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“Oh, I thought you had already finished your PhD…” I heard this a lot. Given
that it took me ten years from start to end, I can understand the assumption.
Why it took me so long? Well, I also had a full-time job at the government,
there were a lot of ICT challenges with the driving simulator that needed to be
resolved, the initial observational study turned out to be the pilot study, I got
married, had a baby, and I had a life. Or at least I attempted to have one. Given
that a regular PhD study takes four years of full-time work, I’d say I did a pretty
good job. Writing the ‘Acknowledgements’ forces you to look back and assess
your PhD life, and I am glad that I can conclude that doing so puts a huge smile
on my face.
Doing a successful PhD depends on many factors, of which I’d like to share a few
with you in this chapter. In my opinion, the people surrounding you constitute
an important factor – probably even the most important factor –, especially
when you attempt to do your PhD part time.
First of all, there are the people who sparked the train of thoughts to even start
this PhD journey. For this, I wish to thank Manus Barten and Maria Kuiken with
whom I’ve spent time contemplating this PhD while working at DHV; though
I am not even sure if you are aware that it was you who were standing at the
cradle of this PhD thesis (het startte met ons snode plan om in die DYNAMAX
offerte een ‘PC-simulatie’ aan te bieden…, weet je nog Manus?).
Secondly, one needs supervisors who believe that you will actually finish your
dissertation (or at least convincingly tell you that they feel that way). I wish to
thank professor Karel Brookhuis and professor Dick de Waard for being this
kind of supervisors for me. I really enjoyed being in Groningen to talk about
my PhD topic with you and to discuss the differences and similarities between
working for a national government and a university.
Karel, thank you for your support right from the start. I know that I have not
always been easy (read: often were plain stubborn) and I vividly remember
your surprise when that first experiment actually got some interesting results (I
told you so!!! :-) Thank you for letting me have a go at it and allowing me lots
of freedom when thinking out my research questions and methods. You have
inspired me to follow my own path and finish this thesis.
Dick, thank you for your meticulous and ruthless feedback – or ‘gebrom’, as
you’d refer to it – and the little gems you hid in the truck load of comments (“A
R A?! Heeft er soms een papegaai meegeschreven?”, when critiquing an error
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This PhD thesis marks an important destination in my scientific journey. At the
same time, I hope it will be far from the final destination. I have always enjoyed
working on this thesis, though it has not always been easy. I feel fortunate that
my employer(s) allowed me to start – and finish – this PhD thesis, which enabled
me to connect the science of traffic psychology with the daily practice of a road
authority and a Ministry. Making this connection is what motivates me.

of my reference manager). Your feedback has pushed me to write as precise as
possible, which is a great asset when writing a scientific thesis.
P.S. Karel and Dick, I am very much looking forward to learn who of you has won
the bet regarding the colour of my defence outfit… Let’s find out on April 23rd!
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Thirdly, much of doing a successful part-time PhD also depends on your supervisor
at the workplace of your ‘real’ job. Specifically, I would like to highlight the
contributions of Harry van Ooststroom and Marja van Strien. Harry, for your
courage to employ me at Rijkswaterstaat under my condition that I could start
this PhD journey. Marja, for your support and interest in my PhD study, and for
bravely living up to your motto (“I shall either find a way or make one”).
Having great co-authors is also a tremendous asset for doing a successful PhD
and I feel privileged for having had some awesome co-authors.
Bridget Burdett, thank you for our early morning / late evening Skype, email
and chat conversations, and for your inspiring tweets on your #phdlife. It has
been a blast! In short, thank you for being my academic sibling. When one day
we meet again in real life the tequila is on me.
Sam Charlton, it has been such a pleasure working with you. Thank you for
challenging and inspiring me (I never knew laundry baskets are perfect for
storing a lamb).
Bart Jelijs, HAMSTEREN!!! (Echt een briljante vondst. En zo gaaf dat je nu zelf
aan een promotietraject bezig bent!)
Chris Dijksterhuis, thank you for your patience (leuk he, de rijsimulator
programmeren…)
Joke van Dijken, it was fun to work with someone who dares to discuss and
challenge the research question and method I proposed. Thank you for that!
