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Zonder deze mensen had ik nooit de zelfcontrole gehad om dit voor elkaar te krijgen. 

Ten eerste wil ik mijn vier promotoren bedanken. Bob, vanaf het begin heb je mij alle 

ruimte en vrijheid gegeven, waardoor ik mij heb kunnen ontwikkelen tot een 

zelfstandig onderzoeker. Ik vind het mooi om te zien hoeveel passie je hebt voor 

onderzoek, en hoe je dat op anderen weet over te brengen. Jouw enthousiasme over 

onderzoek, en het praten met jou over onderzoeksideeën gaven mij vaak nieuwe 

energie. Ik heb veel van je geleerd, zowel van je creativiteit en vakkennis, als van je 

manier van schrijven. Hoewel we soms fnuikende gesprekken hebben gevoerd, kan ik 

met jou ook echt lachen. Dankjewel voor al je supervisie en feedback.  

Denise, al tijdens mijn researchmaster was ik studentassistent, en schreef ik mijn 

masterthesis bij jou op de afdeling. Toen ik tijdens mijn PhD project in Groningen 

woonde, kwam ik graag terug naar de Stitch in Utrecht voor onze 

onderzoeksafspraken en om de Stitch meetings bij te wonen. Ik bewonder hoe je met 

al je andere activiteiten toch steeds ruimte hebt weten te maken om bij te dragen aan 

dit project. Tot de allerlaatste loodjes was je altijd bereid om feedback te geven. 

Enorm bedankt voor je betrokkenheid en begeleiding.  

Marieke, voor jou was ik een van de eerste aio’s die je hebt begeleid. Je hebt me vaak 

op weg geholpen. Dank voor al je slimme ideeën. Als ik ergens niet uit kwam dan 

kwam je vaak met een oplossing, waardoor ik weer verder kon. Mede doordat we als 

persoon best verschillend zijn, heb ik veel van je geleerd. Bedankt! 

Emely, de eerste jaren vanuit Utrecht, en daarna vanuit Wageningen wist jij altijd iets 

toe te voegen aan mijn werk. Ik heb veel aan je gehad, zowel qua inhoudelijke 

feedback, als dat je ook altijd aandacht had voor hoe het ging met mijn onderzoek en 

met mij. Veel dank hiervoor!  

Ik wil de leden van de externe leescommissie, Siegfried Dewitte, Catrin Finkenauer en 

Koert van Ittersum  bedanken voor de tijd en moeite die zij hebben genomen om mijn 

proefschrift te beoordelen en van waardevolle feedback te voorzien.  

Hoe gaaf is het als je je theorieën in een echte supermarkt mag testen. Voor hoofdstuk 

5, over ons experiment in een supermarkt, wil ik Jelle Bouma van het Customer 

Insights Center bedanken. Jelle, dankjewel dat je mij met supermarktmanagers in 

contact hebt gebracht, en ook veel dank voor al je hulp en vrolijkheid als collega.  
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Ook zonder Martijn Veltkamp van Friesland Campina was dit hoofdstuk niet tot 

stand gekomen. Martijn, dankjewel voor onze prettige samenwerking,  je kritische 

blik, en de coole shelf-banners!  

Ik ben heel dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van de Marketing afdeling aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Aan deze inspirerende en sociale afdeling heb ik veel 

mooie herinneringen. Iedere dag om 12uur ‘luuuuuuunch’, vakgroepuitjes, 

kerstborrels, champagnemomentjes, seminars; ik had het niet willen missen. 

Ten eerste wil ik hier mijn mede (en oud) PhD studenten van de marketing afdeling 

bedanken: Jacob, Eline, Sander, Alec, Hans, Katrin, Peter, Niels, Evert, Daniela,       

Yi-Chun, Sandy, Frank, Carmen en Sebastian, en buiten onze afdeling, Marjolijn en 

Ramzi: dank voor alle Miccafeetjes, PhD dinners en outings, en gezelligheid. Mede 

dankzij jullie heb ik een ontzettend fijne tijd aan de RUG gehad. Iguacel, thank you 

for your all the fun we had and for being such a nice colleague. En Niels, bedankt dat 

je het laatste jaar mijn statistische hulplijn vanuit Groningen bent geweest! 

Speciale dank gaat uit naar mijn paranimfen, Auke en Lisette. Auke, dankzij jou 

waren mijn eerste maanden in Groningen een feestje. We hebben zo veel gelachen 

samen. Af en toe zo hard dat onze buren, Hans en Katrin, kwamen kijken of er iets 

aan de hand was. Ik vind het heel leuk dat we nog steeds vrienden zijn en dat jij nu 

ook mijn paranimf bent. Lieve Lisette, dankjewel voor al je gezelligheid, je fijne 

nuchtere kijk op dingen, en relativerende opmerkingen. Met veel plezier denk ik terug 

aan onze tijd in 308. We konden heel serieus werken, maar zo nu en dan kwamen we 

niet meer bij van het lachen. Ik ben heel blij dat jij nu ook mijn paranimf bent.  

Dan wil ik in het bijzonder ook mijn (oud)collega’s van de CORE groep bedanken. 

