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Dankwoord Dankwoord 

DANKWOORD D 

Ongeveerr twintig jaar geleden onderzocht ik de tevredenheid van cliënten over de 

dienstverleningg van een grote bankorganisatie. Vele jaren later werkte ik bij het Amster-

damm Institute for Addiction Research in de tijd dat de Jellinek net was gestart met een 

grootscheepss kwaliteitsprogramma. Onderdeel daarvan was het opstarten van onder-

zoekk naar het oordeel van de cliënten, verwijzers en het sociale netwerk van de cliënten. 

Udoo Nabitz vroeg mij of ik iets in zag in dat project. Dat zag ik wel. Vervolgens hebben 

wee samen het instrumentarium ontwikkeld en het klantenwaarderingsonderzoek in de 

Jellinekk opgezet en geïmplementeerd. Het project beantwoordde niet alleen veel vragen 

overr de waardering van de cliënten, maar riep ook veel vragen op. Deze ervaringen 

vormdenn de basis voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel dat in 1998 werd geho-

noreerdd door ZorgOnderzoek Nederland. Het onderzoek waar dit proefschrift deels 

verslagg van doet. 

Dankzijj  veel mensen is het onderzoeksproject van de grond gekomen en tot een 

goedd eind gebracht. Hen wil ik hier graag bedanken. 

Allereerstt veel dank aan alle cliënten voor hun inzet bij het invullen van de verschil-

lendee vragenlijstboekjes. Leuk is het vaak niet, leerzaam soms wel, en nuttig voor de 

onderzoekerss altijd. 

Opp veel plekken in de GGZ en de verslavingszorg waren en zijn veranderingen 

gaandee die de werkprocessen betreffen en nogal wat vragen van het adaptief vermogen 

vann de medewerkers. Dat gold ook voor de units waar het onderzoek plaatsvond. De 

hulpverlenerss van de Jellinek, de Brijder Stichting, Mentrum, AMC en Bureau Studenten 

Psychologenn dank ik hartelijk voor hun deelname en medewerking aan het onderzoek. 

Mij nn promotor Wim van den Brink staat aan de wieg van dit proefschrift. Het begon 

mett zijn structurerende inzet bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel en liep tot 'je 

kann gaan drukken'. Wim is van onschatbare waarde geweest als inhoudelijk begeleider 

enn persoonlijke coach. Als inhoudelijk begeleider kon hij als geen ander de resultaten 

vanuitt verschillende invalshoeken benaderen. En dankzij zijn onvoorstelbaar snelle reac-

tiess en opbouwende commentaren op mijn stukken creëerde hij niet alleen plezierige 

leerervaringenn maar werd de tijd dat de artikelen klaar waren voor verzending aanmerke-

lij kk bekort. Als persoonlijk coach wakkerde hij op momenten dat ik twijfelde met secure 

relativeringg mijn zelfvertrouwen weer aan. En op het moment dat de data echt niet 

binnenn dreigden te komen creëerde hij mogelijkheden om het project toch te realiseren. 

Wim,, enorm bedankt voor je geduld, je vertrouwen, je positieve inslag en je gidsende 
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begeleiding. . 

AJss co-promotor stapte Maarten Koeter halverwege in het project. Met Maarten in 

hett onderzoeksteam werd de methodologie bijna een peulenschil. Maarten onderwees 

mijj  in de logistische regressie analyse en dankzij hem kon ik zeker zijn over de 

methodologischee krachten, en beperkingen, van het onderzoek. Wat ik hier ook wil noe-

menn is zijn even briljante als elegante oplossing bij het vraagstuk van de rechtsscheve 

verdelingenn van de tevredenheid. Maarten, van stagebegeleider tot co-promotor, veel 

dankk voor je vertrouwen, je creativiteit en je collegialiteit. 

Roell  Verheul vervulde een waardevolle rol bij het ontwerp van de onderzoeksopzet 

enn was als projecdeider bij het project betrokken tot zijn vertrek naar de Viersprong. 

Roel,, bedankt voor je inzet. 

Mett Udo Nabitz als gedreven en vakkundig trekker van het cliëntsatisfactieonderzoek 

werdd de Jellinek een van de eerste zorgorganisaties in Nederland met een goedlopend 

cliëntsatisfactiee monitoring systeem. Als kwaliteitscollega was Udo vaak een geestver-

wantt en ik heb veel van hem geleerd op het gebied van kwaliteit. Soms zaten we in 

hetzelfdee schuitje van te volle agenda's en te belangrijke andere zaken. Maar na choco-

ladee van Udo en peptalks over en weer ging het vaak veel beter. Udo, veel dank voor alle 

steun,, je attentheid en je enthousiasme voor dit project. 