Other people who have helped me with setting up my studies and writing this
thesis, and who I would really like to thank, are:
Peter van Wolffelaar, I still am very grateful for your dedication to science and
your relentless efforts to get my ‘strange experiment’ to work in the driving
simulator (“you are the first one who needs the other traffic in a driving simulator
‘just to be there’, very exceptional”)
Raymond Hoogendoorn, you have been a great help with making all necessary
arrangements for getting my experiment up and running at the faculty in Delft.
Thank you for helping out a fellow PhD student!
Geoff Martin, thank you for being a friend and for being extremely pedantic
with words. Our conversations have been so much fun! And I apologise for
making you go through that first, horrific and way too long version of my first
article.
Margaret Parks, my English teacher, thank you for fuelling the love for my
Oxford Dictionary, for sharing your gardening secrets and for introducing me to
deliciously good red velvet cakes.
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I also like to thank the bachelor thesis group whose work ended up being the
pilot study for my study on pedestrians, the temporary workers and all the
participants who were willing to feature in one of my studies. This thesis would
not have been possible without you.

The people who are probably the least aware of their contribution to this PhD
thesis are Dash Berlin, Aly & Fila, John O’Callaghan and Cosmic Gate. Thank
you all for providing the necessary mental support every time my laptop made
me wait when it was struggling again with large SPSS calculations.
***
From here on, I will continue this chapter in Dutch, as I believe that compliments
are best understood in the native language of the person who is being applauded;
hence the bilingual chapter title.
Bart Jelijs, Frank Westerhuis, Joke van Dijken, Dafne Piersma, Jeanet Veldstra,
Chris Dijksterhuis, dankzij jullie voelde het alsof ik als buitenpromovendus er in
Groningen toch een beetje bij hoorde. Dankjulliewel daarvoor!
Wie denkt dat promoveren een eenzaam proces is heeft het mis. Eén netwat-minder-subtiele kop in de Telegraaf en je telefoon staat roodgloeiend.
Bijkomend voordeel is dat ook gelijk de top van Rijkswaterstaat op de hoogte
is van je promotieonderzoek. Ik wil graag mijn collega’s van Rijkswaterstaat,
Connecting Mobility en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
bedanken voor hun interesse in, en soms zelfs deelname aan, mijn
promotieonderzoek. Specifiek wil ik de volgende personen graag extra in het
zonnetje zetten:
Fred Verweij, onwijs dank voor dat ene rapport dat je speciaal voor mij uit de
oude doos had opgediept en wat nu de intro vormt van dit proefschrift!
Henk Stoelhorst, fijn dat ik de DYNAMAX data mocht gebruiken en kon
meedraaien in het project.
Willem Rozendal, bedankt voor je spontane hulp bij het verzamelen van
proefpersonen voor mijn 2e experiment én voor de lach die niet van je gezicht
af te beitelen is.
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In these Acknowledgements I would also like to highlight the importance of going
to conferences: to meet fellow researchers, to get inspired, to share your own
findings and to be motivated to finish your work before the conference deadline
for abstract submission. I am very lucky that I have met many interesting people
at conferences around the globe and I wish to thank all of you. Probably without
realising, your contribution to this PhD research is much larger than you may
expect.
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Willem Vermeulen, Paul Schepers en Chantal Merkx, mijn ‘gedragscollega’s’,
bedankt voor de inhoudelijke gesprekken over het interpreteren van mijn
onderzoeksresultaten.
Rob Methorst, fijn dat ik wat van je kennis over voetgangers en
voetgangeronderzoeken mocht aftappen. Ondanks alle tegenslag die je hebt
gehad vertrouw ik er op dat het met jouw proefschrift ook goed komt.
Hans Driever, ook al was het werk bij Connecting Mobility nog zo leuk, jij
maande me te zorgen dat ik óók tijd aan mijn promotieonderzoek besteedde. “Je
nodigt me toch wel uit voor je promotie he”, zei je bij onze laatste werksessie, net
voordat je (opnieuw) met pensioen ging. Inmiddels weet je dat die uitnodiging
al in je mailbox zit.
Ursula Neering, voor het meedenken over wat er vanuit Communicatie wél kan!
