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Bij promotieonderzoek hoort een grote vrijheid. Deze vrijheid overkwam 

mij toen ik begon aan mijn proefschrift aan het Rokin te Amsterdam en 

werd mogelijk gemaakt door de Universiteit van Amsterdam en in het bij-

zonder door het Hugo Sinzheimer Instituut.

Ik dank mijn promotor Evert Verhulp voor zijn zinvolle begeleiding en 

voor zijn enthousiasme. Ons overleg bracht mij altijd nieuwe inspiratie en 

ik heb er veel van geleerd.

Tevens wil ik de collega’s van het Hugo Sinzheimer Instituut en de vak-

groep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam hier aanhalen. Zij 

maakten deel uit van de inspirerende werkomgeving waarbinnen ik mijn 

onderzoek heb kunnen verrichten. Klara Boonstra heeft mij na mijn studie 

Nederlands recht op de mogelijkheid gewezen om te promoveren. Esther, 

Tanja, Monique, Alexandra en Ceciel doorliepen ongeveer tegelijkertijd 

met mij het promotietraject en waren vaak een eerste aanspreekpunt op 

momenten dat overleg was geboden.

Een jaar nadat mijn promotietraject begon, heb ik mijn werkomge-

ving uitgebreid bij Allen & Overy. Mijn collega’s van de praktijkgroep ar-

beidsrecht voorzagen mij vaak van nieuwe inzichten. Een bijzonder woord 

van dank gaat uit naar Robert-Jan de Bruin voor de vertaling van de 

samenvatting. 

Binnen mijn persoonlijke omgeving wil ik mijn dankwoord richten aan 

Bauke Lien, Jurre, Jasper, Marjolijn, Chris, Ilse, Adriaan en Dilek. Met jul-

lie ga ik jaren terug en ik heb zeer veel waardering voor wat ik met jullie 

deel. Team, ook jullie bedankt!

Mijn familie is er altijd en onvoorwaardelijk. De band met mijn zus 

Laura en mijn broertje Arthur is sterk en zeer bijzonder. Liesbeth en 

Maatje, op jullie steun kan ik altijd rekenen. Ook Menno en Bibi wil ik 

bedanken. Ten slotte dank ik Sterre en Stefan, voor wie zij zijn.




