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DANKWOORD 

 

Het proefschrift is eindelijk klaar! Rest mij nu nog de juiste woorden te vinden om 

ieder te bedanken die zich in meer of mindere mate heeft ingezet om dit mede voor elkaar te 

krijgen. Ik hoop dat ik niemand te kort doe in dit dankwoord, als wel, dan bied ik op voorhand 

mijn excuses aan. 

Ik kan simpelweg volstaan met: bedankt iedereen die op welke manier dan ook een 

bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek en aan mijn proefschrift. Uiteindelijk toch maar even 

wat persoonlijke woorden want zonder de inzet, bereidwilligheid en hulp van veel mensen was 

dit onderzoek namelijk niet mogelijk geweest en was mijn proefschrift beland in de 

papierversnipperaar. Natuurlijk kan ik nu een hele lijst mensen noemen die de afgelopen jaren 

belangrijk zijn geweest zowel binnen als buiten mijn promotieproject. Ik noem slechts enkele 

speciaal bij naam hoewel misschien diegene die niet worden genoemd nog belangrijker waren 

op welke wijze dan ook.  

Allereerst hans, jij bent het ooit geweest die mij het vertrouwen en hoop heeft 

gegeven de stap te wagen naar de ‘onderzoekswereld’. Op verschillende momenten heb ik er 

misschien wel spijt van gehad als de dingen niet liepen zoals ik dat graag had gezien. Maar ja, 

uiteindelijk gingen die ergernissen vaak ‘nergens over’ en was jij diegene die voor mij alles 

relativeerde. Uiteindelijk was ik er ook overtuigd van dat de juiste stap gezet is. Je hebt me een 

goud kans gegeven om mij zelf te kunnen bewijzen en mij in diverse opzichten te kunnen 

ontplooien. Jouw open deur was altijd uitnodigend om binnen te vallen en de resultaten te 

bespreken. Ik heb heel veel van je geleerd en erg prettig met je samen gewerkt en nog steeds.  

Hans heel erg bedankt. Daarnaast zijn er verschillende studenten die een bijdrage hebben 

geleverd aan dit onderzoek en die ik graag wil bedanken. Dit waren onder andere Saskia Maas, 

Eveline van Duijvenvoorden en Aabed Bagath. 

Mijn ex-kamergenoten zal ik zeker niet vergeten. Carla, Monique, Sonja, Richard en 

Junda. Jullie ook bedankt voor jullie steun en begrip. Sonja, we hebben samen heel wat 

afgereisd langs allerlei landen, je heb me de moed gegeven om nergens bang voor te zijn, 

bedankt daarvoor. Daarnaast wil ik alle TNO ex-collega’s bedanken voor hun hulp, begrip en 

gezelligheid. 

Christien, jou wil ik bedanken omdat je mijn proefschrift zorgvuldig hebt gelezen en 

van advies hebt voorzien. 

Tenslotte nog een paar heel persoonlijke opmerkingen voordat ik afsluit met het 

bekende laatste hoofdstuk. Als laatste is het thuisfront aan de beurt. Nu speciaal iets voor mijn 

prachtige zoons Yassir en Anass. Lieve, lieve kleine eigenwijze kinderen, op dit moment 

begrijpen jullie nog niet waar mama al die tijd druk mee bezig was. Hoewel, yassir jij zwaaide 

mij meerdere malen uit met de woorden: “Goed werken hè mamma op je lab…’. Ooit hoop ik 

dat jullie begrijpen dat er mama’s zijn (zoals ik) die ambities hebben die tijdelijk niet helemaal 

samengaan met het perfecte moederschap. Naast mijn kinderen wil ik graag mijn ouders, mijn  
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zus Rachida en mijn broer Mustapha en mijn vriendinnen heel erg bedanken voor hun steun 

en aanmoedigingen.  

Als laatst, maar zeker niet minst wil ik mijn echtgenoot Aissa bedanken. Aissa, misschien ben 

ik jou wel de meeste dank verschuldigd. Ik bewonder het enorme geduld die je hebt. Ik ben je 

zeer dankbaar voor je geduld, begrip, steun en aanmoediging. Zonder jou had ik het zeker niet 

gehaald.  

 

 

 




