
Dankwoord



272

DankwoorD

Wat heb ik uitgekeken naar het moment dat ik het dankwoord van mijn proefschrift kon 

gaan schrijven! Enerzijds vanwege de grote vreugde en dankbaarheid die ik voel voor deze 

mijlpaal in mijn leven en de mensen die mij tot hier gebracht hebben. Anderzijds vanwege de 

behoefte om mijn ingehouden adem op weg naar deze ‘finish’ met een grote zucht te kunnen 

loslaten. Dat moment is nu gekomen (-adem uit-).

Toen ik na mijn studie Cultuurwetenschappen als junior onderzoeker op de afdeling 

Metamedica in Maastricht begon aan mijn eerste onderzoeksproject, was ik vrij stellig over ‘het 

feit’ dat promoveren toch echt niks voor mij zou zijn. Ik zou even een leuk onderzoeksproject 

uitvoeren en dan mijn weg zoeken buiten de universiteit. Had iemand mij toen verteld dat ik 

nu dit proefschrift in handen zou hebben, dan had ik daar waarschijnlijk om gelachen. Een 

mooi voorbeeld van hoe ontwikkeling kan plaatsvinden, of, zoals een bewoonster van Mosae 

Zorggroep het zo mooi verwoordt: hoe vanuit het niets een heel geheel kan ontstaan.

Degene die in deze ontwikkeling een essentiële rol heeft gespeeld is Tineke, mijn promotor, 

inspirator, educator, facilitator, Socratische gids...Vanaf het begin van onze samenwerking 

heb ik een bijzondere klik met jou en ik kijk met veel dankbaarheid naar de ontwikkeling die 

ons ‘partnerschap’ heeft doorgemaakt. Ik prijs mezelf gelukkig met een promotor zoals jij, 

iemand die me heel goed kent en altijd steun, ruimte en inspiratie biedt. Je hebt me wegwijs 

gemaakt in de wondere wereld van het academische onderzoek, responsieve evaluatie, en 

actieonderzoek. Niet in de laatste plaats heb je me begeleid in mijn persoonlijke ontwikkeling, 

die naar mijn idee nooit los gezien kan worden van het werk dat we doen. Dankjewel Tineke, 

dat je mij hebt laten ervaren wat relationeel empowerment betekent.

Ook wil ik graag Guy bedanken. Zonder jou was ik überhaupt nooit op dit pad terecht 

gekomen, want jij was degene die mij vroeg om het onderzoeksproject bij Vivre uit te 

voeren, en zo ging het balletje rollen. Ik ben je zeer erkentelijk voor het herkennen van de 

onderzoekerpotentie in mij (iets wat ik zelf nog niet door had). De eerste jaren in Maastricht 

werkten we nauw samen, met name tijdens het project waarbij ACZIO werd opgericht. Ik 

heb dit als een zeer leerzame periode ervaren en ik wil je graag bedanken voor het vertrouwen 

dat je in mij stelde. Daardoor heb ik mogen ervaren hoe vele partijen met eigen agenda’s 

verenigd kunnen worden. Ook de daaropvolgende jaren, waarin ik projecten onder Tinekes 
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begeleiding ging uitvoeren en we met z’n allen naar Amsterdam ‘verhuisden’, ben ik jouw 

vertrouwen en ondersteuning altijd als een sterke basis blijven ervaren.

Ik dank de leden van de leescommissie, prof. dr. Deeg, prof. dr. Van Regenmortel, prof. dr. 

Kardol en prof. dr. Van der Horst voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.

Mijn lieve paranimfen, Danielle en Merel: wat ben ik blij dat jullie naast me staan op de 

bijzondere dag van mijn promotie! Danielle (Julletje), wat moest ik zonder jou?! We kennen 

elkaar al sinds de middelbare schooltijd, en al vond je me toen vooral een beetje suf, ondertussen 

zijn we al heel wat jaren de onafscheidelijke Jut en Jul...Ik wil je bedanken voor alle goede 

gesprekken, belachelijke uitbarstingen, dans- en tutavondjes, de tienduizenden kopjes thee 

(‘wil je me verdrinken ofzo?’), en je grote gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Ons 

contact zorgde ervoor dat ik de balans tussen proefschrift en ‘wereld daarbuiten’ steeds weer 

terugvond wanneer ik die even kwijt was. Het feit dat mijn onderzoek voor jou vaak best 

een beetje een mysterie was, is altijd heerlijk verfrissend en relativerend voor me geweest. 

Dankjewel dat je er altijd voor me was en bent!

Merel, in de loop van de jaren ben je voor mij niet alleen een collega gebleken met wie ik 

inspirerende gesprekken over ons werk kon voeren, maar ook een ontzettend fijn mens, en 

een bijzondere vriendin. Verbinding en autonomie zijn steeds terugkerende thema’s in onze 

gesprekken, net als in ons beider werk. Ik heb veel respect voor jouw wereldbeeld en manier 

van ‘zijn’. Je hebt me altijd geïnspireerd en nieuwe energie gegeven tijdens het (soms woelige) 

proces waardoor dit proefschrift tot stand is gekomen. Dankjewel voor het delen!

Ook mijn andere lieve vriendinnen en naaste (voormalige) collega’s wil ik hier graag bedanken. 

