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PREPARE AND PURSUE
______________________________________________________________________________________________________
In het begin van deze dissertatie gebruikte ik de quote “insanity: doing the same
thing over and over again and expecting different results” om het proces van zoeken naar
werk aan te duiden. Die quote is echter net zo goed toe te passen op het doen van
promotieonderzoek. Gelukkig had ik vele mensen om me heen die dit soort insanity
deelden, evenals mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik niet echt insane werd. Ik heb
dan ook veel aan jullie allemaal te danken.
My first and foremost ‘thank you’ is for my two supervisors: Annelies and Ute.
You two are the best. I am deeply thankful for your relentless time, efforts and swiftness
(especially at the end!). Needless to say that I couldn’t have done this without you. But, I
also believe that I wouldn’t have had such a great time and increasing love for science if
it weren’t for the both of you. Annelies, jouw scherpe inzicht heeft me geleerd om altijd
de wetenschappelijke meerwaarde in het oog te houden en de verdiepingsslag te zoeken.
Je kritische blik daagt me altijd uit een stap verder te gaan. Dankzij jou ben ik een echte
A&O-psycholoog geworden. Naast mijn begeleider ben je ook nog eens een fantastisch
rolmodel en iemand waar ik altijd bij terecht kan. Ute, I think that we might be the
professional version of ‘opposites attract’. You are the reason I started this PhD, and I
still love working with you now –even when you make me rewrite and reanalyze over
and over again. Your conceptual insight and methodological knowledge was and is
indispensable and you’ve taught me more than you probably realize. You always makes
me laugh and I’m so thankful for your never-ending support, even late at night or rock
bottom on the phone. Annelies & Ute: thank you so much, for everything. I look forward
to the future and hope that it will be a good one for our ‘team’.
But there are more people to thank, people who have been an example to me and
who have helped me along the way. Alan, thank you for hosting me at the University of
Toronto. You’ve helped me to structure my thoughts and to find focus in my research.
I’ve greatly enjoyed your (research) ideas and stories. Jelena, thanks for making Toronto
shiny again, and for keeping me on track with the (hard) qualitative part. Connie, I am so
thankful for being able to meet you, spend time with you, and brainstorm about research
ideas. That week in Minnesota was very valuable to me, but way too short. Let’s do it
again! Edwin, dank dat je een vervangende begeleider voor me was in de laatste paar
maanden. Aukje, je bent een lichtend voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk goed
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samen kunnen gaan. Ik vind het fijn dat we dat vanaf nu ook samen kunnen doen. En
Joke, wat moest ik zonder jou.
Mijn promotieonderzoek was echter überhaupt niet mogelijk geweest zonder de
DWI, en dan met name Niels van Tent. Niels, ik vond het prettig om de afgelopen jaren
met je samen te werken en ben dankbaar dat ik, mede dankzij jou, deze kans heb
gekregen. Ook alle medewerkers, klantmanagers en trainers bij DWI die de afgelopen
jaren hebben geholpen om mijn onderzoek op te zetten en uit te voeren ben ik grote
dank verschuldigd. Zonder jullie was dit alles niet tot stand gekomen.
Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hun deuren voor mij hebben
geopend, me inzicht hebben gegeven in de dagelijkse re-integratie praktijk en me
geholpen hebben met het verzamelen van data, zoals Pantar en Randstad. Mijn dank gaat
uit naar iedereen die mij zo belangeloos de mogelijkheid heeft gegeven om mijn vragen
te stellen en onderzoeksvragen te testen. Soms kan iemand daarbij bepalend zijn voor je
onderzoeksrichting zonder dat hij het zelf weet. Daarom: Frank, onze (auto-)
gesprekken waren inspirerend en doorslaggevend. Ik ben je nog steeds dankbaar. Het
onderzoek bij Fifteen had ik nooit kunnen doen zonder Simone, Jeroen en Han. Bedankt
voor jullie vertrouwen, expertise en ook vooral gezelligheid. Mijn grootste dank gaat uit
naar de leerlingen. Ik wil jullie bedanken voor jullie medewerking en (soms
confronterende) openheid. Jullie hebben me onmisbare inzichten gegeven. Iets minder
bedankt voor die meelwormen-bitterbal.
