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De afgelopen jaren heb ik aan dit proefschrift gewerkt. Daarbij heb ik de hulp en 

steun van vele mensen gehad van wie ik er hier een aantal ga noemen. 

 

Allereerst wil ik mijn promotor Kees Ahaus en copromotor Manda Broekhuis heel 

hartelijk bedanken. Met veel plezier denk ik terug aan onze gezamenlijke overleggen in 

Groningen en, op afstand, via internet. Als begeleiders van dit promotietraject hebben 

jullie mij geleerd om met een wetenschappelijke blik naar onderwerpen te kijken. Kees, 

ondanks je vaak drukke agenda kon ik altijd op je rekenen. Bedankt voor al je 

waardevolle ideeën en feedback op mijn werk. Manda, je scherpe en kritische blik 

hebben ervoor gezorgd dat ik werd uitgedaagd om me steeds te verbeteren. Daarvoor 

ben ik je dankbaar. Voor mijn gevoel vormden we met z’n drieën een goed team dat mij 

in staat stelde om te promoveren. Maria, vanaf 2014 dacht jij ook mee bij veel van onze 

overleggen. Ik wil je bedanken voor het delen van je visie en uitgebreide kennis op het 

gebied van job crafting, waar ik veel van heb geleerd.  

Daarnaast wil ik de leescommissie bedanken, bestaande uit Sut I Wong, Cordula 

Wagner en Taco van der Vaart. Hartelijk dank voor het doornemen en het beoordelen 

van mijn manuscript en voor jullie adviezen ter verbetering van mijn proefschrift. 

Ook wil ik een aantal mensen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

bedanken voor alle support die ik heb mogen ontvangen. Dirk Pieter van Donk en 

Gerben van der Vegt, hartelijk bedankt voor jullie inhoudelijke feedback op mijn papers. 

Voor het beantwoorden van mijn vragen op statistisch gebied wil ik Tammo Bijmolt 

bedanken. Boyana, Gerdien, Monique, en Nick, mede promovendi van de vakgroep 

Operations, bedankt voor jullie hulp en tips bij het schrijven van dit werk. Ook wil ik 

Durkje, Renny, Ellen, Marjo, Heleen, Linda, Ellen, Astrid, Arthur, Hanneke en Rina 

bedanken voor het inplannen van afspraken en beantwoorden van al mijn praktische 

vragen.  

Voor mijn proefschrift heb ik empirische data verzameld. Ik heb hiervoor contact 

opgenomen met verschillende organisaties, waaronder vele ziekenhuizen. Ik wil alle 

medewerkers van deze organisaties hartelijk bedanken voor hun medewerking, want 

zonder hen was het niet gelukt om de data die in dit proefschrift zijn verwerkt te 

vergaren. In het bijzonder wil ik de medisch specialisten bedanken bij wie ik diepte-

interviews af heb mogen nemen. Ik ben onder de indruk van jullie openhartigheid over 

de mooie en kwetsbare kanten van jullie vak en het delen van de soms pijnlijke 
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gebeurtenissen die jullie hebben meegemaakt. Wieske, bedankt voor het checken van 

mijn vragenlijsten vanuit het perspectief van de medisch specialist. Giles en Henk, jullie 

tekstsuggesties waren zeer welkom. Ook ben ik de collega’s die ik tijdens mijn 

conferentiebezoeken sprak erkentelijk voor de leuke en inhoudelijke discussies. 

Vervolgens wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en warme 

belangstelling. Pap en mam, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om hard te werken en 

te investeren in een goede opleiding. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Bedankt 

voor jullie steun en belangstelling. Beste schoonvaat, wat hebben we vaak gebeld, 

gesproken, gediscussieerd en gelachen tijdens mijn promotieonderzoek. Jij was altijd 

zeer belangstellend en betrokken. Ik wil je hartelijk bedanken voor je ondersteuning en 

je peptalks tijdens dit traject. Het was prachtig. En natuurlijk schoonmuti, dankjewel 

voor de bemoedigende woorden. Ook wil ik mijn vrienden bedanken voor het feit dat 

jullie er nog steeds voor me zijn, terwijl ik de afgelopen jaren te weinig tijd voor jullie 

had. 

En, last but not least, natuurlijk mijn lieve Judith. Bedankt voor je vertrouwen in 

mij. Je vond het een goed idee dat ik een proefschrift ging schrijven en stimuleerde mij 

om door te zetten. Heel hartelijk bedankt voor je onvoorwaardelijke steun! 

 

Erik Renkema 
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