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Hoewel alleen mijn naam op de voorkant van dit proefschrift staat, zijn er 
heel veel namen die hebben bijgedragen aan dit boek. Daarom krijgen zij hier hun 
welverdiende plek.  

Beginnende bij mijn (co-)promotoren. In september 2010 begon ik mijn 
promotietraject bij Bas, Gert-Jan en Claes. Bas, in jouw aanvankelijke rol als co-
promotor en later als promotor heb je me de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb 
ontzettend veel gehad aan je tips, feedback en advies. Je kritische blik heeft mij 
geleerd nog beter naar mijn eigen werk te kijken en ik bewonder je theoretisch 
inzicht. Je bent niet alleen mijn begeleider geweest, maar ook mijn mentor die 
altijd het beste met me voor had. Bedankt! Gert-Jan, vanaf onze eerste afspraak 
werd me al snel duidelijk dat je enthousiast bent voor en bedreven bent in het doen 
van gedegen onderzoek. Ook al waren onze discussies soms ‘pittig’, ze hebben me 
geleerd kritisch te kijken naar de stukken die ik schrijf en de argumenten die ik 
geef. Ik heb je feedback en pragmatisme erg op prijs gesteld en ik vind je schrijf- 
en publicatievermogen echt opzienbarend. Gert-Jan, bedankt voor alles! Claes, 
eerst als promotor en later als co-promotor heb je me altijd goed op weg geholpen 
met zeer nuttige feedback. Ik heb veel gehad aan elke afspraak met je. Het heeft me 
verrast en verwonderd hoe jij in een tijdsbestek van slechts dertig minuten een 
heleboel dingen met me kon bespreken en me ook nog eens met een positief gevoel 
kon laten vertrekken. Claes, bedankt voor alle inzet! 

Dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de middelen en mensen 
van de Universiteit van Amsterdam, ASCoR en de PersCom groep. In het bijzonder 
wil ik Edith, Julia, Peter N., Aart, Connie, Kathleen, Esther, Margriet, Maaike, 
Ardy en Jeannette bedanken voor alle hulp en ondersteuning. Ik wil ook graag de 
commissieleden bedanken voor het lezen van mijn proefschrift.  

Een aantal anderen verdienen dank voor een veelheid aan opdrachten en 
klusjes die nodig waren om dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Om te 
beginnen met Loes: erg bedankt voor de vormgeving van mijn proefschrift! Zonder 
jouw talent en creativiteit was het zeker niet zo mooi geworden. Ook bedankt voor 
al je geduld en voor het maken van twee verschillende voorkanten. Je bent een top 
(schoon)zus! Maartje, je hulp is erg op prijs gesteld bij het overtypen van 
honderden Excel-bestanden naar SPSS en bij het in orde maken van de lay-out van 
mijn proefschrift, bedankt daarvoor! Mark, Irene, Elise, Jojanneke, Kim, Fleur, 
Janoeke en Milou: bedankt voor het vele transcribeer- en codeerwerk. Wendy, veel 
dank voor het controleren van mijn Nederlandse samenvatting. Wouter W., ik heb 
het erg op prijs gesteld dat je hebt meegedacht over allerlei complexe analyses. Ik 
wil ook graag iedereen van de PhD-club bedanken voor de nuttige en constructieve 
feedback op mijn artikelen en ook (of vooral?) voor alle chocolaatjes! Dat zijn 
allereerst natuurlijk Eva en Marieke, maar ook Annemarie, Annemiek, Corine, 
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Daan, Dian, Edwin, Elsbeth, Ewa, Frans, Iris, Karin, Lotte, Maria, Mario, Miruna, 
Nadine, Peter L., Reza, Sanne N., Sanne O., Sifra, Simone, Sophie, Suchi, Susanne 
en Theo. 

Dan zijn er nog de collega’s die mijn PhD-tijd niet alleen erg leerzaam, 
maar ook erg plezierig hebben gemaakt. Om te beginnen met mijn kamergenootjes. 
Rosa, Linda, Anke en Tom, mijn eerste jaar liep mede dankzij jullie al snel op 
rolletjes. Bedankt! Annemiek, ons besluit om samen een kamer te delen was zeker 
een succes. Ik zal je behulpzaamheid, betrokkenheid en bevlogenheid missen! 
Nadine, ik zal jou ook zeker missen. Als SPSS-nerd, als fanatieke meedenker, maar 
vooral als gezellige kletskop. Corine, ik heb je nuchtere kijk op zaken erg 
gewaardeerd en kon altijd bij je terecht, dank daarvoor! Sifra, hoewel onze tijd 
samen erg kort was ben ik blij dat ik je heb leren kennen. Sanne K., ook al was je 
officieel geen kamergenootje, het leek soms wel zo. Bedankt voor alle gezellige 
kletsmomenten! Sanne S., ik heb genoten van onze koffie- en lunchpauzes en ik 
hoop dat ‘mijn’ bureautje in C1.07 je bevalt!  