Mensen zeggen wel eens dat promoveren een individuele en eenzame
onderneming is, maar daar heb ik de afgelopen jaren weinig van gemerkt. Los van het
feit dat het fijn werken was en is met al mijn A&O collega’s, zijn ook de talloze borrels,
etentjes, (thema-)feestjes en niet te vergeten Spring Onions altijd leuk met jullie en
dankzij jullie. De collega’s van buiten de UvA waarmee cursussen en congressen altijd
meer worden dan werk: dank! En soms worden collega’s ineens vrienden: Shaul,
Marieke, Barbara, Daniël en Lindy, thanks for being there.
Ik prijs me gelukkig dat ik veel mensen om me heen heb die mijn leven naast het
promoveren zo leuk maken. Helaas past niet iedereen in dit proefschrift, ondanks de
vaak onmisbare rol die ze hebben gespeeld. Ik hoop daarom straks mijn promotie met
jullie te kunnen vieren, en jullie persoonlijk te kunnen bedanken. Toch kan ik het niet
achterwege laten een paar mensen ook op deze plek te bedanken. Allereerst Godelieve
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en Marijn: zonder die (bar-)gesprekken met jullie was ik nooit begonnen aan mijn
promotie. Astrid, Anouk, Margo en Marly, jullie zijn belangrijker voor me dan ik zelf
soms doorheb, en niet alleen tijdens de afgelopen 4 jaar. Onze vriendschap is bijzonder
en me zoveel waard. Dank dat jullie er gewoon zijn, en altijd zijn. Marly, extra veel dank
dat ik nu een echte (en supergave) marly-van-lipzig-cover heb.
Ik heb bovendien bijzonder veel geluk met mijn drie paranimfen (en bonusminiparanimf): nu alvast dank voor alle steun en moeite! Berber, het lag voor mij al heel
lang vast dat ik jou aan mijn zijde wilde tijdens de verdediging, en vind het superfijn dat
je mijn paranimf wilt zijn. Ik bewonder jou en je doorzettingsvermogen, en voel me altijd
sterker met jou naast me. Marije, jij hebt misschien wel de belangrijkste rol gespeeld in
mijn promotie: we hebben zoveel samen gedeeld, ontdekt en meegemaakt. Ik mis je nog
elke dag op ‘t werk. Het is ergens wel symbolisch dat deze twee belangrijke momenten
in ons leven zo samenvallen… dat kan nu al niet meer stuk. Tim, met jou als derde
paranimf is mijn wens uitgekomen, want anders was het natuurlijk niet compleet
geweest. Dankzij jou was het in 4.02 altijd fijn, zelfs in de diepste momenten van stress.
Ik ben blij dat onze vriendschap verder gaat dan aangrenzende bureaus.
Lieve Roy, je hebt alles veranderd. Door jou is mijn wereld is nog zoveel mooier
geworden. Van samen aan de bar tot ‘boekje moet naar de drukker’: met jou is het leuker,
beter, makkelijker. Dankjewel dat je mijn schlüssel zum glück bent. Met jou kan ik
alles. Je bent fantastisch.
Lieve Papa, Mama, Arjen en Lilia, de laatste woorden van mijn proefschrift zijn
vanzelfsprekend voor jullie. Dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun, wijsheid
en interesse. Pap, het roer kan inderdaad nog tien keer om. Papa en Mama, dankzij jullie
heb ik de mogelijkheid om te kunnen doen wat ik wil. Door jullie ben ik tot hier gekomen
en kan ik nog komen waar ik wil. Dank dank dank. Ik bof maar met zulke ouders.
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