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Nu mijn proefschrift is afgerond, is het moment aangebroken voor het schrijven van 

het dankwoord. Daarbij kom ik al snel tot een vrij clichématige conclusie die achter elk 

proefschrift schuilt: Zonder jullie was dit boek nooit tot een goed einde gekomen. Heel 

erg bedankt! In dit dankwoord zal ik geen opsomming geven van alle mensen die ik met 

‘jullie’ bedoel, maar een aantal mensen wil ik toch persoonlijk noemen en bedanken. 

Allereerst wil ik graag mijn promotor prof. dr. Helga de Valk bedanken. Beste Helga, 

volgens mij bestaat er geen twijfel over je kwaliteiten als wetenschapper en ik heb dan 

ook veel van je geleerd op het gebied van data-analyse, het schrijven van artikelen en 

jouw manier van denken in zijn algemeenheid. De vrijheid die je me hebt gegeven bij het 

schrijven van dit proefschrift in combinatie met de regelmatige overleg- en brainstorm-

sessies heb ik als een aangename manier van samenwerken ervaren. Bedankt voor al je 

inzet, sturing en vertrouwen de afgelopen jaren. We blijven elkaar ongetwijfeld zo hier en 

daar tegenkomen.

For the final empirical chapter of my PhD dissertation, I have worked together with  

Ann Berrington, professor of demography and social statistics at the University of 

Southamp ton. Ann, I really appreciate how generous you have been with your time both  

during my visits to Southampton and our conversations over Skype. Thank you for the 

oppor  tunity you offered me to work together with you. It has been an exciting and 

valuable experience for me.

Mijn dank gaat verder uit naar iedereen op het NIDI die heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift, in het bijzonder mijn collega’s van de themagroep 

“Migration and Migrants”. Een speciaal woord van dank voor mijn kamergenoot Ilse, met 

wie ik mijn promotietraject zo goed als parallel heb doorlopen. Ilse – om in de termen 

van jouw promotieonderzoek te spreken – heel erg bedankt voor alle emotionele en 

praktische (lees: planten watergeven) support de afgelopen jaren. Hopelijk heb je deze 

als ‘reciprocal’ ervaren. Om er maar een cliché tegenaan te gooien (maar niet minder 

gemeend): Ik had me geen betere kamergenoot kunnen wensen.

Ook ben ik veel dank verschuldigd aan het CBS, waar ik toegang had tot data waar 

onderzoekers 10 tot 15 jaar geleden alleen maar van konden dromen. Het werken met 

deze data was behoorlijk arbeidsintensief en tijdrovend, waardoor ik regelmatig vaker op 

het CBS te vinden was dan op het NIDI. Ik wil graag mijn collega’s op het CBS bedanken 

voor hun belangstelling in mijn onderzoek en de gezelligheid tijdens de lunchpauzes 

de afgelopen jaren. Hierbij wil ik twee namen apart vermelden. Ten eerste Ingeborg, ik  

weet niet meer hoe vaak ik je gevraagd heb om aanvullende data, maar het was in ieder 
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geval vaak. Heel erg bedankt dat je hier altijd snel tijd voor hebt vrij gemaakt zodat ik 

weer verder kon met mijn onderzoek. Ten tweede Ruben, bedankt voor het kritisch mee-

denken bij het artikel over Poolse migranten en de talloze keren dat je mijn output hebt 

gecontroleerd.

Momenteel werk ik als postdoc-onderzoeker aan de TU Delft, waar ik binnen het 

ERC-project van prof. dr. Maarten van Ham ‘DEPRIVEDHOODS’ onderzoek doe naar 

buurteffecten, segregatie en verhuisgedrag. Maarten, bedankt voor het vertrouwen dat 

je in mij had om mij aan te nemen terwijl ik nog volop bezig was met het afronden van 

mijn proefschrift. Dit zorgde voor een extra sterke motivatie om alles op tijd af te ronden. 

Ik zie er ontzettend naar uit om mijn wetenschappelijke carrière voort te zetten binnen 

jouw onderzoeksgroep.

Tenslotte gaat veel dank uit naar mijn familie en schoonfamilie. Ik bedank vooral mijn 

ouders voor hun steun en interesse in alles wat ik doe. En natuurlijk nog eens extra dank 

aan mijn moeder voor het ontwerpen van de omslag van mijn proefschrift. Als laatste 

wil ik mijn vriendin Faye bedanken. Lieve Faye, ik weet zeker dat jij de allerbelangrijkste 

persoon voor me bent geweest tijdens mijn promotie en dat je dat verder ook altijd zult 

zijn. Bedankt voor je steun en liefde, bedankt voor alles.

Tom Kleinepier

Delft, maart 2016








