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Een proefschrift biedt een uitgelezen kans om mensen te bedanken en ik pak even goed uit; niet alleen 

omdat het dankwoord het meest gelezen deel van een proefschrift is, of omdat ik geregeld niet kort  

van stof ben, maar vooral omdat er veel te bedanken valt. 

 

Ook hen die niet meteen voor de hand liggen… 

De afdeling Sociale Psychologie van de Vrije Universiteit, die mij wetenschappelijk opleidde, waar 

de kamerdeuren altijd open stonden voor studenten en die mijn enthousiasme over de toepasbaarheid 

van sociale psychologie voedde. In het bijzonder wil ik Nils Jostmann noemen, ook ‘overgelopen’ 

naar de UvA, met wie ik tijdens het onderzoeksdeel over doelen prettig heb samengewerkt.  

 Mijn opleidingsgroep van de Opleiding tot Mediator (2009-2010) bij Schouten & 

Nelissen voor de leuke en interessante vrijdagen, de docenten voor de waardevolle oefeningen, 

feedback en treffende voorbeelden van conflictsituaties, onder andere binnen de wetenschappelijke 

wereld, en mijn medecursisten voor de bijzondere inkijk in voor mij als jongste nieuwe professionele 

settings, voor de verschillende eigen stijlen, het goede toneelspel en de boeiende vragen en 

gesprekken. De opleidingsdagen waren een inspirerende, activerende en meer dan prettige afwisseling 

tijdens mijn promotieonderzoek.  

 Mijn intervisiegroep: Barbara, Eva & Eva, Evelien, Judith, Meredith, Renske en Rosaura. 

De zes-wekelijkse 2-urige bijeenkomsten waren een goede plek voor reflectie, met elkaar meedenken, 

en zeker ook voor gezelligheid (en lekkere hapjes!).  

 Iedereen van Dansacademie Lucia Marthas die ertoe heeft bijgedragen dat ik met zoveel 

plezier heb gedanst en dat mijn conditie nog een beetje op peil bleef ondanks de vele computeruren.  

 

Uiteraard mijn co-auteurs en collega’s… 

Prof. Dr. Frans Oort, als co-auteur bij één van de artikelen, maar ook als vraagbaak bij statistische 

vraagstukken. Wat was het prettig om door jouw rustige uitleg en meedenken met een oplossing én 

met het gevoel niet volledig ondeskundig te zijn, maar ‘geconfronteerd met een inhoudelijk 

vraagstuk’ je kamer te verlaten. Bedankt voor je flexibiliteit, vriendelijkheid en deskundigheid.  

 Prof. Dr. Tom van Yperen, op wiens werk wij konden voortbouwen in hoofdstuk 5 en met 

wie ik heel prettig heb samengewerkt voor het Big Four artikel. Ik hoop nog vaker zulke stimulerende 

gesprekken over (verbetering van) de jeugdzorg met je te hebben.  

 Mijn kamergenote op zolder: Dr. Annemarie Meijer, die de vele telefoontjes op de 

crisislijn moest verdragen, onze groene zône op de kamer in leven hield en altijd geïnteresseerd is 

blijven vragen hoe het me verging.  

 Mijn collega AiO’s op de afdeling, Esther Hakvoort, Julia Dewald, Dominique Sieh en 

Imane Oulali, de ‘Ballroom-ladies’, de afgelopen tijd vooral gezien in onze ‘extended office’ de 

Coffee Company, en in eerdere tijden Eva Marinus (wat zit je nu ver weg...) en Jantine Spilt (wat een 
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leuke gesprekken over religie), door wie ik, uiteraard ook met Judith Bekebrede (post-Vossius 

tijden...), Marjolein Verhoeven (ook nog van de zolder) en Corine van der Bruggen (lang leve de 

cccc’s!), werd meegenomen in AiO- overleggen en activiteiten (van lunches tot kanoën) en wier vijf 

promoties én huwelijken ik inmiddels heb mogen meevieren! Bedankt voor het wegwijs maken en 

voor alle leuke herinneringen.  

