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Voorwoord
Zoals de titel aangeeft stelt het onderzoek naar ziekteverzuim dat in dit proefschrift wordt
beschreven de persoon centraal: ziekteverzuim wordt opgevat als gedrag. Bepaalde gedachtengangen of redeneringen spelen een rol in het besluit om zich wel of niet ziek te
melden. Vanuit deze benadering wordt de persoon gezien als de as in het ’rad van verzuim’. Alles draait om mensen; het zijn mensen die iets goed kunnen laten draaien. Ook in
dit proefschrift heeft het om de inzet van vele mensen gedraaid, die mij met raad en daad
hebben bijgestaan en die ik daarvoor graag wil bedanken.
In eerste instantie gaat mijn dank uit naar prof.dr. Bram Buunk, die het onderzoek vanaf
het eerste moment letterlijk en figuurlijk heeft meegemaakt. Zijn deskundigheid en adequate begeleiding zijn van groot belang geweest voor het hele project. De energieke wijze
waarop hij aan deze begeleiding vorm gaf en zijn aanstekelijke enthousiasme over wetenschappelijk onderzoek waren daarbij erg motiverend. Tevens wil ik dr. Frans Siero hartelijk bedanken voor het eveneens grote enthousiasme waarmee hij zich in een wat later
stadium op het onderzoek stortte. Zijn frisse kijk op het onderzoek, gecombineerd met de
bedreven nauwgezetheid van zijn commentaar, gaven het onderzoek nieuwe impulsen en
daarmee een extra interessante en leerzame dimensie. De leden van de beoordelingscommissie, bestaande uit prof.dr. E. van de Vliert, prof.dr. J. Allegro en prof.dr. T. Manstead,
bedank ik voor de bereidheid om het manuscript kritisch te lezen en van commentaar te
voorzien.
Veel dank ben ik daarnaast verschuldigd aan de directie en medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel in ’s Hertogenbosch en Vught. Zij hebben dit onderzoek mogelijk gemaakt. De directie trad op als opdrachtgever van het onderzoek en heeft
de realisatie ervan volledig ondersteund. De werknemers hebben in grote getale actief
meegedacht en meegewerkt; ik bedank hen voor deze grote bereidwilligheid en inzet.
Bovendien ben ik mijn vroegere collega’s van de dienst Personeel en Organisatie dankbaar
voor de plezierige samenwerking en grote collegialiteit; de persoonlijke belangstelling en
het contact dat we nog steeds hebben houdt de herinnering aan een prettige werksfeer
intact. Tijdens het vooronderzoek heb ik erg plezierig samengewerkt met Femke Bartels,
die ik bedank voor haar belangrijke bijdragen daaraan.
De medewerkers van de sectie sociale en organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit
Groningen bedank ik voor hun belangstelling gedurende de korte tijd dat ik, als ’buitenpromovendus’, hun collega was.
Van mijn werkgever, het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, heb ik alle
medewerking gekregen om het proefschrift af te ronden, waarvoor ik de directie zeer
erkentelijk ben. Mijn collega’s, met name Frans Marcelissen, collega’s van de sectie
verzuimmanagement en Ger Keijsers, bedank ik voor de belangstelling en de steun die ik
heb ondervonden tijdens de laatste (in)spanningen om het proefschrift te voltooien.
Familie en vrienden bedank ik voor hun meeleven en begrip wanneer de ’triangel’ Nijmegen-Amsterdam-Groningen tot gevolg had dat er even wat minder muziek in de sociale
contacten zat. Carolien ten Bruggencate wil ik bovendien hartelijk danken voor haar gastvrijheid in de tijd dat ik in Groningen verbleef.
Een laatste woord van dank gaat uit naar mijn ouders, voor hun vertrouwde steun, en naar
Douwe voor zijn aandeel in het teamwerk thuis, waardoor ik rustig heb kunnen doorwerken en met evenveel plezier dit proefschrift beëindig als waarmee ik het begon.
Nijmegen, juni 1994
Liliane Hopstaken
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