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Dankwoord
Aan het einde van zo’n groot project is het tijd om een aantal mensen persoonlijk te
bedanken. Allereerst wil ik mijn directe begeleider en co-promotor Jelte Wicherts bedanken. Ik
ben de eerste aio die je mocht begeleiden en volgens mij heb ik het je niet al te moeilijk gemaakt.
Ik heb het vertrouwen dat je in me hebt en de vrijheid die je me gaf zeer gewaardeerd. Je
enthousiasme werkte altijd aanstekelijk en ik heb heel veel van je geleerd.
Daarnaast wil ik ook mijn promotor Han van der Maas bedanken. Bij dit project was
je meer op de achtergrond betrokken, maar gaf je mij wel de ruimte en het vertrouwen om het
zelf te doen. Ook heb je me de kans geboden om op een nieuw project verder te gaan.
Verder wil ik de leden van mijn commissie, Denny Borsboom, Eric-Jan Wagenmakers,
Agneta Fischer, Richard Gill en Marcel van Assen, hartelijk bedanken voor het lezen en
beoordelen van mijn proefschrift.
In 2005 ben ik begonnen als student bij de afdeling Psychologische Methodenleer en
nu loop ik nog op deze afdeling rond. In al die tijd heb ik me thuis gevoeld. Daar wil ik mijn
collega’s hartelijk voor bedanken. Speciaal wil ik Charlie en de andere twee angels bedanken
voor de gezellige (en soms ook heftige) tijd waarin we allemaal ons proefschrift moesten
afronden. Als hekkensluiter heb ik nu ook mijn proefschrift af. Angel Angelique wil ik speciaal
bedanken omdat we zowel op werk gebied als op persoonlijk gebied (lees kinderen) altijd bij
elkaar terecht kunnen.
Ook wil ik mijn vrienden bedanken. Sommigen ken ik al van de middelbare school,
anderen een stuk korter. Elk op jullie eigen manier verbreden jullie mijn kijk op de wereld en
daarom ben ik blij dat ik jullie ken.
Mijn familie mag hier natuurlijk niet ontbreken. Allereerst wil ik mijn schoonfamilie
bedanken voor hun betrokkenheid. Ik kom al bijna 11 jaar bij jullie over de vloer en ik voel me
thuis. Dan mijn drie broer(tje)s Riekel, Jaap en Reinier. Alle drie groter dan ik, maar toch blijf
ik jullie grote zus. En dan natuurlijk mijn ouders. Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn.
Als laatste wil ik de belangrijkste personen in mijn leven bedanken. Karlijn, als
eigenwijze peuter houd je me in het hier en nu en laat je me genieten van alle kleine dingen. Je
kleine broertje zal dat straks vast ook doen, want die schopt nu al om aandacht. Martien, allebei
een proefschrift afronden was niet altijd makkelijk. Toch was je er altijd als ik je nodig had.
Dankjewel voor alles.