 Mijn directe collega’s van Forensische Orthopedagogiek, de groep die ik sinds het begin 

in 2007 heb mogen zien groeien, die probeert onmogelijke bergen werk te verzetten met passie voor 

een jong maar explosief masteronderwijs- en onderzoeksprogramma, maar wel de tijd neemt voor een 

etentje, een uitje door de grachten, of een excursie tot aan het mooie Friesland. Machteld Hoeve, Inge 

Wissink, Arna van Beek, Claudia van der Put, Chrissy James en Sanne de Vries (sharing the same 

Spirit ;)) en (special buddy en onofficiële paranimf) Eveline van Vugt. Ik zal jullie missen, maar hoop 

jullie gewoon nog vaak tegen te komen! 

 

En zeker ook studenten… 

De masterstudenten van Forensische Orthopedagogiek, die college geven tot een eervolle 

onderwijstaak maken met hun actieve en gemotiveerde deelname. Jullie opdrachten over persoonlijke 

doelen en professionele ontwikkeling stemmen mij hoopvol over de aanstormende generatie 

Forensisch Orthopedagogen.  

 Mijn OZP-groepjes, de twee ‘schakel’groepjes die in het belang van de gezinnen ook na 

het practicum hun ‘eigen’ gezinnen bezochten met vragenlijsten, en met name mijn eerste OZP 

groepje, Roos, Eva, Mirjam, Marit, Annika en Sezen, die vanaf de start aan dit onderzoek 

meewerkten en verslaafd raakten. Naast jullie bachelorscriptie, die ook eraan werd gewijd, heb ik van 

vijf van jullie ook de masterscriptie mogen begeleiden. Jullie betrokkenheid en inzet hebben enorm 

bijgedragen!  

 Ook mijn andere scriptiestudenten, Ellen (ook in je onderzoeksstage heb je veel waardevol 

werk verzet), de twee Inge’s, Lotte, Yvette, Marieke, Esther, Miranda, Jorien en Quirien, wil ik 

bedanken. Jullie voedden mijn enthousiasme en maakten het mogelijk vele deelonderzoeken uit te 

voeren, o.a. over programma-integriteit, culturele sensitiviteit, follow-upresultaten, subgroepen en 

uithuisplaatsing.  

 En natuurlijk mijn student-assistenten, Femke, Eva, Mirjam en Marieke, zonder wier 

ondersteuning ik waarschijnlijk zelf in crisis was geraakt. Dan nog Mo en Sezen: bedankt voor jullie 

vertaalwerk voor de Turkse vragenlijsten.  

 

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan cliënten en medewerkers van Spirit... 

Primaire dank wil ik uiten aan het adres van de gezinnen die Spoedhulp ontvingen en deelnamen 

aan het onderzoek, die mij en de andere onderzoekers heel dichtbij lieten komen in een moeilijke 
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periode in hun leven. Zij lieten ons hun persoonlijke situatie, kwetsbaarheid en veerkracht met een 

bewonderenswaardig grote openheid zien, waarmee zij, behalve het onderzoek überhaupt mogelijk te 

maken, ook een belangrijke bijdrage leverden aan de interpretatie van de cijfermatige 

onderzoeksgegevens.  

 De jeugdhulpverleningsorganisatie Spirit is voor mij niet alleen de organisatie waar ik 

Spoedhulp heb onderzocht. Spirit is ook de organisatie waar ik als stagiaire en later als medewerker 

de kans kreeg aan boeiende projecten mee te werken en de organisatie die het woord professionaliteit 

voor mij inhoud heeft gegeven. Ik kan op deze plek niet iedereen bij naam noemen die ik binnen 

Spirit dank verschuldigd ben. Toch wil ik de volgende afdelingen en mensen specifiek noemen.  

