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Dankwoord 
 
Het einde is nu echt in zicht. Mijn laatste woorden met betrekking tot dit 
proefschrift en mijn promotie worden op dit moment op papier gezet. Jammer? 
Nee, dat niet. Ik heb er met plezier aan gewerkt, maar ik vind het ook leuk om 
weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Nieuwe projecten, nieuw onderzoek, 
heerlijk (net als chocola en cola light). Deze laatste woorden zullen zich 
daarom richten op al die mensen die hebben bijgedragen tot dit proefschrift en 
mijn promotie. 
 Als eerste denk ik dan aan Linda Steg (alias D.L.), die op verreweg de meeste 
vlakken heeft bijgedragen aan dit geheel. Inhoudelijk, door kritisch en actief 
mee te denken en met constructieve feedback te komen, en dit alles met een 
onvoorstelbare snelheid (ik dacht dat dikke mensen niet snel waren?!). Maar 
ook sociaal, door mee te lachen, kletsen, en mee te doen met belachelijke 
wedstrijdjes, zoals de blokjesbuikcompetitie, groepsknuffels en luciferdoosjes 
omgooien. De combinatie van een goede inhoudelijk en sociale begeleider lijkt 
zijn vruchten af te werpen, aangezien er een hele grote groep (nieuwe) mensen 
binnen de leerstoelgroep Beleid en Ontwerp zijn, die allemaal het genoegen 
hebben om in een prettige en veilige omgeving te werken. Als je er een 
regressie-analyse op loslaat dan zou eruit komen dat jij een significante en 
unieke bijdrage hieraan levert. Bedankt hiervoor en ik hoop in de toekomst nog 
veel met je te kunnen samenwerken. 
 Daarnaast wil ik graag mijn andere promotor, Talib Rothengatter, bedanken 
voor zijn bijdrage in het geheel (ook significant en uniek). Ik ben blij dat ik bij 
jouw leerstoelgroep terecht ben gekomen. Omdat ik vertrouwen had in het feit 
dat je er bent zodra het nodig is, is het tijdens mijn periode nauwelijks nodig 
geweest om je nodig te hebben. Dit heb ik als erg prettig ervaren. 
 Ik wil al mijn collega’s van werk bedanken, en specifiek mijn fysiek nabije 
collega’s, Jan Willem, Janet, Roos, Kees, Dick, Karel, Ebru en Ben. Erg 
bedankt voor het organiseren van VLO’s, gezellige koffie –en lunchpauzes, en 
voor de hoge tolerantiegrens voor geluid. Hopelijk zal dit ook de komende 
jaren zo blijven. Ans verdient natuurlijk ook een eervolle vermelding, omdat 
ze snel en accuraat regelt dat aan alle randvoorwaarden om goed te werken 
wordt voldaan. Dankjewel Ans.   
 Dan wil ik in bijzonder GMW1 bedanken voor de geweldige bijdrage aan dit 
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proefschrift en deze promotie. GMW ben ik dankbaar omdat ze op werk altijd 
mijn steun en toeverlaat zijn geweest en een uitlaatklep voor alles wat op werk 
of privé sfeer eruit moest. Het is voor mij een raadsel waarom jullie niet 
standaard in elk dankwoord staan van iedereen die promoveert aan de faculteit 
van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Wat mij betreft mag dit als 
voorwaarde in het promotiereglement opgenomen worden. Jullie zijn schatjes! 
 Graag wil ik ook mijn “klim”vrienden (ook al klim ik misschien niet meer 
met allemaal) bedanken voor de nodige ontspanning naast mijn werk. Hard 
trainen in combinatie met lachen is altijd een goed middel om weer wat afstand 
van je werk en de rest van je leven te krijgen. Gaan klimmen is de beste 
beslissing geweest uit jaren, mede omdat ik er veel speciale vriendschappen 
aan heb overgehouden die hopelijk blijvend zullen zijn. In het bijzonder wil ik 
bij naam noemen: Irene, Mariana en Jocieniemienie. Danielle en Yvon, jullie 
wil ik ook vermelden (kon bij vorige drie namen, maar doe het even apart), 
omdat jullie naast een jarenlange intieme vriendschap, mij ook concreet 
hebben geholpen bij het maken en verbeteren van de uitnodigingen, voorkant 
en digitale vormgeving van mijn proefschrift. Fijn om vrienden te hebben die 
dat goed kunnen! 
 Dan zijn er ook nog een aantal mensen die ik wil bedanken omdat ze veel in 
mijn leven betekenen. Papa en mama, omdat ze bij alles wat ik doe altijd voor 
me hebben klaargestaan en dit nog steeds doen. Marieke, omdat ze alle leuke 
dingen en successen, maar ook al mijn minder leuke dingen, frustraties en 
onzekerheden direct over zich heen krijgt (en daar heel goed mee om kan 
gaan). En mijn zusjes, Harmke en Marieke, omdat ze samen met mij al zoveel 
hebben gedeeld en ik veel van ze heb kunnen leren als jonger zusje. Oh ja, en 
Harmke ook gewoon omdat ze heel brutaal is en er expliciet om heeft 
gevraagd! Een vermelding in een dankwoord verwoordt misschien niet 
voldoende hoe bijzonder jullie voor mij zijn, maar het is een begin (en het 
eind, van dit dankwoord). 
 
Judith 
 
1 GMW staat hier voor Geertje, Matthijs en Wokje, niet voor de bekendere afkorting “Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen”. De woordspeling is speciaal voor Matthijs verzonnen omdat hij dit 
kan waarderen en ik zijn vriendschap en bijdrage aan mijn promotie ontzettend waardeer. De 
voetnoot is speciaal voor Wokje, omdat ze anders de woordspeling niet begrijpt (of pas jaren 
later…). 



 

 

 




