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De afgelopen jaren heb ik veel werk verzet om tot de afronding van mijn 
proefschrift te komen. Werk dat door veel mensen om mij heen mogelijk is 
gemaakt. Daarom een dankwoord aan allen die zich bij mij betrokken voelen 
en voor een aantal in het bijzonder.

Prof. dr. A.P. Buunk, beste Bram, na een zoektocht langs diverse universiteiten 
en hoogleraren om een promotor te vinden, was jij bereid om mij te begeleiden 
en te ondersteunen bij het verwezenlijken van dit proefschrift. Daardoor werd 
een door mij lang gekoesterde wens om te kunnen promoveren mogelijk 
gemaakt. Gedurende de afgelopen jaren is mij wel duidelijk geworden waarom 
het voltooien van een proefschrift als buitenpromovenda voorwaar geen 
eenvoudige opgave is. Zonder jouw inzet en bijdrage was dit proefschrift nooit 
tot stand gekomen. Ik ben je dan ook ontzettend dankbaar dat je je nek hebt 
uitgestoken voor mij om dit proces met mij aan te gaan en mij het vertrouwen 
te geven dat het goed zou komen!

Prof. dr. C.I.J.M. Henkens, beste Kène, mijn promotietraject is eigenlijk al 
begonnen gedurende mijn onderzoeksstage bij het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut in Den Haag in 2008 waar jij mijn begeleider was. 
Ik heb je leren kennen als iemand die altijd erg betrokken is geweest bij 
datgene waarmee ik bezig was, zowel gedurende mijn stage als tijdens mijn 
promotietraject. Als ik even de weg kwijt was, kon ik altijd een beroep op je 
doen. Je wist me steeds op te beuren waardoor ik dan weer verder kon. Ook 
jij hebt altijd vertrouwen in mij gehad dat het goed zou komen. Jouw snelheid 
van reageren en je kritische kijk op dingen hebben er voor een belangrijk deel 
aan bijdragen dat ik dit proefschrift tot een goed einde heb weten te brengen.

Leden van de beoordelingscommissie prof. dr. Wisse, prof. dr. Schaufeli en 
prof. dr. Schippers, dank voor uw tijd om mijn proefschrift te beoordelen.

Graag wil ik mijn oud-werkgevers Rob Hüskens en Henk Lamers van Thaeles 
bedanken voor de ruimte en de kans die zij mij hebben geboden om binnen 
het bedrijf onderzoek te doen. Ik kreeg hierdoor de mogelijkheid om in het 
werkveld zelf vanuit een ander perspectief naar problemen te kijken bij 
werknemers die door een gedwongen ontslag op zoek moesten naar ander 
werk. 

Jua, bedankt voor de samenwerking bij het tot stand komen van het artikel 
over uitstelgedrag.



Nonja, vriendin van het eerste uur uit mijn eerste studententijd in Nijmegen. 
Samen hebben we al heel wat sportieve uurtjes doorgebracht in zwembaden, 
op tennisbanen, bij het volleybal en dan aansluitend ook meestal in de kantine. 
Je hebt voor mij altijd een luisterend oor. Na al die jaren hebben we nog 
steeds zoveel te bespreken dat dit al heel wat keren ten koste is gegaan van 
onze sportieve inspanningen. Ik hoop dat we nog vele gezellige ontmoetingen 
zullen hebben. Dank je wel dat je mijn paranimf wilt zijn.

Irene, lieve vriendin uit mijn tweede studententijd. Ik ben je erg dankbaar dat 
het voor jou niet uitmaakte dat ik als student tijdens de studie psychologie vele 
jaren ouder was dan jij. Mede daardoor heb ik een ontzettend leuke studietijd 
gehad. Ik waardeer jouw niet aflatende belangstelling voor mijn wel en wee 
enorm. Fijn dat we nog steeds contact hebben en je mijn paranimf wilt zijn.

Angela, wat was ik blij dat je meteen zo enthousiast reageerde op mijn vraag 
of je de omslag van mijn proefschrift wilde maken. Het is zo ontzettend mooi 
geworden: dank daarvoor! We kennen elkaar inmiddels meer dan 40 jaar. Waar 
en wanneer we ook afspreken: altijd hebben we goede gesprekken die meestal 
over de zin van het leven gaan en de vragen die dat bij ons oproept. Ik hoop 
van harte dat er nog vele gesprekken volgen!

Lieve familie, vrienden en bekenden, bedankt dat jullie in mijn leven zijn: dat 
geeft mijn leven kleur.

Margriet en Joep, Ritse en Marjolein, ik vind het bijzonder dat ik deel mag 
uitmaken van jullie leven en daarmee ook kan genieten van Thijmen en Hein. 
Bedankt!

Lieve Theo, je betekent zo ontzettend veel voor mij. Dankzij jouw 
onvermoeibare steun aan mij ligt er met dit proefschrift een afronding van een 
lange weg die ik ben gegaan en die veel verder gaat dan dit proefschrift. Ik 
ben zo enorm trots dat ik met al jouw wijze raadgevingen zover ben gekomen. 
Wat ben ik je dankbaar met alles wat je voor mij doet. Altijd kan ik een beroep 
op je doen, nooit is je iets te veel. Ik zie er zo naar uit om met jou te gaan 
genieten van alle vrije tijd die nu voor ons ligt.
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