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De meest gestelde vraag, naarmate ik langer aan dit proefschri�  werkte, 
was tegelĳ k de lastigste om te beantwoorden: “En, hoe staat het eigenlĳ k met je 
proefschri� ?” Mĳ n reactie, ook als ik mezelf die vraag stelde, was doorgaans een 
variatie op het thema “bĳ na af”. Nooit geweten dat een mens daar zo’n rekbaar 
begrip van kan maken. Maar nu is het dan toch zover. Het is echt af.

Veel mensen hebben me gedurende dit traject gesteund, en een aantal van hen 
wil ik hier in het bĳ zonder noemen. Als allereerste bedank ik mĳ n directe begeleider 
Linda Steg. Je enthousiasme en positieve kĳ k op dingen hebben mĳ  enorm 
geïnspireerd en gemotiveerd – “is niet zoveel werk meer, heb je zo af, toch?” is een 
voor mĳ  gevleugelde uitspraak geworden. Of je het nu druk had of niet, je deur 
stond altĳ d voor me open. 

Daarnaast wil ik mĳ n promotoren Charles Vlek en Talib Rothenga� er bedanken 
voor hun begeleiding en inbreng. Het was niet altĳ d een eenvoudige opgave om jullie 
soms onderling geheel uiteenlopende opva� ingen te integreren in mĳ n kĳ k op de 
zaken. Maar het hee�  me uiteindelĳ k wel gestimuleerd en geleerd om vraagstukken 
langs verschillende invalshoeken te bekĳ ken. 

Aan verschil in uitgangspunten was overigens op voorhand geen gebrek in de 
multidisciplinaire projecten die geresulteerd hebben in dit proefschri� . Ik wil de 
leden van Enter 1 en Enter 2 - Gerwin Wiersma, Klaas Jan Noorman, René Benders, 
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Rixt Kok, Peter Smeets, Sofi e Graas, Minne Kooistra, en Peter van Kampen - hartelĳ k 
bedanken voor de plezierige samenwerking. Ik heb gemerkt hoe waardevol de 
inbreng van andere disciplines kan zĳ n. NOVEM dank ik hartelĳ k voor de fi nanciële 
ondersteuning van beide projecten. Daarnaast wil ik de deelnemers aan de beide 
veldonderzoeken bedanken voor de enorme inzet. Zonder jullie was er helemaal 
geen proefschri�  geweest. 

I would especially like to thank Paul Stern for his constructive and kind comments 
on my thesis – they have greatly helped to improve the quality of the manuscript. 
Daarnaast wil ik ook de andere twee leden van de leescommissie, Cees Midden en 
Henk Kiers, van harte bedanken.

Also, I would like to thank my colleagues Birgi� a Gatersleben, David Uzzell and 
Tim Jackson at the University of Surrey. At some stage during my job application, I 
may have said something along the lines of my thesis being “almost fi nished”. Thank 
you very much for giving me the opportunity and the support to actually fi nish it. 
Lauren, Ali, Wendy, Emanuela and Claire – thank you for making me feel at home 
in this at times for a foreigner a bit strange place they call England. A very special 
thank you goes out to David, my offi  ce mate. You have supported me immensely 
over the last and possibly most diffi  cult part of my PhD. I do want to apologise for 
my Sustained Frantic Typing (SFT). I am trying really hard to change, but well, you 
know, intention-behavior gap. Sorry, behaviour. No, practices.

Verder bedank ik mĳ n oudcollega’s van de afdelingen Sociale & 
Organisatiepsychologie en Experimentele & Arbeidspsychologie van de 
Rĳ ksuniversiteit Groningen voor hun inbreng en de pre� ige werksfeer. Met name 
wil ik hier Ans van Rĳ sbergen noemen – dank voor je hulp bĳ  het regelwerk, maar 
ook voor de gezellige koffi  epauzes.

Mĳ n lieve vrienden wil ik bedanken voor de steun. Jullie hebben met me 
meegeleefd – ieder op jullie eigen manier en dat hee�  veel voor me betekend. 
Ma� hĳ s, Judith, Marieke, Geertje en Kyra, jullie hebben de onvermĳ delĳ ke perikelen 
rond mĳ n proefschri�  van heel dichtbĳ  meegemaakt. Het was fi jn dat ik altĳ d bĳ  
jullie terecht kon. Ik mis jullie… Geertje, het was heel fi jn om een paar jaar een kamer 
met je te delen. Ik heb je heel goed leren kennen, en andersom - eigenlĳ k is het niet 
zo vreemd dat mensen ons soms nog steeds door elkaar halen. Fĳ n dat je samen met 
mĳ n broer mĳ n paranimf bent.

Tenslo� e wil ik mĳ n ouders en mĳ n broer bedanken voor hun onvoorwaardelĳ ke 
steun en liefde. Lieve Rinie, Marien en Hessel, jullie hebben mĳ  altĳ d gestimuleerd 
om dingen te doen waarvan ik zelf maar vaag vermoedde dat ik ze kon. 

Dit boekje is dan ook voor jullie. 


