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Dit proefschrift is net als de bevindingen in mijn artikelen tot stand
gekomen door een samenspel van factoren uit meerdere contexten. Om
precies te zijn door een interactie tussen contexten binnen mijn eigen
microsysteem, welke bestaan uit kenmerken van mijzelf, mijn familie, mijn
vrienden en collega’s, een context die ook een grote rol speelt voor jongvolwassenen zoals al opgemerkt werd bij de suggesties voor
vervolgonderzoek.
Het schrijven van een proefschrift vraagt onder meer om volharding,
doorzettingsvermogen en een goed relativeringsvermogen. Er zijn fases
waarin analyses precies laten zien wat je wilt, je in een goede schrijf ‘flow’ zit
of je artikel na hard werken wordt geaccepteerd voor publicatie. Maar er zijn
ook fases waarin het onderzoek net even minder lekker loopt, de analyses niet
laten zien waar je op hoopt of een reviewer van een tijdschrift besloten heeft
het zijn doel te maken om jouw werk de grond in te boren en naar zijn eigen
voorkeuren te laten herschrijven. Op die momenten is het moeilijk om weer
zin te maken om nieuwe ideeën uit te proberen, te beseffen dat een reviewer
niks persoonlijks tegen je heeft en toch maar weer het artikel aan te passen
met een begeleidende brief waarin staat dat je erg veel hebt gehad aan de
goede suggesties. Gelukkig zijn er op deze momenten mensen om je heen die
je, op hun eigen manier, helpen om door te zetten. Zoals ik al eerder zei
kunnen deze mensen gevonden worden in mijn nabije omgeving.
Ik wil beginnen met het bedanken van mijn twee promotors. Ik heb
het gevoel dat ik het niet beter had kunnen treffen met deze specifieke
combinatie van mensen. Sigi, jij hebt mij geleerd om buiten mijn eigen
vakgebied te denken en om een brug te slaan tussen sociologie, psychologie
en pedagogiek. Ik vind het ongelooflijk hoe jij altijd overzicht hebt over het
grotere geheel en met kleine aanpassingen in volgorde, structuur of theorie
een artikel naar een hoger niveau tilt. René, jij hebt juist een uitzonderlijk oog
voor detail. Hiernaast ben jij een grote hulp als het gaat om netwerken. Jij
hebt mij in grote mate gestimuleerd om naar congressen gaan, belangrijke
mensen in ons vakgebied te ontmoeten en een onderzoeksstage in het
buitenland te doen. Daarbij heb ik met jullie beiden een goede persoonlijke
klik en ik weet zeker dat dit proefschrift er zonder jullie heel anders had
uitgezien. Ook mijn collega’s bij sociologie waren een steun met wie de borrels
en etentjes voor de nodige ontspanning zorgden. Maatjes bij de WALM, met
jullie heb ik veel tijd doorgebracht op onze wekelijkse bijeenkomsten, de
ontzettend leuke congresbezoeken in het buitenland en onze fantastische
‘werkweek’ in Italië. Ron, met jou heb ik drie jaar lang heel prettig
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samengewerkt in Nijmegen. Jij bent degene geweest die mij heeft
gestimuleerd om verder te gaan in onderzoek en ik vind het heel leuk dat we
ook nu nog samenwerken aan artikelen! Robert, thank you for the opportunity
to work with you in New Orleans, it was a great experience!
Ten tweede binnen mijn familie: papa en mama, bedankt voor jullie
nimmer aflatende steun en vertrouwen in mij! Ik weet dat ik altijd op jullie kan
rekenen.
Ten derde binnen mijn ‘peers’: mijn vrienden. In Nijmegen bleek ik
niet de enige die voor werk ging verhuizen, maar dit heeft geen enkel effect
gehad op onze vriendschappen. De vaste uitjes zoals Oerol, Dag van het
Levenslied en de Vierdaagsefeesten hielden stand, met daarbij de
afwisselende avondjes in Uden, Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Groningen.
Na mijn verhuizing naar Groningen voelde ik mij niet meteen op mijn plek,
maar al snel leerde ik ook hier lieve, leuke mensen kennen met wie ik heel
veel lol heb gehad en nog steeds heb. Een biertje in de kroeg, een concertje
in de Vera, pakjesavond met Sinterklaas, wadlopen, uilen spotten, naar een
themafeest verkleed als Roze Roeiboot en een weekendje Borkum (bij
sommigen beter bekend als Dorchum). Ik heb hier ontzettend leuke
herinneringen aan!
Jullie allen tezamen hebben er op de een of andere manier mede voor
gezorgd dat dit proefschrift hier nu voor jullie ligt: bedankt!
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