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Dankwoord

Er zijn dagen geweest waarop ik niet geloofde dat ik mijn proefschrift ooit zou 
afronden. En toch is het gelukt. Ik had het echter niet alleen gekund. Er zijn een 
hoop mensen geweest die direct of indirect een bijdrage hebben geleverd aan dit 
proefschrift.

Allereerst wil ik mijn (co)promotors bedanken. Patti, in 2010 wist je een ERC 
Advanced Grant binnen te slepen om daarmee je droomproject te verwezenlijken, 
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de kan te halen, heel veel dank hiervoor. Helen, ik ben je enorm dankbaar voor je 
betrokkenheid. Ik kon altijd bij je terecht en eerlijk en open tegen je zijn. Je steun, 
goede raad en wijze woorden zijn van onschatbare waarde geweest. Jessica, thank 
you for your uplifting spirit and energy. You always made me feel good about 
myself and made me believe I could do this. De overige commissieleden wil ik 
bedanken voor hun bereidheid om plaats te nemen in de commissie en daarmee 
onderdeel uit te maken van deze bijzondere gebeurtenis. Bedankt voor jullie tijd 
en kritische blik op mijn proefschrift. 

Ik wil ook alle collega’s bij ASCoR, en in het bijzonder bij CcaM bedanken voor 
de fijne werksfeer, de gezelligheid en de inspiratie. Iedereen bij wie ik in PhD-club 
heb gezeten wil ik bedanken voor hun feedback en frisse blik. Er zijn ook een paar 
lieve collega’s die meer voor me zijn geworden dan alleen collega’s. Op de eerste 
plaats Karin: we begonnen samen op dit project en het klikte meteen. We hebben 
samen gelachen, gehuild en vele hotelkamers gedeeld. Ik vond het heel bijzonder 
om die vijf jaar zo met jou te delen! Daarnaast waren daar Maria, Dian, Annemarie, 
Hanneke, Sanne O., Mariska, Marleen, Winneke, Sophie, Francette, Amber en 
Edwin (in willekeurige volgorde): bedankt voor alle gezelligheid, hilariteit, goede 
gesprekken, pyjamaparty’s, sushi avondjes, bird etentjes en voor alle steun. Ik mis 
jullie en hoop jullie allemaal nog veel te zien.  

Tijdens mijn promotie zullen er twee dames dicht aan mijn zijde staan: 
Winneke en Carmen, bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn.  Carmen, we 
beleefden ons promotietraject op dezelfde manier en in jou vond ik daarom altijd 
begrip en herkenning. Winneke, ik bewonder je optimisme en de manier waarop 
je je nooit uit het veld laat slaan. Je bent een voorbeeld voor me. Ik weet zeker dat 
‘mijn’ dag mede door julllie twee fantastisch gaat worden!

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder alle gezinnen die 
deelnamen aan ons project. Bedankt voor het invullen van alle vragenlijsten en 
mediadagboekjes. Het team van TNS-NIPO/Veldkamp ben ik dankbaar voor al het 
werk wat zij gestoken hebben in het verzamelen van de data. Alle interviewers 
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bedankt voor jullie enthousiasme en inzet. Zonder jullie was dit project niet 
zo’n succes geworden. Veel dank gaat ook uit naar onze onderzoekassistenten 
Niek, Jesse, Iris en Raúl, die samen duizenden TV-programma’s en games hebben 
gecodeerd. Wat een werk hebben jullie verzet! Monique Vogelzang, wij hadden 
niet zonder jouw organisatievermogen gekund. Dank voor al het werk achter 
de schermen. Het team van Generation R in Rotterdam wil ik bedanken voor de  
vruchtbare samenwerking, waardoor het artikel uit hoofdstuk 3 tot stand gekomen 
is. 

Dan zijn er nog een hoop mensen in mijn prive-leven die de afgelopen jaren 
voor de nodige afleiding hebben gezorgd. Esther en Daniëlle, we zijn nu al tien 
jaar vriendinnen en gelukkig alle drie in Utrecht gesetteld. Ik ben dankbaar voor 
alle gezellige avondjes en jullie nuchterheid, die me hielp om dingen te kunnen 
relativeren. Alle maten en hun vriendinnen wil ik bedanken voor de onvergetelijke 
avondjes in Nijmegen, Utrecht, de Brückenstadl en waar nog meer. Jullie zijn een 
bijzondere groep waar ik veel energie uit haal. Wieleke, Lieke, Annelies, Carmen, 
Liesbeth en Doreth: Wat zijn jullie lieve meiden en wat kan ik fijn met jullie kletsen, 
lachen en borrelen. Ik hoop oprecht dat we over tien jaar met zijn allen met onze 
kids op de piste staan. Dennis, Evelien en Laurens: bedankt voor alle feestjes de 
afgelopen jaren waarbij we het werkende leven even achter ons lieten. Maar ik 
geniet ook erg van ‘gewone’ avondjes samen, jullie zijn meer voor me dan alleen 
partymaatjes.

Mijn ouders en broer stonden aan de basis van mijn carrière. Jullie hebben 
mijn leergierigheid altijd gestimuleerd en ondersteund. Ik herinner me alle 
bezoekjes aan de bibliotheek (meerdere keren per week!) en de enorme stapels 
boeken maar al te goed. Veel dank hiervoor. Naast mijn eigen familie heb ik ook 
nog een hele lieve schoonfamilie. Jacqueline, je weet altijd precies wat er speelt 
en ik kan dus altijd rekenen op een belletje of berichtje ls er iets leuks/moeilijks/
spannends staat te gebeuren. Ik ben je enorm dankbaar dat je altijd zo betrokken 
bent. Arno en Sanne: wat bof ik met jullie als schoonfamilie! Het is altijd gezellig 
en ontspannen met jullie.

Dan de persoon aan wie ik de meeste dank verschuldigd ben. Lieve Guido, 
de afgelopen jaren zijn soms zwaar geweest. Ook voor jou. Het moet niet altijd 
gemakkelijk zijn geweest om mij weer op te beuren als ik het niet meer zag zitten 
met dit proefschrift. Je geloofde 100% in mij en moedigde me aan door te zetten 
en het beste uit mezelf te halen. Jij maakt me gelukkig en dat heeft me de energie 
gegeven om dit af te ronden. Thuiskomen bij jou is altijd het beste moment van 
mijn dag. 
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