 De Leefgroepen De Verhulst en De Pijler, waar ik de complexe en dynamische realiteit 

van de hulpverlening kon ervaren, de Cliëntregistratie, die mij en de andere onderzoekers gastvrij 

ontving en keer op keer flexibel aan onze verzoeken om extra gegevens(overzichten) voldeed; Nina 

en Barbara, bedankt! En de Afdeling inhoud, en in het bijzonder O&O waar ik veel leerde en altijd 

met plezier terugkom.  

 Het middenkader van Spoedhulp, afdelingsmanagers en orthopedagogen/ 

psychologen. In de (eerst nog) maandelijkse inhoudelijke werksoortoverleggen, waar ik graag aan 

deelnam heb ik jullie leren kennen als deskundige en betrokken leidinggevenden. Ik ben jullie 

dankbaar voor jullie eigen deelname, maar ook voor het steeds weer motiveren van jullie teams, 

ondanks verzuchtingen, om de dingen te doen die ik vanuit het onderzoek op jullie afvuurde.  

 Veel dank gaat uit naar de hulpverleners van Spoedhulp, die ik altijd met plezier in de 

regio bezocht en telefonisch stalkte. Bedankt voor de inspanningen voor het onderzoek, de 

hartelijkheid waarmee jullie mij keer op keer ontvingen, ondanks de eisen van het onderzoek, maar 

ook voor het vertrouwen om mij mee te nemen naar jullie cliënten, je op de vingers te laten kijken en 

dan ook nog om feedback te vragen. Wat er ook in dit proefschrift beschreven staat over de 

inspanningen die nodig zijn om effectiviteit van crisisinterventie te vergroten, jullie zijn het die 

dagelijks bij de gezinnen die hulp nodig hebben binnenstappen; gezinnen bij wie menigeen geen 

ingang zou vinden en waar velen zich geen raad mee zou weten in complexe situaties die jullie in een 

paar weken proberen te overzien én te beïnvloeden. Jullie hebben een ontzagwekkend vermogen om 

met heel verschillende mensen om te gaan en te interveniëren in een ontwrichte gezinssituatie. Ik ben 

onder de indruk van jullie open, respectvolle en tegelijk daadkrachtige, confronterende en 

professionele manier van werken. 

  

Enkele mensen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage en begeleiding:  

Esther Overweter, die ik in haar vele managementfuncties binnen Spirit bleef tegenkomen tot mijn 

plezier, Annemarie van de Vall, vol humor en positieve energie, met wie in mijn stage een leuke 

band kreeg en met wie ik in het laatste jaar mocht samenwerken rondom Spoedhulp, Theo Schut, die 
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als manager van de afdeling Inhoud mij aan het werk hield tot ik bij de UvA kon beginnen en die deel 

was van de begeleidingsgroep van het onderzoek, en uiteraard Baukje Vermeiden, die mij 

begeleidde als stagiaire, en met wie ik het meest en meer dan prettig heb samengewerkt vóór en 

tijdens mijn promotietraject. Je hebt heel veel bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling.  

 Mijn copromotor Dr. Jessica Asscher, die later bij mijn project betrokken raakte, maar 

een belangrijke rol is gaan vervullen, met wie ik in korte tijd een goede band opbouwde, die mij 

voorzag van vruchtbare tips op velerlei gebied en betrokkenheid toonde tot vlak vóór, na en zelfs op 

de dag van haar bevalling. Jessica, ontzettend bedankt voor je inhoudelijke bijdrage, je bemoedigende 

woorden en de vele gezellige koffies, met of zonder kids.  

