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Dankwoord 

Veel mensen hebben me vooraf gewaarschuwd voor de enorme hoeveelheid tijd en 
energie die het vergt om een doctorsgraad te behalen. Het is een van de zeldzame 
momenten dat ik mezelf achteraf gelukkig prijs dat ik niet heb geluisterd. Het zes jaar 
lang werken aan een PhD voor 20 tot 30 uur per week met daarnaast voltijds 
internationale consultancy en drie ondernemingen voelde af en toe als een 
onmogelijke missie. Nu het einde nadert kijk ik terug op de laatste zes jaar met 
opluchting, trots en nederigheid. Ik ben dankbaar dat ik zoveel fascinerende mensen 
heb mogen ontmoeten en met hen heb mogen samenwerken. Dankzij de hulp van al 
deze mensen was ik in staat om mijn proefschrift te realiseren. Ik voel dankbaarheid 
om al deze mensen als vriend, collega en/of klant in mijn hart te kunnen sluiten. 
 
Allereerst dank ik Hans van Vliet voor zijn niet aflatende ondersteuning en zijn 
begeleiding naar dit moment. Ik ben ontzettend dankbaar om hem als mijn mentor, 
coach en leraar te mogen hebben. Ook dank ik Paul Ghijsen en Rob Kusters voor hun 
begeleiding en ondersteuning tijdens mijn Master en het eerste deel van mijn PhD. Rini 
van Solingen dank ik dat hij mij in contact bracht met bedrijven en natuurlijk voor zijn 
aanvullende advies. Tenslotte dank ik mijn wetenschappelijke collega’s voor onze 
discussies, hun reviews en ook voor de gezelligheid en collegialiteit. 
 
Verder dank ik de beslissers en alle andere mensen in de organisaties die zijn 
onderzocht. Helaas kan ik deze mensen hier niet persoonlijk bedanken, wegens de 
geheimhoudingsverklaringen. Niettemin verdienen zij allen een persoonlijk dank-
woord. Doordat ze me de mogelijkheid gaven om de benodigde gegevens te 
verzamelen heb ik waarde aan de wetenschap kunnen toevoegen en dit proefschrift 
kunnen ontwikkelen. 
 
Ik dank mijn ouders, familie en vrienden voor het luisteren naar mijn eindeloze 
(onderzoeks-)verhalen en hun ondersteuning wanneer ik dit nodig had. Mijn dochters 
Roxanne en Jennifer ben ik ongelofelijk dankbaar voor hun begrip en geduld terwijl ik 
er nauwelijks voor ze was. Ook dank ik Susan voor haar fantastische moederschap en 
het zorgen voor onze kinderen. Als afsluiting dank ik Roxanne voor haar verfrissende 
illustraties over het onderzoeksonderwerp. 
  



 

  