Andere mensen die ik graag in dit proefschrift wil vermelden:
Marjan Hagenzieker, wat fijn dat je gedurende de tien jaar die ik over dit
proefschrift heb gedaan steeds geïnteresseerd bleef informeren naar mijn
vorderingen. Ook veel dank voor je adviezen en het delen van je ervaringen
rondom het combineren van een proefschrift met het krijgen van een kind. Diana
Vonk Noordegraaf, Matthijs Dicke-Ogenia, Marieke Adriaanse, Serge van Dam,
Peter van der Knaap, dank voor al jullie goede adviezen om dit proefschrift af
te ronden (“dat extra literatuurhoofdstuk kan ook wel weg hoor”, “schrijf in de
ochtend, wanneer je hoofd nog leeg en fris is”). Wouter van den Berghe, samen
in hetzelfde schuitje, hoe vordert het met jouw proefschrift…?
Dank aan iedereen die mij het afgelopen jaar een hart onder de riem heeft
gestoken middels de enquête die ik online had gezet. Ja, sommigen vermoedden
het al, dit was een combi van inzicht krijgen in wie eigenlijk interesse heeft in dit
proefschrift (behalve ikzelf) en publiekelijke self-persuasion om dit proefschrift
toch echt af te maken. Ik raad iedereen die enquêteonderzoek doet aan af te
sluiten met een antwoordveld voor overige opmerkingen. Daar bevinden zich
de echte pareltjes. De prijs voor ludiekste en meest opbeurende opmerking is
voor Willem de Vries: “Hallo Ilse. Gaaf dat je er bijna bent. Houd vol. Als t af is
moet de hele wereld doctor tegen je zeggen. Ook als je in de supermarkt bent.
Dit motiveert vast.” Ik kijk inderdaad zeer uit naar dat moment ;-)
Het doen van een parttime promotieonderzoek is misschien zwaar voor de
promovendus in kwestie, maar ja, die heeft behalve de lasten ook de lusten.
En met een beetje mazzel, zijn de lusten groter en valt het sommetje dus
positief uit in het voordeel van de lusten. Voor de directe omgeving van de
promovendus is dat vaak anders (wel lasten, weinig lusten). Het doen van een
parttime promotieonderzoek is dus feitelijk het zwaarst voor de mensen om die
promovendus heen. En hoe dichterbij zij staan, hoe zwaarder het doorgaans
is. Zo werkte ik aan mijn proefschrift tijdens zwemlessen, hockeylessen,
taekwondolessen. Tijdens de momenten dat de oppas ’s ochtends onze zoon
naar school bracht (in plaats van ikzelf). In de avonden, wanneer ik ook gezellig
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Dit stukje van het Dankwoord is dus voor jullie, voor al die lieve mensen heel
dicht om mij heen. Lieve pap, mam, Marit en Renske, opa (ook al kunt u
dit niet meer lezen) en oma (wat gaaf dat u ondanks uw hoge leeftijd toch
probeert er bij te zijn!), Piet en Margo, familie (ja Mathijs, “leen je alleen een
bord uit”, sta je ineens in een proefschrift), schoonfamilie en vrienden, veel
dank voor jullie interesse in mij (ondanks dat ik jullie minder zag), voor het
zijn van mijn (pilot)proefpersoon, voor het delen van mijn oproep om nog meer
proefpersonen en bovenal voor jullie geduld. Wat fijn dat jullie bleven vragen
naar de vorderingen en resultaten van mijn promotieonderzoek. Naarmate ik
langer over mijn onderzoek deed, moet dat steeds moeilijker zijn geweest (want
vindt ze het niet heel vervelend als we daar naar vragen nu het nog steeds niet
af is? Het antwoord is: nee, ik vond het juist leuk!). Lieve pap, mam, Marit
en Renske, dankjulliewel voor jullie onvoorwaardelijke steun, enthousiasme
en positiviteit wanneer ik weer eens over mijn proefschrift en mijn kleine (en
grote!) mijlpalen begon. Mam, wat fijn dat we samen konden reflecteren op mijn
bevindingen, dankzij onze gedeelde interesse in de psychologie van de mens.
Pap, bedankt voor je pragmatische hulp, je kritische vragen en het meedenken
(ook je ‘psychologie van de koude grond’ – sorry pap! – gaf me interessante
inzichten). De oplettende lezers hebben misschien gezien dat de dag van mijn
verdediging voor mijn ouders sowieso een bijzondere dag is. Het is namelijk mijn
verjaardag. En wie jarig is, trakteert. Ik heb daarom een bijzondere opdracht:
op de dag van mijn verdediging zal mijn paranimf Sebastiaan Wiering u vragen
wat u in één woord van mijn verdediging vond. Om een gratis Mars overhandigd
te krijgen is het enige, juiste antwoord op deze vraag: “Mars”. Mijn paranimfen
Sebastiaan Wiering en Kim van Boven wil ik graag heel erg bedanken voor hun
hulp bij de afronding van dit proefschrift en de organisatie van wat ongetwijfeld
een memorabel feest gaat worden! Ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik jullie
heb leren kennen in dat eerste jaar van Psychologie, en ik ben ontzettend trots
dat jullie mijn paranimfen willen zijn.
