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Een van de eerste dingen die marketingstudenten leren is dat het bij marketing gaat om de 
optimalisatie van de vier p’s—product, prijs, promotie en plaats. Het optimaliseren van deze 
marketingmix wordt gezien als de voornaamste verantwoordelijkheid van de marketingfunctie 
in een organisatie, om zo de resultaten te verbeteren. Om de cirkel rond te maken probeerde 
ik in mijn toespraken voor masterstudenten, die hun diploma ontvingen, het afstudeerproces 
in deze vier p’s samen te vatten. Nu ik zelf mijn promotietraject afrond is het echter nodig om 
nog een p aan dit rijtje toe te voegen, namelijk de p van personen. Er zijn vele mensen geweest 
zonder wie ik niet tot dit resultaat zou zijn gekomen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder 
op deze plek noemen.
 Als eerste wil ik Bob Fennis bedanken. Bob, door een samenloop van omstandigheden zijn 
we elkaar in Groningen opnieuw tegengekomen. Onze interesses bleken nog steeds een goede 
match te vormen. We zijn weer gaan samenwerken wat tot dit proefschrift heeft geleid. Door de 
jaren heen ben je niet alleen mijn begeleider geweest maar een ware mentor. 
 Daarnaast wil ik ook Laurens Sloot en Tammo Bijmolt noemen. Door jullie vertrouwen in 
mij kreeg ik de mogelijkheid om dit project ten uitvoer te brengen. Tevens ben ik BrandLoyalty 
dankbaar door wie dit project financieel is ondersteund.
 Ook wil ik graag de overige leden van mijn promotiecommissie, Stefano Puntoni en Luk 
Warlop, bedanken voor de tijd en moeite die ze hebben genomen voor het beoordelen van mijn 
proefschrift.
 Mijn speciale dank gaat uit naar de collega’s die mijn tijd bij de vakgroep marketing tot 
een onvergetelijke tijd hebben gemaakt. De warme sfeer, de jaarlijkse uitjes, congresbezoeken, 
de gezamenlijke lunches en koffiepauzes, etc. zijn bijzondere maar ook vanzelfsprekende 
kenmerken van de vakgroep. Ik ben blij daarvan deel te hebben uitgemaakt. In het bijzonder 
Sander Beckers en Alec Minnema. Ik ga er vanuit dat we de traditie van Champions League 
avonden, fitnessen en het elkaar vertellen van sterke verhalen gewoon voortzetten.
 In de wetenschap is het gebruikelijk om eerst de ‘hoofdeffecten’ te benoemen – de factoren die 
een direct effect hebben op in dit geval de totstandkoming van dit proefschrift. De hoofdeffecten 
staven het raamwerk die de wetenschapper suggereert te bestaan, waarna het wetenschappelijke 
verhaal pas ‘sexy’ wordt als een indirect effect dit raamwerk een (onverwachte) twist meegeeft. 
Bij dankwoorden draaien wetenschappers deze volgorde plotseling om en noemen ze belangrijke 
mensen in hun leven aan het einde, alsof het vanzelfsprekend is dat ze tot steun en toeverlaat 
zijn. Maar dat is het niet.



Dankwoord (Acknowledgements)112

Leave heit en mem. Jimme binne de basis west fan wat hjir no foar jimme leit. Bettere âlders 
kin hja net winskje. Ik kin altyd by jimme te plak en krij alle leafde en stipe. Tank dêr foar. Jan 
Harmen, do bist net allinnich myn broerke mar ek myn bêste freon. We ha net folle wurden 
nedich om elkoar te snappen en in lústerjend ear foar elkoar te wezen – en hielendal at we it oer 
promovearje hienen. Griete, leaf suske, Hilberta, Wigle, Janne, Brend, Meike: jimme litte my 
realiseare dat promovearje moai wie, mar dat it libben noch folle moaier is.
 Ik kan niet iedereen bij naam noemen. De één heeft (direct of indirect) meer impact 
gehad op dit project – en mijn leven – dan anderen. Mensen komen en gaan. Maar als je je 
aangesproken voelt, weet dat ik je dankbaar ben en dat ik zonder jou die zesde p niet bereikt zou 
hebben: die van Phd.

Jacob


