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Als je er de tijd voor neemt, ontmoet je veel mensen. In de afgelopen jaren hebben veel 
mensen (in)direct een bijdrage aan dit proefschrift geleverd. 
Een hele directe bijdrage komt natuurlijk van mijn promotieteam. Komend van een an-
dere discipline, was extra begeleiding noodzakelijk. Maar liefst vier professoren hebben mij 
begeleid. Ik heb veel van jullie geleerd, zowel qua inhoud, methoden en het managen van 
een promotieteam. Jac, jij bent voor mij het archetype van een professor. Als ik weer eens 
vast zat hoe zaken te verwoorden, kwam jij altijd met een conceptuele (of humoristische) 
ingeving. Michiel, altijd de rust zelve en pragmatisch in de oplossingen. Eenmaal weg uit het 
Groningse was het fijn om te kunnen sparren over de laatste inhoudelijke en procesmatige 
loodjes. Ute en Sandra, ik heb beide jullie inaugurele rede tijdens mijn promotie mogen 
meemaken. Wat een luxe om jullie eerst als (dagelijks) begeleider en later als promotor te 
hebben gehad. Ute, jouw ongebreidelde enthousiasme  en grote internationale netwerk heb-
ben mij veel (plezier) gebracht. Sandra, telkens wist jij weer een duidelijke lijn aan te geven. 
Jouw heldere commentaar heeft mij erg geholpen.
Het “Shift Your Work”-team was groter dan vier professoren. Wendy, met jou heb ik menig 
bedrijf in den lande bezocht. Leuk om er op uit te trekken, ergens anders in de keuken te 
kijken en tijd te hebben voor andere gesprekken dan de wetenschap. Anneke, inmiddels zijn 
we collega’s. Wie had dat gedacht toen we samen terugvlogen vanuit Brazilië. Ik bewonder 
hoe jij (wetenschappelijke) resultaten zo concreet kan vertalen naar de werkvloer. John, 
inmiddels met pensioen en weer “rocking around the clock”. Dank voor de hulp bij het 
koppelen en analyseren van de diverse bestanden en daarnaast voor de introductie tijdens 
mijn eerste wetenschappelijke congres.
Alsof begeleiding van vier professoren en drie gepromoveerde senior onderzoekers nog niet 
voldoende was, hebben diverse co-auteurs geholpen bij de individuele deelstudies. Sarike, 
ook wij hebben heel wat bedrijven bezocht. Met jouw humor was de rit altijd gezellig en, 
onder begeleiding van Anneke en Henk-Jan, heb ik veel opgestoken en plezier gehad tij-
dens ons “familiebezoek” aan het congres in Denemarken. Michiel en Josue, dank voor de 
methodologische ondersteuning en interpretatie van de resultaten. Göran, many thanks 
for welcoming me at your research institute and your invaluable contributions about the 
design of a shift system. Celine, Marijke and Till, without your in-depth knowledge about 
chronobiology and sleep I would not have been able to get Chapter 3 published. Thomas, 
your critical feedback helped a lot when called upon. En natuurlijk gaat mijn dank ook uit 
naar de leescommissie voor het lezen en beoordelen van het manuscript.
Dankzij mijn fijne collega’s heb ik een fijne tijd in het UMCG gehad. Toen ik begon was ik 
een van de weinige mannen op de afdeling. In de loop van de tijd is dat quotum flink ver-
hoogd en kon er tijdens de lunch ook over voetbal gepraat worden. Speciale dank aan mijn 
kamergenotes. Femke en Iris, jullie stonden altijd klaar om te helpen bij praktische, 
methodologische en inhoudelijke zaken. Ook dank aan mijn huidige TNO-collega’s bij 
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het meedenken over de laatste loodjes. Leuk dat ik met het onderwerp hier verder kan 
gaan. Furthermore, I’ve really enjoyed my summers in Toronto. Thanks for the interesting 
courses, discussion and fun to all those involved in the CIHR WDP strategic training pro-
gramme, in particular the best class ever.
Het was uitdagend, leerzaam en leuk om het onderzoek in en met de praktijk uit te voren. 
Mijn dank gaat natuurlijk uit naar de bedrijven en deelnemers: iedereen binnen de 
bedrijven die heeft geholpen met het uitzetten van de vragenlijsten, als  aanspreekpunt heeft 
gediend en inhoudelijke feedback op de resultaten heeft gegeven. En natuurlijk iedereen 
die de moeite heeft genomen om de vragenlijsten in te vullen en aan de interviews mee te 
werken. Zonder jullie was er geen data en dus geen proefschrift. Mijn dank gaat ook uit 
naar de klankbordgroep. Jullie kritische feedback en netwerk hebben enorm geholpen bij 
het uitvoeren van dit onderzoek.
Wellicht minder direct, maar daarom niet minder belangrijk is de steun van familie en 
vrienden. Het eten op de maandagen, de onvergetelijke feestjes aan de Oosterweg en de 
uren op de tennisbaan hebben allemaal geholpen om de zinnen te kunnen verzetten en weer 
fris verder te gaan onderzoeken. Wouter en Koen, fijn dat jullie ondanks de eigen drukke 
agenda’s nog tijd hebben gevonden bij de voorbereiding voor dé dag en ondersteuning op 
dé dag.
Pap, bij mijn studiekeuze heb ik toch echt bewust gekozen om een iets heel anders te gaan 
doen dan jij. Blijkbaar had ik wat tijd nodig, want op mijn eerste werkdag zaten wij in een 
gezamenlijk werkoverleg. Mam, fijn dat ik op mijn “thuiswerkdagen” weer als vanouds werd 
verzorgd om de laatste loodjes zo efficiënt mogelijk af te ronden.  Beiden heel erg bedankt 
voor de morele steun, het meedenken en het creëren van rust om door te blijven gaan.
Hanneke, je zult soms wel gek zijn geworden van al die avonden en weekenden dat ik aan de 
slag zou gaan, maar dat het leven naast de wetenschap ook zo mooi is. Uiteindelijk heb je het 
heft maar in eigen handen genomen. Super dat je tussen de slapeloze dagen en nachten door 
nog tijd hebt gevonden voor de vormgeving van het boekje. Ik vind het erg mooi geworden!
Else: onbedoeld en onbewust heb jij ook geholpen. Jouw aanstaande komst was net het 
laatste zetje dat ik nodig had voor de afronding. Nu jij er bent, ben ik ervaringsdeskundige 
ten aanzien van nachtdiensten. Hoe hard we ook proberen, het ideale rooster hebben we 
nog niet gevonden. Gelukkig zorg je voor de nodige relativering van wat nu echt belangrijk 
is in het leven. 








