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Dankwoord
In dit dankwoord wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Het uur is voorbij.
Het is voltooid.
Allereerst wil ik mijn promotoren bedanken. Prof. dr. Dirk
Pieter van Donk en Prof. dr. Jan Riezebos, bedankt voor jullie
vertrouwen en volhardendheid. Jan, bedankt dat je me wegwijs hebt
gemaakt in de wereld van het onderzoek en onderwijs. Je hebt me
geholpen mijn pad te vinden. Dirk Pieter, bedankt voor je luisterend oor
en advies. Je hebt me geholpen op mijn pad te blijven. Ik ben jullie
beide zeer veel dank verschuldigd, meer dan ik hier in schrift kan
vastleggen.
Daarnaast wil ik graag Prof. dr. ir. C.T.B. Ahaus, Prof. dr. ir.
J.C. Fransoo, en Prof. dr. M. Stevenson als leden van de
promotiecommissie bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn
proefschrift. Ik ben dankbaar voor de tijd die jullie genomen hebben om
mijn werk te lezen en van commentaar te voorzien.
Ik wil ook graag mijn familie, vrienden en collega’s bedanken
voor de nodige reflectie op mijn onderzoek en mijn proces. Pap, Mam,
Bauke, Nellie, Sido, Lieke, Tessa, Smurf, Wieke, Remy, Jasmijn,
Minion, bedankt voor de nodige afleiding. Alle puddingbroodjes,
klusweekenden, buitenlandse reisjes, oppassen en gesprekken had ik
niet kunnen missen. Kim, ik kan me geen betere grote zus wensen. Weet
dat jij mijn voorbeeld bent.
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Oskar, bedankt voor alle snoepjes en koekjes. Er zijn vast
meerdere redenen om je te bedanken, maar ik kan momenteel alleen
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maar aan de snoepjes en koekjes denken. Gwenny, bedankt dat je er
altijd voor me bent; tijdens mijn studie er daarna.
Nick, bedankt voor het delen van al je interesses. Ik weet nu
meer over ‘Le nozze di Figaro’ en ‘Le barbier de Seville’ dan ik ooit
had verwacht. Tim, bedankt dat je me onder je hoede hebt genomen
toen ik voor het eerst begon op “de zesde”. Nick, bedankt dat je deze
rol van Tim hebt overgenomen. Een kantoor voor jezelf is niet
hetzelfde; al is het wel veel rustiger. Wout, bedankt voor de
samenwerking. Ik kijk hier met veel plezier op terug en mis het nog
iedere dag. Boyana, bedankt voor het helpen met mijn dataverzameling
en voor je oneindige enthousiasme. Remco, bedankt voor het helpen
met de simulaties. Paul, bedankt voor je advies. Nicolien, bedankt voor
je inzicht.
Jos, Sanne, Feline, Patrick, Femke, Simon, Melle, Gerwin,
Leanne, Hanna, Angso, Sanne, Maaike, Aurélie, Spruit, Nynke,
Leander, Fenne, Frank, ik ben weer beschikbaar om pannenkoeken te
gaan eten. Iets anders mag ook.
Suus, Niels, Nanda, Klaas, Sander, Anneloes, Bea, Elzo,
bedankt voor alle dinsdagen en donderdagen. No excuses.
Ook wil ik mijn studenten bedanken. Zoals jullie van mij leren,
leer ik van jullie.
Ik wil ook iedereen bedanken die deelgenomen heeft aan het
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onderzoek. Zonder participanten, geen onderzoek. Zonder onderzoek,
geen proefschrift. Zonder proefschrift, geen promotie. Bedankt voor het
vervullen van een belangrijke en essentiële taak.
Tot slot wil ik Ineke bedanken. We hebben het samen gedaan.
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Appendix

Appendix A
Appendix A is available in the eBook version of this dissertation
(ISBN: 978-94-034-0478-3).
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Appendix

Appendix B
Appendix B is available in the eBook version of this dissertation
(ISBN: 978-94-034-0478-3).
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