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VOORWOORD D 

Bijj  het schrijven van dit proefschrift heb ik medewerking gekregen van verscheidene per-
sonen:: op de eerste plaats mijn promotor Bob Wielinga en co-promotor Peter van den 
Besselaar.. Besprekingen over het manuscript resulteerden in levendige discussies op het 
snijvlakk van de informatica en de sociale wetenschappen. De jarenlange samenwerking met 
Peterr van den Besselaar op het vakgebied van de 'Maatschappelijke Aspecten van de 
Informatica'' heeft mijn belangstelling voor het onderwerp theoretisch gevoed. Door partici-
patiee in het CommonKADS-project is mijn interesse gewekt voor de sociaal-organisa-
torischee gevolgen van kennistechnologie. Bob Wielinga bleek grote belangstelling te 
hebbenn voor onderzoek naar de gevolgen van innovaties, die mede door zijn onderzoeks-
groepp worden vormgegeven. Mijn werk bij de interdisciplinaire vakgroep 'Sociaal-Weten-
schappelijkee Informatica' bood mij de gelegenheid mij te richten op de maatschappelijke 
gevolgenn van informatie- en communicatietechnologie, terwijl de daaraan gerelateerde 
ontwerpvragenn onmiddellijk aan bod konden komen. 
Ditt onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder de plezierige samenwerking met de 
BVG.. All e geïnterviewden wil ik hartelijk danken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt 
voorr de uitvoerige interviews. Mireill e Koers heeft me vervolgens geholpen bij het typen 
vann de tapes met vele uren interviews. 
Verschillendee familieleden waren tot steun de afgelopen jaren. Met Ans Metselaar en 
Gerardd Metselaar heb ik eerdere versies van het manuscript besproken. Ton Hoenderdos 
dankk ik voor het grafisch vormgeven van het proefschrift en het maken van de illustraties. 
Kooss Metselaar heeft de puntjes op de i gezet voor wat betreft het gebruik van de 
Nederlandsee taal. 