Tot slot zijn er nog twee mensen die ik in dit Dankwoord heel erg graag speciale
aandacht wil geven, te beginnen met de enige kamergenoot die ik heb gehad
tijdens het schrijven van dit proefschrift.
Lieve Bastiaan, je bent inmiddels net zeven geworden. Voor een korte periode
gedurende het werken aan mijn promotieonderzoek was jij mijn kamergenoot.
Ik achter mijn bureau, jij achter mij in je babygym. Je was gezellig (bijna altijd
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op de bank had kunnen zitten. Of op momenten dat anderen een feestje hadden.
En zo kon het ook gebeuren dat mijn zoontje Bastiaan en ik als ‘oppas uitje’ de
hele stad door gingen op zoek naar een geschikte onderzoekslocatie. En dat ik
op mijn verjaardag naast de Bijenkorf stond te observeren en van mijn ouders
als verjaardagscadeau een oppas (mijn moeder) en een ‘observator nr. 2’ (mijn
vader, uiteraard eerst ingewerkt) kreeg, toen ik geen uitzendkracht meer kon
vinden voor de laatste dagen dataverzameling in Utrecht.
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kon er een gulle lach van af), inspirerend (want jemig, jouw ontwikkeling in bijna
alles ging toch aanzienlijk sneller dan de ontwikkeling van mijn proefschrift) en
je vond het geen probleem dat ik probeerde door te typen terwijl je in mijn
armen bij mij aan de borst lag. Het moment dat je begon te kruipen en naar
mijn boekenkast greep om “The psychological problems of ageing” te pakken
luidde het einde van ons kamergenootschap in. Gelukkig konden we in de jaren
er na het nog vaak hebben over mijn onderzoek. Zo leerde je dat je iemand
kon afleiden door diens aandacht op iets anders te richten (met je steevaste
afleidingstactiek “Kijk een gorilla!”, een soort omgekeerde “Gorilla’s in our
midst”) en lach je dubbel van het lachen toen je hoorde dat mijn promotor Dick
de Waard heet (“Is ie dan ook dik, whahaha?!” “Euh, nee”). Ook bleek je een
perfecte ‘onderzoeksassistent’ bij het uitzoeken van een geschikte locatie voor
mijn laatste experiment, zonder dat iemand kwam vragen wat ik daar eigenlijk
aan het doen was (want wie verwacht zoiets nou van een moeder die gewoon
uitgebreid foto’s maakt van haar kind). En als kers op de taart was je met veel
plezier zelfs het covermodel voor dit proefschrift. Het grootste voordeel van dat
ik zo lang over dit proefschrift heb gedaan, is dat je inmiddels oud genoeg bent
om door de pedel te worden toegelaten tijdens mijn verdediging.
Lieve Rinse, van iedereen om mij heen heb jij waarschijnlijk het grootste
offer gebracht. Van de 19 jaar dat we elkaar kennen waren het er 10 mét ‘dat
proefschrift’. Eerst nog als onderdeel van mijn werk. Bedoeld als twee dagen in
de week, wat wegens externe omstandigheden zelfs gehalveerd werd, tot ook
die dagen op waren. De avond-, nacht-, ochtend- en weekenduren die ik in mijn
proefschrift stak liepen de laatste jaren alleen maar op. De laatste zeven jaar was
het proefschrift er niet alleen naast het werk, maar ook naast ons gezin. Het was
een ‘rocky road’. Menig keer heb je mij gered met je computer skills, bijvoorbeeld
wanneer Word zich weer eens niet kon verenigen met de referentiemanager, of
door mij tijd te geven om aan mijn onderzoek te werken. Ik wil je heel enorm
bedanken voor de tijd en ruimte die je mij gegeven hebt om dit proefschrift af
te ronden. Nu is het weer jouw beurt. Heb je zin om samen met mij een feestje
te vieren? :-)
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