Ook de jeugd-en-media-meisjes, oftewel de supercoole-PhD-incrowd-yo, 
hebben bijgedragen aan mijn zeer leuke PhD-tijd. Karin, bedankt voor je 
bemoedigende woorden die ik soms nodig had en voor je pragmatische blik op 
dingen. Sanne N., ik heb veel met je kunnen lachen om van alles en nog wat en ik 
zal dat (en je mooie-mannen-obsessie) zeker missen! Maria, bedankt voor je 
vrolijkheid, enthousiasme en vooral je verstrooidheid! An, ik heb genoten van je 
spontaniteit en van je kunstenaarsblik op het leven. Dian, ik zal jouw humor en 
directheid missen. Mariska, dank voor de geslaagde dagen samen in de VS! Lieve 
dames, ik wil jullie bedanken voor alle etentjes (sushi!), filmavonden, 
Sinterklaasgedichten, stapavonden, pyjamafeesten en winkeltripjes. Zonder jullie 
was mijn tijd als PhD-student veel minder gezellig geweest!  

Mijn paranimfen verdienen ook zeker een plek in dit dankwoord. Hilde, 
dankzij jou leken de ritjes Deventer - Amsterdam niet zo lang: met veel gemak 
hebben we de reistijd vol gekletst. Ook de etentjes samen met ‘onze’ mannen 
bevielen me erg goed. Hilde, niet alleen bedankt voor je vriendschap, maar ook 
voor je nuchterheid en pragmatisme. Je bent voor mij een voorbeeld als 
wetenschapper! Nathalie, mijn beste vriendin al sinds lang geleden. Als ik de 
afgelopen jaren PhD-stress had, wist ik dat ik altijd bij je terecht kon. Niet eens 
per se om te praten, maar gewoon om langs te komen en dan vervolgens heel 
opgeruimd en vrolijk weer te vertrekken. Nathalie, ik bof echt met een vriendin als 
jij! 

Inmiddels heb ik de Universiteit van Amsterdam verruild voor een nieuwe 
uitdaging bij de Universiteit Leiden. Ik wil mijn nieuwe collega's van de vakgroep 
Sociale en Organisatiepsychologie graag bedanken voor het warme welkom dat ik 



Dankwoord 

 
140 

heb gekregen. Dankzij de vriendelijke collega's, de interesse en de gezelligheid 
voel ik me al helemaal thuis op de tweede verdieping! 

De wereld buiten de wetenschap heeft indirect ook zeker bijgedragen aan 
dit proefschrift. Zo wil ik mijn lieve vrienden en vriendinnen (en dan met name 
Nathalie, Edsard, Derk-Jan, Maartje, Riccardo, Komal, Wendy, Martijn, Soraida, 
Gerrit, Bart, Rick, Serkan en Ayhan) bedanken voor de nodige afleiding in de vorm 
van feestjes, etentjes, filmavonden en spelletjes. In het bijzonder wil ik mijn 
familie bedanken zonder wie dit proefschrift er niet zou zijn geweest. Papa en 
mama, jullie hebben gezorgd voor een liefdevolle en stimulerende omgeving 
waarin ik met heel veel plezier groot ben geworden. Bedankt voor al jullie 
vertrouwen, betrokkenheid, liefde en trots. Cornelia, ik ben heel blij met jouw 
interesse, met ons vermogen om te kletsen en met het feit dat je deur altijd voor me 
open staat. Bedankt! Maartje, bedankt voor je luisterend oor voor als ik er één 
nodig had en voor alle avonden waarin we samen slechte films en series hebben 
gekeken (op naar Sharknado 2!) Harry en Jan, bedankt voor jullie interesse en 
betrokkenheid en voor het feit dat jullie zijn wie jullie zijn. Harrie en Dinie, jullie 
zijn de perfecte schoonouders. Bedankt dat jullie te allen tijde voor me klaar staan 
en dat ik altijd een potje wortelstamppot kan komen eten. Ook Loes, Martin, 
Maike, Ronald, Koen, Julia, Sander v. L. en Nicole: bedankt voor alles! 
 Als laatste dan diegene die misschien wel als eerste had gemoeten: Sander. 
Mijn rots in de branding, mijn grote liefde, mijn beste vriend, mijn alles. Ik zeg 
slechts dit en bedoel nog veel meer: ik hou van je.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


