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DANKWOORD 
Het is even voor twaalf. Hoog tijd voor enige, zeker niet bescheiden woorden van dank 
aan hen die dank en eer toekomt. Alle onderzoeken, artikelen en mijn proefschrift zijn 
ook een weerspiegeling van jullie ideeën, inzichten, expertise, gedrevenheid en geduld.  
 
Beste Frank, Carel en Annet, jullie bedank ik als eerste. Een aantal jaar geleden schreven 
jullie een innovatief projectvoorstel met als doel werkenden middels online netwerken 
beter toegang te bieden tot bruikbare, evidence-based informatie over 
arbeidsomstandigheden. Werkenden hebben meer dan ooit behoefte aan goede, 
betrouwbare informatie. Wanneer nodig kan het hen een sterkere uitgangspositie 
geven als zij hun arbeidsomstandigheden willen verbeteren.  
 
Frank, mijn promotor, ik wil jou bedanken voor het creatief en volhoudend verzetten 
van vele hoge bergen. Je hebt mij vaak geïnspireerd, niet alleen in onderzoek en werk, 
maar ook tijdens (maatschappelijke) discussies daarbuiten. Je hebt meer gedaan dan ik 
van je mocht verwachten, waarvoor ik je ongelofelijk dankbaar ben. Professor Carel, 
mijn co-promotor en sinds kort promotor, jou wil ik bedanken voor je inzicht, kritische 
blik, vertrouwen en hulp bij relativering van alles wat er bij een promotieonderzoek 
komt kijken. Ik wil je bedanken voor de tijd en de inspanningen die je, mede door je 
ongelofelijk ambitieuze agenda, vaak in de late uurtjes of in het weekend verrichtte. 
Annet, je bent een innovator, veel meer nog dan ikzelf. Jouw kennis en inzicht als 
journalist, bedrijfsarts en kind der techniek heeft op vele manieren positief bijgedragen 
aan dit proefschrift.  
 
Ik wil dit hoofdstuk ook gebruiken om alle leden van de leescommissie Prof. dr. N. 
Klazinga, Prof. dr. H. van Weert, Prof. dr. A. van der Beek, Prof. dr. M. Gehanno, Dr. F. 
Wiesman en Dr. A. van Deursen, te bedanken voor de tijd en de moeite die zij hebben 
genomen om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen. In dit kader wil ik ook mijn 
dank en waardering uitspreken voor alle leden van mijn begeleidingscommissie. 
Lieuwe, Nathalie, Floris (again), Gerard en Jacques, jullie bijdrages hebben het 
onderzoek en de artikelen geweldig vooruitgeholpen.  
 
Alle Coronel, NCvB en KCvG collega’s! Jullie hebben allen op je eigen wijze bijgedragen 
aan dit proefschrift. Velen door hun werkelijke deelname aan verschillende 
onderzoeken, anderen door het meedenken en discussiëren over onderzoeks-
gerelateerde onderwerpen of door het bieden van ontspanning en afleiding. Bedankt 
hiervoor. Maaike, kamergenoot, het was een verademing om samen met jou op de 
kleinste en niet meest opgeruimde kamer van het AMC te leven. Je hebt me heel vaak 
fantastisch geholpen met van alles en meer, variërend van statistiek tot e-mails, van het 
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schrijven van artikelen tot deze naar de oud-papierbak brengen. Martijn, naamgenoot, 
goede vriend en paranimf, de afgelopen 3 jaar hebben we veel discussies, grappen, lief 
en leed gedeeld en vooral veel koffie gedronken. Een voorzichtige schatting: 3 koppen 

koffie per dag x € 1,25  x 4 dagen x 45 weken x 3 jaar = € 2025,–  aan koffie die ik zonder 
jou niet had gedronken. Met jouw uurtarief als sportpsycholoog verwacht ik eigenlijk 
dat ik die tweeduizend Euro van je terugkrijg op rekeningnummer ... . Karen, Paul K., 
Thea en Rob, jullie gezelligheid, humor, betrokkenheid en manier van discussiëren is 
erg belangrijk voor mij geweest, mijn dank hiervoor. Alle andere collega’s, zowel 
junioren als senioren, dank voor alle leuke en leerzame momenten in de afgelopen vier 
jaar!  
 
Ik wil alle deelnemers aan de verschillende onderzoeken bedanken, met name alle 
(ongeveer tachtig) experts van ArboAntwoord, die op vrijwillige basis vele antwoorden 
hebben gegeven. Mijn speciale aandacht gaat uit naar een aantal “veel-
beantwoorders”: Jan Doornbusch, Remco Visser, Derk Folkers, Monique Loo en Niek 
Weesie. Zonder jullie was dit onderzoek echt niet mogelijk geweest. Ik hoop dat jullie in 
de toekomst ook kunnen blijven deelnemen aan het ArboAntwoord netwerk. Ook wil ik 
ArboNed (365) bedanken voor hun bijdrage aan verschillende onderzoeken. In het 
bijzonder dank ik daarbij Willem van Rhenen, Marco Leutcher en Chantal Brouwer. 
Hiernaast wil ik Ruben van Mook, Gerrit Krommendijk, Jan Elzen en Marielle Verheijen 
van Arbode bedanken voor hun coöperatie tijdens dit onderzoek. Tot slot bedank ik 
ook alle medewerkers van Textinfo voor hun inzet en steun, in het bijzonder Gerard en 
Boyd Pappot, Daniel, Ruben en Andreas. Jullie zetten mooie producten op de markt.  
 
Dan natuurlijk alle vrienden van buiten de onderzoekssfeer. Jullie hebben mij de 
broodnodige ontspanning, relativering en vermaak geboden. Ik geloof dat ik jullie vaak 
heb lastig gevallen met ietwat saaie promotieonderzoekgerelateerde koetjes en kalfjes. 
Mijn excuses. Wel heeft dit voorkomen dat ik de huisarts heb moeten vragen om 
antidepressiva of slaapmiddelen. Bovenal heeft dit alles bijgedragen aan het voltooien 
van dit boekwerk. Rebecca, paranimf, ik doe voor jou graag hetzelfde in 2013! Thanks! 
 
Mijn lieve familie, vooral pap, mam, zus en oma. Mede door alle drukte heb ik jullie 
soms onvoldoende gezien. Toch boden jullie, wanneer nodig, altijd een luisterend oor. 
Jullie gaven mij de supernoodzakelijke ontspanning, relativering en vermaak. Mijn dank 
is heel groot. 
 
Tot slot, mijn Debbie, mijn lief! Waar moet ik beginnen? Er zijn maar weinig stukken en 
(proef-) presentaties die je niet hebt aangehoord, gelezen en/of becommentarieerd. 
Jouw intelligentie, creativiteit, energie, doorzettingsvermogen en taalgevoel zijn nodig 
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geweest voor de voltooiing van dit proefschrift. Je hebt me ongelofelijk gesteund, 
geholpen en opgepept wanneer ik dit nodig had. Terugdenkend hoop ik maar dat ik 
het je niet al te zwaar heb gemaakt. Ik had dit zonder jou nooit gekund.  