Anna, Eveline, Margreta, Leen, Eefje, Christi, Ine, Halime, Ezra, Annette: sommigen meer 

op afstand, maar toch altijd dichtbij en betrokken. Dankjewel voor jullie vriendschap en 

aanmoediging!

Ik dank ook graag mijn huidige collega’s voor de leerzame bijeenkomsten op de vakgroep en de 

informele praatjes in de wandelgangen en tijdens lunchpauzes. In het bijzonder wil ik Femke 

en Susan bedanken voor hun support tijdens de afrondende fase van mijn proefschrift. Het 
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is bijzonder om de grote vanzelfsprekendheid en flair te zien waarmee jullie de PARTNER 

interventie onder jullie hoede hebben genomen in de haalbaarheidsstudies. Jullie zijn het 

onderzoeksteam pas sinds kort komen versterken, maar ik heb nu al veel opgestoken van 

jullie heldere blik!

Veel dank gaat uit naar Mosae Zorggroep in Maastricht, die dit promotieonderzoek en het 

grootste deel van de projecten mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen financieel, maar ook zeker 

qua openheid en het tonen van de bereidheid tot experimenteren en veranderen. Mijn dank 

gaat uit naar Cees Bonnier (voormalig RvB van Mosae Zorggroep) voor het initiëren van 

dit promotieonderzoek (en de leerstoel Cliëntenparticipatie in de Ouderenzorg) en naar 

Marla Venderink (huidige RvB) voor haar intentie om het belang van cliëntenparticipatie in 

woord en daad te blijven uitdragen in Mosae Zorggroep. Ik wil graag alle mensen bedanken 

met wie ik de afgelopen jaren heb kennisgemaakt en samengewerkt in Mosae Zorggroep; de 

medewerkers, vrijwilligers, teamleiders, managers, cliëntenraden en uiteraard alle bewoners. 

Dankjulliewel voor jullie bereidheid om mee te werken aan mijn onderzoek, jullie openheid 

en vertrouwen, en voor de prettige manier waarop jullie mij me hebben laten thuis voelen in 

jullie organisatie en woonomgeving. Ook een woord van dank voor Dik Mol (RvB van Vivre, 

Maastricht) en de cliëntenraden en managers die hun ervaringen zo open met ons gedeeld 

hebben in de responsieve evaluatie aldaar. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de bewoners die in Sint Gerlachus en Scharwyerveld 

een belangrijke rol in mijn onderzoeksprojecten hebben gespeeld. Jullie hebben me steeds 

verblijd met jullie veerkracht, vriendschap, humor, en relativeringsvermogen. Het was voor 

mij een eer om met jullie te mogen samenwerken!

I want to thank all people I met in the United Kingdom, during my visit there in August and 

September 2011. I found it very inspiring to speak with all of you, and I would like to pay 

special acknowledgment to Glenda Cook, Tina Cook, Anna Jones, Marian Barnes and Lizzie 

Ward for embracing me and my work and for our very useful and interesting conversations.
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Lieve Leo en Wilma, het is altijd een warm bad om bij jullie te komen uitwaaien met Saantje 

of gezellig met jullie bij te kletsen en samen te eten. Het contact met jullie is op veel momenten 

een welkome afleiding voor het harde werken geweest. Dankjulliewel voor jullie steun!

Lieve pappa en mamma. Jullie liefde en rotsvaste vertrouwen in mijn kunnen vormt een 

heel waardevolle basis in mijn leven waarop ik (onder andere) dit proefschrift heb kunnen 

bouwen. Jullie hebben mij het vertrouwen meegegeven dat ik bergen kan verzetten, en 

dit proefschrift mag wel zo’n bergje genoemd worden! Dankjulliewel dat jullie er voor me 

zijn. Lieve Viek, grote kleine zus van me, een woord van dank voor jouw geduld, trots, 

aanmoediging en gevoel voor humor. Jouw lieve betrokkenheid bij mijn wel en wee betekent 

al mijn hele leven zoveel voor me, en zo ook tijdens de totstandkoming van dit proefschrift. 

Dankjewel ook voor het maken van de transcripten van een van de onderzoeksprojecten 

(inclusief af en toe in de tekst tussen haakjes je kritische en grappige commentaar op wat je 

op de opnames hoorde)!

En dan LEN! Jawel, hier zijn dan de kapitalen in mijn dankwoord waar jij alle recht op hebt:-

) En echt niet alleen omdat je de mooie omslag van dit boek en de figuren en tabellen voor me 

gemaakt hebt...Wat prijs ik me gelukkig met jou aan mijn zijde! Er is eigenlijk niemand die 

van zo dichtbij heeft meegemaakt (doorgemaakt?) wat het schrijven van dit proefschrift voor 

mij heeft betekend. Je was erbij wanneer ik ‘lichtelijk’ wanhopig tussen stapels boeken en 

artikelen zat en me afvroeg waar te beginnen, je was erbij wanneer ik vreugdedansjes maakte 

als er weer een succesje was geboekt, en je bent erbij nu ik dit proefschrift vol trots aan de 

buitenwereld presenteer. Als het even tegenzat, herinnerde je me er steeds weer aan hoe ik 

‘SuperViefje!’ kon zijn en dan ging ik weer. Uit het diepst van mijn hart: dankjewel voor al je 

liefde en geduld. Ik heb je zo lief. 