Jacob en Eline, vaak ben ik bij jullie binnen gelopen voor allerlei vragen en 

kletspraatjes. Met jullie kon ik goede gesprekken hebben, en ook veel plezier! Ik kijk 

uit naar onze reünie in Madrid. Marijke, dank voor het beantwoorden van al mijn 

Authorware en statistische vragen en dank voor je gezelligheid. Ik zie ons nog fietsen 

op onze Beachcruisers door Vancouver. Supercool, al zeg ik het zelf. En dan de rest 

van de CORE groep: Debra, Jia, Jan-Willem, Martijn, Koert, Carmen en Sebastian: 

Dank voor alle interessante en inspirerende discussies tijdens de CORE meetings en 

jullie bereidheid om te helpen. Bij jullie stond de deur altijd open. 

Reinder, dank voor al je hulp, muziek en gezelligheid in het Feb research lab!  
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Dan heb ik het voorrecht gehad om ook nog een groep geweldige collega’s in Utrecht 

te hebben. Mijn dank gaat uit naar alle (ex)stitchies: Aukje, Catharine, Floor, Jessie, 

Josje, Marijn, Marleen, Nynke, Pieter, Popi, Sanne en Sosja: Dankjulliewel voor alle 

waardevolle feedback op mijn stukken tijdens de Stitch meetings en voor jullie 

gezelligheid. Ik denk met veel plezier terug aan de congressen die we hebben bezocht 

in Stockholm, Bordeaux en oh oh Cherso. Tracy, Astrid and David: thanks for your 

help and all the nice coffee breaks. In het bijzonder wil ik nog mijn Utrechtse 

roomies, Sosja en Aukje bedanken: Super dat ik het laatste half jaar zo gezellig bij 

jullie op de kamer heb mogen werken. Het gaf een extra boost die ik nodig had. 

Catharine, :-P. 

Ook buiten de wetenschap heb ik fijne mensen om mij heen die de afgelopen jaren 

veel voor mij betekend hebben. Ik wil graag mijn lieve familie en vrienden bedanken 

voor al het plezier dat we samen hebben, jullie luisterend oor, interesse, steun en 

afleiding. Een aantal mensen in het bijzonder.  

Lieve Cathelijne, hartjie, ik vind het bijzonder hoe vanzelfsprekend onze vriendschap 

is. We hebben altijd zoveel lol en fijne gesprekken. Heerlijk om bij jou thuis te relaxen 

of om samen, en met lieve kleine Marie leuke dingen te doen. Remco, ook jij bedankt 

voor die gezelligheid!  

Mijn drie J’s: Jeroen, Joep en Jelle. Ik ken jullie bij elkaar 52 jaar. Dank voor jullie 

interesse in mijn werk, interessante discussies, feestjes, en de gezellige tijd die ik 

altijd met jullie heb. 

Jitske, zo leuk dat we sinds de researchmaster vriendinnen zijn. Bedankt voor alle 

gezelligheid de afgelopen jaren, ik heb mooie herinneringen aan concerten en 

festivals samen!  

Elsje en Katinka, dank voor alle keren dat ik bij jullie kon eten, zo heerlijk om bij 

jullie tot rust te komen, zeker als ik het even helemaal gehad had met onderzoek 

doen. Dank voor jullie interesse, steun, en gezelligheid.  

Wies, met al je energie, je altijd doorvragen en goede adviezen, ben je een hele fijne 

vriendin. Dankjewel daarvoor.  
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Lieve Else, het is fijn om zo’n lieve vriendin als jij te hebben. Iedere week bommen en 

eten met jou in Groningen gaf mij veel energie! Ik merk dat we op elkaar lijken, en 

dat maakt onze vriendschap heel sterk. Dankjewel. 

Lieve Claire, dankjewel voor je interesse en leuke berichtjes! Veel succes met je 

vervolgopleiding, ik weet zeker dat je het heel goed gaat doen. 

Wim, Mieke, Laurens en Liselotte: ik kan me geen fijnere schoonfamilie wensen. 

Wim en Mieke, dank voor alle lol die we samen hebben,  jullie warmte en 

gezelligheid. De laatste twee weken in jullie mooie tuin in Zeeland met Capsule waren 

perfect om mijn proefschrift te kunnen afronden en lekker te genieten. Lau en Lot, 

met jullie heb ik er een vriend en vriendin bij.  

Lieve papa, mama en Nicole, het is zo fijn om uit zo’n warm en liefdevol gezin te 

komen. Jullie hebben me ontzettend geholpen met de uitdagingen van de afgelopen 

jaren. Als ik bij iemand altijd terecht kan zijn jullie het. Bedankt voor jullie 

onvoorwaardelijke liefde en steun. Met zo’n familie kan ik alleen maar heel erg blij en 

trots zijn. Pap, van jou heb ik geleerd hoe belangrijk het is om ergens voor te gaan. 

Jouw betrokkenheid betekent veel mij. Mam, jij staat altijd voor me klaar. Bedankt 

voor alle gezellige gesprekken, knuffels, liefde en bezorgdheid! Nicole, van jongs af 

aan hebben wij veel tijd met elkaar doorgebracht. Wat is het fijn om jou als zusje te 

hebben. Met z’n tweeën kunnen we heerlijk flauw doen als geen ander, maar ook 

goede gesprekken hebben. Lars, het is fijn om jou sinds een aantal jaren in de familie 

te hebben, dank voor al je fratsen en gezelligheid! 

Lieve Maarten, ik ben zo blij dat jij in mijn leven bent gekomen. Jouw liefde, humor, 

en geduld zijn voor mij onmisbaar. Bedankt dat je er altijd voor mij bent.  

Ik kijk uit naar iedere dag met jou! 

 

 

Stefanie 

27 juli 2015 




