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Dankwoord 
 
Het is half oktober 2014, nog een week te gaan tot de deadline voor de subsidieaanvraag. De 
afgelopen weken hebben we - Hans, George en ik - veel ideeën opgedaan voor een 
subsidieaanvraag m.b.t. flexibiliteit in energiesystemen. Dit veelal door interessante 
gesprekken en discussies te voeren met een verscheidenheid aan mensen uit zowel de 
wetenschap als de praktijk. Alle bevindingen moeten echter nog wel op papier komen in een 
logisch en overtuigend verhaal. Na een week hard schrijven staat dan slechts enkele uren 
voor de deadline het plan op papier, is de financiering rond en zijn de laatste handtekeningen 
binnen van de projectpartners. Enkele maanden later kwam de verlossende reactie dat de 
subsidie was verleend: het echte startpunt voor mij als promovendus. De start van een traject 
waarvan ik, achteraf gezien, geen idee had waar ik aan ging beginnen én waar het me zou 
brengen. Nu alles is afgerond kan ik zeggen dat het mij veel heeft gebracht, meer dan alleen 
een proefschrift als tastbaar eindresultaat. Het is een traject geweest waarin ik veel heb 
geleerd: uiteraard veel nieuwe theoretische kennis, maar vooral ook veel nieuwe 
vaardigheden en inzichten over mezelf. De waarde voor mij, van mijn tijd als promovendus, 
zit hem dus niet alleen in de resultaten van het onderzoek, maar vooral ook in de weg naar 
het eindresultaat toe.  
 
Er zijn veel mensen betrokken geweest bij mijn promotietraject die hebben bijgedragen aan 
dit eindresultaat. Zonder de kennis, hulp, ervaringen, praktische tips en interesse was dit 
proefschrift er niet gekomen. Ik ben eenieder, in welke vorm de bijdrage ook is geweest, 
enorm dankbaar. Een aantal hiervan wil ik in het bijzonder noemen. 

Grote dank gaat uit naar mijn promotoren, Hans Wortmann, George Huitema en Kees 
Ahaus. Allereerst voor het gestelde vertrouwen in mij om deze kans te kunnen pakken. Maar 
daarnaast vooral ook voor de prettige samenwerking en persoonlijke omgang die we de 
afgelopen jaren hebben gehad. Jullie kennis, ervaring en inzicht heeft mij geïnspireerd en de 
nodige steun gegeven om het onderzoek uit te kunnen voeren. Hans en George, onze 
samenwerking gaat al terug tot 2012, waarin jullie mij hebben begeleid bij mijn Master thesis. 
Hierop terugkijkend denk ik dat de basis voor dit proefschrift hier is gevormd. Zonder jullie 
enthousiasme voor het onderwerp duurzame energie en jullie benadering om te komen 
werken in het GISEMarket project was dit proefschrift zeker niet tot stand gekomen. Hans, 
we hebben door de jaren heen de nodige inhoudelijke discussies en brainstormsessies gehad. 
Jouw scherpe blik op de toekomst, vaak gericht op maatschappelijke vraagstukken en bezien 
vanuit wetenschappelijke kennis zijn erg inspirerend voor mij geweest. Dit heeft dan ook een 
duidelijke richting gegeven aan de resultaten van het proefschrift. Ook heb ik veel geleerd 
van jouw doorzettingsvermogen en gave om altijd twee stappen vooruit te denken, in kansen 
en mogelijkheden. George, ook wij hebben door de jaren heen de nodige uren samengezeten. 
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Ik kijk hierbij terug op leuke en inhoudelijke gesprekken, ook onder het genot van een 
cappuccino bij Micafe. Jouw kritische blik op mijn werk en bijbehorende gedetailleerde 
feedback waren zo af en toe confronterend, maar hebben zeker bijgedragen aan de kwaliteit 
van het werk. Daarnaast heb ik geleerd van jouw projectmatige manier van werken waarin 
je vaak ook gestuurd hebt op de afronding van projecten, niet direct mijn sterkste kant. Kees, 
je bent iets later betrokken geraakt als promotor en maakte het team van begeleiders 
compleet. Jouw persoonlijke aanpak met zicht voor de persoon vond ik erg prettig en van 
jouw systematische manier van werken heb ik ook veel geleerd. Ondanks dat je vertrek naar 
Rotterdam de fysieke afstand deed toenemen, is jouw betrokkenheid en support 
onverminderd gebleven. Ik heb dat enorm gewaardeerd. 
 
Daarnaast wil ik de leden van de leescommissie - prof. dr. J.O. Strandhagen, prof. dr. ir. 
B.A.G. Bossink, en prof. dr. H. Broekhuis - bedanken voor het lezen, beoordelen en 
becommentariëren van het proefschrift. De gedetailleerde feedback die hieruit is 
voortgekomen heeft mij geholpen om het proefschrift te verbeteren.  
 
Ook ben ik de mensen die ik heb gesproken en geïnterviewd voor mijn onderzoek erg 
dankbaar. Het zijn te veel namen om ze hier allemaal te benoemen, maar zonder deze 
bereidheid en input was het niet mogelijk geweest om mijn onderzoek uit te voeren en 
daarmee dit proefschrift te schrijven. Speciaal dank gaat daarbij uit naar de projectpartners 
van het Flexi For Future project. 
 
