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Wat is het heerlijk om onderzoek te doen in een tijdperk waarin de wereldbibliotheek 
online raadpleegbaar is. En wat maakt dat het lastig om hoofd- van bijzaken te scheiden 
en een eigen koers te varen. Als buitenpromovendus en ‘buitenbeen’ in het vakgebied, 
zijn de tips en kritische reflecties van anderen voor mij des te belangrijker geweest. Ik 
ben dankbaar voor alle betrokkenheid bij mijn onderzoek.

Ten eerste bedank ik mijn promoteren Kim Putters en Wouter ten Have dat jullie dit 
avontuur met mij aan zijn gegaan. Geweldig om met jullie steeds in dialoog te zijn van-
uit zowel jullie wetenschappelijke inzichten als jullie praktijkervaring. Maar ook om zo’n 
persoonlijke band aan te gaan, waarbij jullie op moeilijke momenten (soms letterlijk) 
naast mij gingen staan. Ook dank aan jullie secretariaten, het afspreken was soms een 
hele puzzel.

Kim, je bent een inspiratie. Ik bewonder jouw reflectief vermogen, je open houding, 
je oprechte betrokkenheid en dat je me mijn eigen weg hebt laten vinden. Ook met 
jouw lieve sms’jes en je niet aflatende vertrouwen in mij heb je me steeds gestimuleerd. 
Kritisch, maar wel met het doel het verhaal nog beter te maken. Jouw bevlogenheid 
maakte van de gesprekken een feestje. Geweldig dat je een netwerk hebt gecreëerd 
van je promovendi om samen op te trekken: Femke, Jeroen, Lieke, Maarten, Ron, Tim en 
William. Dank voor jullie feedback en gezelligheid. Ieder jaar gaven jullie me tijdens de 
aio-dagen ‘op de hei’ (met een uitstapje naar Genève), een boost.

Wouter, wat heb je veel kennis en inzichten en een snelheid van denken. Vanaf het 
begin hebben we iedere maand afgesproken. Iedere bijeenkomst kwam je weer met 
een nieuw model, een pakkende oneliner of een sprekend voorbeeld. Ik heb genoten 
van deze gesprekken. Daarnaast was je altijd bereikbaar en beschikbaar voor vragen, 
praktisch of wetenschappelijk. Jouw passie en enthousiasme zijn aanstekelijk.

De bittere noot van het einde van deze periode is dat ik de regelmatige gesprekken met 
jullie beide ga missen.

Naast mijn promoteren is Jos de Beer van het begin tot het eind betrokken geweest bij 
het onderzoek. Jos, zonder jou was het niet mogelijk geweest dit onderzoek te starten 
en niet om het af te maken. Je combineerde betrokkenheid met afstand, door nooit 
te sturen op resultaten, maar wel altijd bereid te zijn de dialoog aan te gaan, mee te 
denken en mee te lezen. Je was in die zin mijn derde promotor. Ik weet nog dat ik sol-
liciteerde bij de NVZD en dat we meteen bezig waren de beleidsagenda en uitdagingen 
te bespreken, zo natuurlijk ging de samenwerking en gaat deze nog steeds. Ook jouw 
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relativeringsvermogen en pragmatische houding (‘ik kon het toch niet laten nog een 
typfoutje eruit te halen’) waardeer ik.

In verschillende fasen van dit onderzoek hebben verschillende personen een belangrijke 
bijdrage geleverd. Mijn focusgroep (ook wel bekend als klankbordgroep) bestaande uit 
(de namen noem ik met toestemming van de betrokkenen): Jos de Beer, Bart Bemel-
mans, Moniek van Jaarsveld, Richard Janssen, Marjolein ten Kroode, Julianne Meijers, 
Ernest Muter, Marc van Ooijen, Henri Plagge en Yvonne Wilders. Jullie openheid en be-
trokkenheid heb ik bijzonder gewaardeerd. Bovendien vond ik onze bijeenkomsten één 
van de leukste elementen van mijn promotie. Ik prijs mezelf gelukkig dat jullie bereid 
waren zoveel tijd en aandacht aan dit onderzoek te geven. Richard ook vanuit jouw rol 
als leerstoelhouder. Ook iedereen met wie ik een interview heb mogen houden, wil ik 
bedanken. Dank aan het bestuur van de NVZD in wisselende samenstellingen en in het 
bijzonder Ruud Lapré, Joke van Lonkhuijzen, Jopie Nooren, Marc van Ooijen, Titus Vis-
sers en Yvonne Wilders. En ook alle leden van de NVZD voor het invullen van de enquête, 
de interesse in het onderzoek en voor alle leuke gesprekken.

Soms val je met je neus in de boter: op zoek naar intervisie en reflectie ontving ik een 
mail van Annemiek Stoopendaal dat er een groep van buitenpromovendi van het iBMG 
werd gevormd. Dank voor de leuke bijeenkomsten. En Annemiek en Hester van de 
Bovenkamp voor jullie goede begeleiding en tips.

Wilma van der Scheer, dank voor het vertrouwen om de enquête van Pauline Meurs 
en jou in 2015 te herhalen en voor je wetenschappelijke inzichten, waar ik in deze 
dissertatie met plezier gebruik van heb gemaakt. Lizette van Veen-Berkx, dank voor je 
betrokkenheid bij de totstandkoming van het boek ‘Bestuurders in beeld’.

Johan Almeida, Peter Dekker en Niels van der Eng dank voor het vormgeven aan en 
meedenken bij het digitaliseren en analyseren van (de resultaten van) de enquête.

Ik kan me geen betere collega’s voorstellen dan mijn NVZD collega’s. Mariët, ik wil jou in 
het bijzonder bedanken voor het ‘door ploeteren’ van alle teksten en voor jouw redactie-
slagen. Marcia en Marjan, dank voor alle cappuccino’s, vriendschap en ook jullie hulp om 
de dissertatie af te maken. Met Marleen, Antoinette en Harry een topteam.

Goede buren, verre vrienden, vriendschappen die al bijna een leven meegaan, of met 
de komst van de kinderen zijn ontstaan, wat is het fijn als mensen je door en door ken-
nen en als je elkaar altijd weer weet te vinden. Dank lieve vrienden. Ook dank aan mijn 
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schoonfamilie en in het bijzonder Wim, voor je relativerende woorden vanuit je eigen 
promotie ervaring.

Mama, dank voor je betrokkenheid, de onderzoeks- en oppasmaandagen en het ‘redac-
teurswerk’. Ik heb tijdens mijn onderzoek vaak teruggedacht aan het opgroeien in een 
huisartsenpraktijk, waarbij papa al van jongs af aan anekdotes en morele dilemma’s uit 
zijn praktijk deelde en besprak. Nu bewegen Bastiaan (vanuit heel andere hoek) en ik 
ons beide in het zorgveld en soms letterlijk in de zorg, namelijk het Mr. Vissershuis, waar 
papa geweldig verzorgd wordt.

Lieve Sytze, Willem en Elise, jullie zijn niet functioneel (al ben je mijn steun en toeverlaat, 
lieverd) maar essentieel.
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