Dee onderzoeksassistenten Rani van der Vleuten, Charlotte van Harreveld, Marieke 

Zwerverr en Jossien Kok bedank ik voor hun flexibele inzet en samenwerking. Met veel 

plezierr kijk ik ook terug op de inspirerende samenwerking met de studenten die een 

werkstukk over cliëntsatisfactie of behandelresultaat maakten. In volgorde van verschij-

nen:: Danielle Zelisse, Suzan Oudejans, Lobke Keune, Govert Laninga, Marian Bulinga, 

Anoukk Bouwman, Gina Gonsalvez en Jossien Kok. 

Inn Suzan Oudejans vond ik een klasse-opvolger van het onderzoek in de Jellinek, en 

laterr een prettige kamergenoot op de Keizersgracht. Suzan bedankt voor de inhoudelijke 

enn gezellige gesprekken en je grote hulp bij het opmaken van dit proefschrift. 

Vann de 'oude' AIAR-club wil ik Angela Holmes, Pamela van der Weele, Will y Lange -

land,, Tineke Hartgers en Josephine Bakker bedanken voor de goede herinneringen op 

deJOS. . 
Mett Gerard Schippers kwam er een nieuw platform op het AIAR, het JOO ofwel 

hett junior onderzoekers overleg. Voor mij was de uitwisselingsmogelijkheid tijdens het 

J OOO en het commentaar op de - vaak eerste - versie altijd van grote waarde. Dank 

daaromm aan Laura de Feuntes Merillas, Wendy Ooteman, Maarten Merkx, Wencke de 

Wildt,, Mieke Emmen, Edith Cramer, Marja Bakker, Annemarie Fowles, Ewald Witte -

veen,, Jannet de Jonge, Anneke Goudriaan, Marcel Buster. 

Ietss later in de tijd ontstond een ander platform, onder leiding van Hans Kronemeijer, 

namelijkk het AIAR-koor. Ik kijk met veel plezier terug op de zanguurtjes op de Keizers-

gracht,, die meestal tot gevolg hadden dat ik 's middags altijd nog met 'Lolo mi boto' in 
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mijnn hoofd zat. 

Marjoleinn Smit dank ik voor haar hulp in verschillende fasen van het onderzoek en 

WilWil  de Groot en Andrea van der Po uw voor hun ondersteuning en belangstelling. 

Dee leden van de expertcommissie richtlijnontwikkeling onder voorzitterschap van 

Teuss van Barneveld dank ik voor het geven van hun visies op de mogelijkheden voor 

richtlijnontwikkelingg van het cliëntwaarderingsonderzoek in de GGZ en de verslavings-

zorg. . 

Inn de afgelopen jaren liepen naast het onderzoek verschillende andere trajecten. 

Daaromm een woord van dank aan mijn ex-collega's in de Brij der en in Mentrum. Door 

mijnn drukte, veroorzaakt door verbouwingen aan huis of door het onderzoek, zagen zij 

zichh vaak geconfronteerd met haastige gesprekjes en weinig aandacht. Dank dat julli e dat 

altijdd begripvol benaderden. 

Erickk Janssen dank ik voor zijn overzeese betrokkenheid, vriendschap en voor het 

gebruikk van deze zinsnede uit zijn proefschrift: 'Dank aan mijn paranimfen, voor het 

werkk dat nog verzet zal worden'. Juliet Sonderman, als oude studiegenoot, die regelmatig 

voorr culinaire afleiding zorgde maar vooral een enorm vertrouwen in mij projecteerde, 

vindd ik het extra leuk dat we dit op deze manier ook samen kunnen meemaken. Dank je 

voorr alles. Bep de Lange-Van Hemert, dank je voor de warme vriendschap van de afge-

lopenn jaren, het delen van je opera-passie, je betrokkenheid bij de afronding van dit 

proefschriftt en je charmante en efficiënte hulp bij alle grote en kleine regelzaken. 

Tenn slotte zijn er anderen die al dan geen directe rol hebben gespeeld bij het tot 

standd komen van dit proefschrift. Bien Filet bedank ik voor zijn hulp bij mijn 'eigen' 

onderzoek.. Mijn vrienden en familie: fijn dat julli e er waren terwijl ik er vaak niet was. Ik 

blij ff  een bezige bij, maar ik hoop dat er meer tijd zal komen om tante te zijn. 

Justinee Kaasjager, dank je voor je leesarbeid en je waardevolle opmerkingen. Judith 

Huber,, de gesprekken over onze veranderingen en ons boeiende werkveld waren altijd 

inspirerend.. Lucie Vermij, dank je voor je vriendschap, raadgevingen en alle afleiding. 

Inn het hele traject zijn de steun en stimulans van mijn partner, Marion Cornelissen, 

zeerr belangrijk geweest. Marion, door de ruimte die je creëerde en je tolerantie als ik 

achterr laptop of computer dook, kon ik met plezier aan dit proefschrift werken. Dank je. 

Alss laatste wil ik mijn moeder bedanken. Altij d op de achtergrond, licht bezorgd en 

zeerr trots. Dat laatste zou ook voor mijn vader gelden. Met trots draag ik dit boek op aan 

mijnn ouders. 
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