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Dankwoord

Annelies en Bianca. Aangezien het dankwoord waarschijnlijk het enige deel van het 
proefschrift is dat door bijna iedereen wordt gelezen wilde ik openen met jullie namen. 
Zo kan ik hopelijk duidelijk maken hoe belangrijk jullie in de afgelopen vijf jaar zijn 
geweest: voor mij persoonlijk en voor de totstandkoming van het proefschrift. Dat het 
proefschrift er zonder jullie niet was geweest is een understatement. Annelies, door 
jouw onuitputtelijke kennis, energie, chirurgische precisie en open blik heb ik me 
kunnen ontwikkelen als persoon en als wetenschapper. Alhoewel ik in het begin nog 
wel eens heb lopen morren als ‘ik nog een slagje moest maken’, doe ik dat inmiddels 
zonder blikken of blozen. Inmiddels weet ik, Annelies heeft altijd gelijk. Bianca, een 
betere coach dan jij heb ik mij niet kunnen wensen. Je bent een van de warmste, 
slimste en meest integere mensen die ik ken en je weet dat te combineren met een 
creatieve en verfrissende wetenschappelijke blik. Dank voor je onvoorwaardelijke 
steun, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. 

Lieve (ex) A&O (en KLI) collega’s, ondanks dat ons werk van nature nogal 
eenzaam is heeft dat dankzij jullie nooit zo gevoeld. Ik wil jullie allemaal bedanken 
voor alle gezellige spring onions, lunch/predrinks meetings en spontane borrels. 
Een aantal van jullie wil ik in het bijzonder bedanken. Allereerst de vele mensen 
met wie ik een kamer heb mogen delen: Hillie en Jessie (jullie komen straks nog aan 
bod), Paul, Özüm (moppie!), Femke (J), Inma, Marije, Seval, Yuije, Roy, Loes, Sarah, 
Florian, Addie en Burkhard. Bedankt voor jullie gezelligheid (en voor de Belgische 
biermomenten Roy)! Femke, Barbara en Matthijs: mijn mede nerds, dank voor al jullie 
gezelligheid, hulp en advies (ook namens Moos). Maggie darling, bedankt voor alle 
spontane knuffels en vrolijkheid. Angelique, bedankt voor de koffiepraatjes! Astrid, 
thanks for being a sfeerverhogende factor, ik hoop dat ik nog vaak bij je mag komen 
binnenlopen (ondanks je voetbalclubvoorkeur). Edwin, onderwijsheld, dank voor de 
kansen die je me hebt gegeven en het vertrouwen dat je in me stelt. Aukje, jij bent 
voor mij het ultieme voorbeeld van hoe je wetenschap en praktijk moet combineren. 
Rifka, Klaas en Joeri, bedankt voor jullie bijdrage aan mijn ontwikkeling als docent 
(en trainer!). Last but zeker not least, Joke: zonder jou was alles al lang in de soep 
gelopen. 

Ook buiten de UvA om kent mijn onderzoek vele inspiratiebronnen. My work 
wouldn’t even have been possible without the pioneering work of my Australian friends 
Tony Grant, Sean O’Connor and Michael Cavanagh. Thanks, can’t wait to collaborate 
with you guys. Jonathan Passmore and Christian van Nieuwerburgh, it was a pleasure 
working with you and I am sure more opportunities for collaboration will follow. Ook 
mijn samenwerking met de leden van de werkgroep coachingpsychologie heeft 
voor de nodige inspiratie gezorgd. Richta, coaching-onderzoek pionier in Nederland, 
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dank voor alles. Tenslotte nog mijn dank aan de NOBCO en Alexander Waringa in het 
bijzonder, hoofdstuk 3 is ook een beetje van jullie. 

Naast mijn wetenschappelijk werk heb ik mij de afgelopen jaren ook mogen 
ontwikkelen als adviseur, trainer en coach. Dat was niet gelukt zonder de hulp van 
onder andere Betty Dalhoeven, Paul Abell, Bart van Loon, Bert Garssen en Robert 
Haringsma. Bedankt voor de kansen die jullie me hebben gegeven. 

Lieve Hillie, als ik zeg dat het voelde alsof wij elkaar al jaren kende toen wij 
een kamer gingen delen zit daar ergens een kern van waarheid in. Wij Vossianen 
begrijpen elkaar, tenminste grotendeels. Ook ik begrijp waarschijnlijk niet al jouw 
grapjes, maar toch denk ik met veel plezier terug aan hoe hard wij hebben gelachen 
om bijvoorbeeld de Rus, onze wensboom Inma, het eten bij een niet nader te noemen 
Indiër en vooral jouw inmiddels legendarische imitaties. Toch weet jij net zo goed als 
ik dat een promotietraject niet alleen maar leuk is, en ik ben dan ook blij dat ik ook 
altijd bij jou terecht kan met onzekerheden en tegenslagen. Ik hoop (en denk) dat je 
weet dat dat wederzijds is. Ik was trots dat ik jouw paranimf mocht zijn, en ben nog 
trotser dat jij de mijne bent. 

Jessie, dat jij mijn paranimf zou worden wist ik al toen jij nog in de binary room 
zat. Louise noemt jou mijn ‘workwife’ (volgens mij komt de term van jou zelf ) en daar 
is een goede reden voor. Al vrij snel nadat ik begonnen was werd duidelijk dat wij 
elkaars OSM zijn (weer zo’n term). Ik wil je bedanken dat je me onder je PhD hoede 
hebt genomen, en dat ik zoveel van je heb mogen leren. Ik wil je bedanken voor 
het feit dat ik met meer plezier naar kantoor ga als ik weet dat jij er bent. Ik wil je 
bedanken voor jouw nerdie grapjes, geweldige (lange!) avonden, de koffie en vooral 
onze vriendschap. Ik weet zeker dat wij elkaars OSM blijven. 

Zowel het doen van onderzoek als het geven van onderwijs kan inspirerend 
en uitdagend zijn, maar bij vlagen ook frustrerend en vermoeiend. Gelukkig heb 
ik ontzettend veel mensen om mij heen die mij onvoorwaardelijk steunen en die 
mij helpen om mezelf (en mijn problemen) niet te serieus te nemen. Mensen die 
het leven naast en tijdens het promoveren simpelweg een stuk leuker en mooier 
maken. G6 (+5), bachelorboys en ander gespuis, dank voor alle etentjes, weekendjes, 
vakanties, kroegavonden en gewaagde danspasjes. Pappa, mamma en Niek, door 
jullie ben ik geworden wie ik ben. Jullie zijn, ook in mijn onstuimige periodes, altijd in 
mij blijven geloven. Bedankt voor alle liefde en kansen die jullie mij hebben gegeven. 
Lieve Louise, de laatste woorden van dit proefschrift zijn voor jou. Met jou kan ik alles. 
Per Sempre. 
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