Naast al het onderzoekswerk, wat ik met veel plezier heb gedaan, kijk ik ook terug op een 
prachtige tijd met mijn collega-promovendi. Gezamenlijk door een promotietraject heen 
gaan, met alle bijbehorende ups en downs, schept een band. Ik heb het (vaak nutteloze) 
geklets met elkaar en het eindeloos herhalen van dezelfde grappen (Sabine) tijdens de lunch 
of onder werktijd met een kop koffie altijd zeer vermakelijk gevonden. Dit is voor mij vaak 
de reden geweest om toch weer helemaal vanuit Zwolle naar het kantoor in Groningen te 
gaan. Ook heb ik de gezamenlijke conferenties, en dan vooral onze tripjes eromheen, altijd 
fantastisch gevonden. Ik kijk hier vaak nog met veel plezier op terug. Albert, Aline, Anne, 
Bart, Cheng-Yong, Hendryk, Jan-Eise, José, Lisanne, Michiel, Mitchel, Roel, Sabine; bedankt 
voor deze tijd! Een speciaal woord van dank gaat daarbij nog uit naar Cheng-Yong, als office 
mate, friend en paranimf. Zo’n 5 jaar lang hebben we Duisenberg 651 gedeeld, waarbij ik 
vooral terugdenk aan alle leuke gesprekken die we hier gevoerd hebben. Dit heeft mijn blik 
op de wereld doen veranderen. Daarnaast waren we samen ook vaak te vinden in de Aclo 

voor een potje squash en een maaltijd. Ik kijk hierbij terug op een hele mooie tijd: 非常感谢

您度过美好的时光. Ook wil ik de andere collega’s van de afdeling Operations bedanken voor 

alle hulp en in het bijzonder Irene. 
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Ook wil ik ook mijn nieuwe collega's van Enexis bedanken, in het bijzonder Tanja en de 
collega's van het team Sectorstrategie waar ik sinds april 2020 met veel plezier deel van uit 
maak. Allereerst dank voor de mogelijkheid die geboden is om verder te werken aan - en me 
verder te verdiepen in - het onderwerp flexibiliteit, nu vanuit de praktijk. Daarnaast ook dank 
voor jullie interesse in mijn onderzoek en de geboden flexibiliteit om het proefschrift af te 
ronden naast mijn werk in dit team.  
 
Dank gaat ook uit naar mijn vrienden. Na een week hard werken aan een proefschrift is het 
heel fijn om het ook eens ergens anders over te hebben. Voor de ‘Vollenhoofse vrienden’: 
Bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek de afgelopen tijd en vooral ook dank voor de 
nodige afleiding die jullie vaak hebben geboden. Een speciaal woord van dank gaat daarbij 
uit naar Lars als paranimf. Daarnaast wil ik ook de ‘Groningse vriendengroep’ bedanken. 
Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar Pieter-Jan en Joeri, als laatst 
overgeblevenen in Groningen. Ik heb er altijd erg van genoten om na een dag werken op 
kantoor met jullie nog een potje te squashen of een hap te eten, alvorens weer naar Zwolle af 
te reizen. 
 
Last but not least mijn (schoon)familie: Oma, Wilger, Caren, Sem, Joes, Wim, Willie, Laurens 
en Marleen, ook jullie wil ik heel erg bedanken voor jullie interesse en betrokkenheid. Oma, 
met je enthousiasme ben je misschien wel degene die het allermeeste heeft uitgekeken naar 
mijn promotie. Ik waardeer dit zeer. En Wilger, gesprekken met jou aan het einde van de 
werkweek zijn vaak erg relativerend en zetten me weer met beide benen op de grond. 
Bedankt daarvoor!  

Lieve Pa en Ma, ook jullie aandeel in dit werk is groot. Van jullie heb ik geleerd om te 
denken in kansen en mogelijkheden en te gaan voor de dingen die ik leuk vind om te doen. 
Ik heb me door jullie altijd gesteund gevoeld in de keuzes die ik heb gemaakt, zo ook het 
gaan doen van dit promotieonderzoek. Ik weet dat ik altijd op jullie steun kan rekenen en 
dat heeft me geholpen in dit traject. Dat dit boekje hier nu ligt is dan ook mede dankzij jullie, 
bedankt! 

Lieve Ellen, ruim 6 jaar zijn we alweer samen en we hebben ondertussen de nodige 
mooie avonturen beleefd. Destijds ben ik alleen aan dit traject begonnen, maar we hebben 
het samen afgemaakt. Ik wil je heel erg bedanken voor alle steun en liefde die je mij gegeven 
hebt gedurende dit traject. Zeker ook in het overwinnen van de allerlaatste hobbel. Ik heb 
hier heel veel aan je gehad en zal nog veel aan je hebben. Het eindresultaat is er daarom ook 
mede dankzij jou. Bedankt! Nu dit project is afgerond staat ons samen weer een mooi nieuw 
avontuur te wachten, ik kijk er al maanden naar uit! 
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