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DANKWOORD D 

Di tt werk zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp van anderen. 

Mij nn promotoren Jules en Hans dank ik voor de kritische houding waarmee zij 

mijnn schrijfsels begroetten. Hoewel dat soms betekende dat ik weer terug was 

bijbij  af, is het de kwaliteit uiteindelijk zeer ten goede gekomen. 

Arthurr van Leeuwen van Elsevier is de grote inspirator van Studie &  Werk. 

Medee dank zij zijn grote kennis van zaken en journalistieke bevlogenheid is het 

projectt elk jaar weer een uitdaging. De contractonderzoeker kan zich geen 

beteree opdrachtgever wensen. 

Aann Studie &  Werk werkten in chronologische volgorde de volgende mensen 

mee:: Dinand Webbink, Marloes Zijl , Jasper de Winter, Ernest Berkhout en 

Ronaldd Wolthoff. Hun bijdragen hebben Studie &  Werk gemaakt tot wat het nu 

is.. In dit rijtj e mag ook Erik Wijnen van de IB-groep niet ontbreken. Zijn inzet 

enn meedenken bij het opzetten van de jaarlijkse steekproeven zijn onmisbaar. 

Dee SEO is niet alleen altijd een inspirerende werkomgeving en goede leer-

schooll  geweest, zij was ook een noodzakelijke voorwaarde voor dit werk. Maar 

hett zijn de mensen die de stichting maken. Van J.S. Cramer, Chris van der Vegt 

enn Jan Willem Velthuijsen heb ik veel geleerd en ik hoop dat ze dat kunnen 

zienn als ze dit boek doorbladeren. Op Bob Harmeijer kon ik altijd een beroep 

doenn bij de zoektocht naar artikelen. Verder dank ik Bob en Sanne Verploeg 

voorr hun hulp bij het drukproces en het in goede banen leiden van mijn ideeën 

voorr de omslag. 

Aldoo Paape en Erik Plug dank ik omdat ze mijn paranimfen wilden zijn en ik 

mijnn gevoelens van vriendschap op ze mag projecteren. In het bijzonder dank 

ikk Erik voor zijn vele leerzame en kritische bespiegelingen op dit werk en voor 

dee talloze leuke discussies over wetenschap en economie in het algemeen. 

Eenn dankwoord dat zich niet uitstrekt tot de meest intieme kring is natuurlijk 

niett compleet. Ik dank mijn moeder voor teveel om op te noemen en draag dit 

werkk met liefde op aan mijn overleden vader. Tot slot wil ik hen noemen die 

mijj  zo aangenaam vergezellen op mijn levenspad: Natasja, Jari en Abel. Zij zijn 

mijnn sine qua non. 
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