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Dankwoord 

 

Belangrijke trajecten en gebeurtenissen in je leven beleef je niet alleen, in een 

sociaal vacuüm. Integendeel, je beleeft ze met de mensen om je heen die 

belangrijk voor je zijn en waar je van houdt. Dat geldt voor pensionering en de 

keuze om daarna al dan niet door te werken, maar dat geldt ook zeker voor het 

doorlopen van een promotietraject. Ik ben erg dankbaar voor de hulp en support, 

de steun, en de broodnodige gezelligheid, die ik van bijzondere mensen om mij 

heen heb mogen ontvangen; zij hebben mijn promotietraject vele malen 

leerzamer en leuker gemaakt! 

 

Ik ben erg dankbaar voor het gevoel van vertrouwen dat ik van mijn begeleiders 

vanaf het begin af aan heb mogen ontvangen. Kène en Hanna, jullie vertrouwen 

in mij was vaak groter dan mijn zelfvertrouwen en dat heeft me geholpen om 

nieuwe, spannende en moeilijke aspecten van het promoveren toch aan te 

kunnen. Kène, je bereidheid om je kennis en enorme ervaring met mij te delen 

heb ik altijd heel erg gewaardeerd. En ik weet zeker dat ik nog heel veel meer 

van je kan leren. Hanna, je scherpe en kritische blik, je ervaring, en de gezellige 

en soms serieuze gesprekken hebben mij enorm geholpen om zowel in mijn werk 

als privé te groeien. Ik had me geen betere promotoren kunnen wensen en ik kijk 

uit naar onze verdere samenwerking nu ik als postdoc bij het NIDI kan blijven 

werken!  

 

Daarnaast voel ik mij gezegend dat ik binnen de altijd stimulerende en zeer 

prettige omgeving van het NIDI mijn proefschrift heb mogen schrijven. Zelfs in 

moeilijke tijden is de onderlinge support, verbondenheid, en gezelligheid nooit 

weg geweest. Ik wil mijn (oud)collega’s van de themagroep ‘Werk en Pensioen’, 

Harry, Jaap, Kasia, Levi, Maria, Marleen, Matthijs, Vesela en Wieteke, bedanken 

voor de fijne werksfeer. Ik heb veel van jullie geleerd. Marleen, jou wil ik graag 

in het bijzonder bedanken voor je openheid en de bereidheid om mij altijd weer 

een stapje verder te helpen.  

 

En natuurlijk wil ik ook alle ‘NIDI-wandel-maatjes’ bedanken. Wat zou het werk 

soms saai zijn geweest zonder de gezellige wandelingetjes rondom het Binnenhof 

tijdens onze lunchpauzes. Anne, Judith en Leonie, ik ben erg blij dat we een deel 

van onze promotietrajecten samen hebben mogen delen. We hebben samen veel 

gelachen, maar ook serieuze onderzoeksproblemen opgelost (of in ieder geval 

een poging gedaan). Anne en Judith, onze summer school in Oslo was voor mij 

een bijzondere en waardevolle ervaring, voor een groot deel ook doordat ik het 

met jullie heb mogen delen. Dank daarvoor! Leonie, meestal waren we hard aan 

het werk, maar soms deelden we niet alleen een kamer, maar ook het gevoel dat 

we even geen zin hadden. Een kopje thee of tosti deed dan wonderen. Ik ben erg 
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blij dat je mijn paranimf wil zijn. 

 

Ook de steun, support en belangstelling die ik van familie, vrienden en kennissen 

heb mogen ontvangen de afgelopen jaren heb ik als ontzettend waardevol 

ervaren. Allereerst, Ank, ik vond het brainstormen voor de omslag van dit 

proefschrift erg gezellig en het resultaat is boven verwachting! Anja, Pascal en 

mijn volleybalmaatjes, jullie hebben mij geholpen om mentaal en fysiek in 

topconditie te komen. Zonder jullie trainingen zou ik veel minder fit aan de 

laatste fase van mijn promotieproject zijn begonnen.  

 

Annefleur, Auke, Elske, Inge, Iris, Maaike, Moniek H, Moniek K, Nienke, 

Sandra en Yannicke, jullie vriendschappen geven mijn leven kleur. Als soms de 

kleur even ver te zoeken was, waren jullie er altijd om mij weer op te beuren. Ik 

voel me enorm gezegend met zulke lieve, mooie en gezellige mensen om mij 

heen. Auke, de laatste jaren delen we ‘lief en leed’ met elkaar en jouw support 

tijdens mijn promotietraject is van onschatbare waarde geweest! Ik ben erg 

dankbaar dat we elkaar hebben leren kennen en voel me vele malen sterker 

tijdens de verdediging van mijn proefschrift met jou, als paranimf, aan mijn zij.  

 

Mijn grootste supporters zijn mijn partner Bas, mijn ouders en mijn zus Ineke. 

De weg naar wie ik nu ben was soms hobbelig, maar met jullie altijd ‘doable’ en 

vooral fijn en gezellig. Jullie zijn de grote voorbeelden in mijn leven. Mijn dank 

aan jullie is te groot om in woorden te vatten.  

 

Last, but not least, wil ik iedereen bedanken die het hele eind naar Groningen is 

gereisd om mijn promotie bij te wonen. Wie had kunnen denken dat ik ‘helemaal 

aan de andere kant van het land’ zou gaan promoveren. Mijn waardering is groot! 

 

 

 

Ellen Dingemans 

Kaatsheuvel, december 2015 


