan de studenten die hun scriptie in dienst hebben gesteld van het 
waardeonderzoek:: Iris Posthouwer, Bas Blom, Martine Bos, Laura van Groeningen 
enn Hebe van Driel. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en hun resultaten zijn 
eenn waardevolle aanvulling op mijn eigen bevindingen. Heel veel dank daarvoor. 
Ookk Hans van der Brug ben ik erkentelijk voor zijn begeleiding bij het schrijven van 
diee scripties. 

Dankk aan de begunstigers van SWOCC, want door hun sponsoring heb ik dit onder-
zoekk kunnen doen. 

Eenn woord van dank aan buren, familie en kennissen die zich beschikbaar hebben 
gesteldd voor het proefonderzoek, het team van CentERdata en het CentERpanel 
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voorr de medewerking aan het panelonderzoek, de respondenten van de kwalita-
tievee interviews. Martijn Lampert en Valerie Peeck voor assistentie bij het interpre-
terenn van het Socioconsult-model, het schaap 'Dirk', buschauffeur Kees van 
Connexxionn en Willem Kieft voor het meewerken aan de omslagfoto. Ook de 
SWOCC-collega's,, evenals de collega's van ASCoR en de UVA voor hun belangstel-
ling,, interesse, vriendelijke woorden, goede adviezen en gezelligheid. 

Enn last but not least zou dit alles natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder de 
stimulans,, steun, geduld en liefde van Luite, mijn partner en toeverlaat. 

'tt Veld'november 2000 
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