 Mijn promotoren Prof. Dr. Peter van der Laan en Prof. Dr. Geert Jan Stams, een voor 

mij waardevolle combinatie in de begeleiding. Peter, een bron van kennis en visie. Bedankt voor het 

vertrouwen dat je me hebt gegeven, de ruimte die je liet voor eigen invulling en tegelijk de 

betrokkenheid bij mijn project waarmee je ingreep, meedacht en er was wanneer dat nodig was. Je 

vriendelijke, rustige en bedachtzame manier van begeleiding hebben mij erg geholpen. Ik waardeer 

het zeer dat je ook na je vertrek bij de UvA, tot het eind, mijn promotor hebt willen blijven. Geert 

Jan, die altijd goede ideeën heeft om onderzoeksgegevens te benutten, die met grenzeloze toewijding 

probeerde mijn ideeënstroom bij te houden en in goede banen te leiden, die mijn leerpunten geduld en 

flexibiliteit een hele nieuwe dimensie heeft gegeven en die er niet vies van is om zelf met zijn voeten 

in de modder te staan om gezamenlijk iets goeds tot stand te brengen. Bedankt voor je aanstekelijke 

wetenschappelijke passie, je waardevolle hulp bij het verbeteren van teksten en het verfijnen van 

analyses, je humor, de pizza’s en de boeiende inhoudelijke gesprekken, over crisis(interventie), maar 

ook over politiek en wetenschap.  

 

Ook wil ik mijn privé-omgeving bedanken 

Mijn huisgenoten, bij wie ik stoom kon afblazen als dat nodig was, die mijn katten verzorgden zodat 

ik op vakantie kon, die mij in en uit zagen vliegen en uren achter de computer zagen zitten en die me 

altijd een gezellige thuisbasis gaven.  

 Mijn vrienden, die jarenlang mijn verhalen over werk moesten aanhoren en toch 

geïnteresseerd bleven, leuke dingen wilden blijven doen en op wie ik zou kunnen rekenen in tijden 

van crisis. Omdat ik hier geen recht kan doen aan de waarde van jullie vriendschap, noem ik geen 

namen maar bedank ik ieder voor onze bijzondere en unieke band. “Vrienden zijn de familie die je 

kiest.” Ik noem wel Myrthe, die bijsprong bij het invoeren van de vragenlijsten, Fanny, die mijn 

vragenlijsten en posters ontwierp, en Freke, die figuur 2 in hoofdstuk 3 en de kaft van dit proesfschrift 

ontwierp.  

 Mijn paranimfen, Evelien van de Veer en Amos Israel. Beiden sociaal psycholoog, beiden 

promoverend en beiden heel belangrijk voor mij. Evelien, na veel gedeeld te hebben in onze 
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woorden en de vele gezellige koffies, met of zonder kids.  

 Mijn promotoren Prof. Dr. Peter van der Laan en Prof. Dr. Geert Jan Stams, een voor 

mij waardevolle combinatie in de begeleiding. Peter, een bron van kennis en visie. Bedankt voor het 

vertrouwen dat je me hebt gegeven, de ruimte die je liet voor eigen invulling en tegelijk de 

betrokkenheid bij mijn project waarmee je ingreep, meedacht en er was wanneer dat nodig was. Je 

vriendelijke, rustige en bedachtzame manier van begeleiding hebben mij erg geholpen. Ik waardeer 

het zeer dat je ook na je vertrek bij de UvA, tot het eind, mijn promotor hebt willen blijven. Geert 

Jan, die altijd goede ideeën heeft om onderzoeksgegevens te benutten, die met grenzeloze toewijding 

probeerde mijn ideeënstroom bij te houden en in goede banen te leiden, die mijn leerpunten geduld en 

flexibiliteit een hele nieuwe dimensie heeft gegeven en die er niet vies van is om zelf met zijn voeten 

in de modder te staan om gezamenlijk iets goeds tot stand te brengen. Bedankt voor je aanstekelijke 

wetenschappelijke passie, je waardevolle hulp bij het verbeteren van teksten en het verfijnen van 

analyses, je humor, de pizza’s en de boeiende inhoudelijke gesprekken, over crisis(interventie), maar 

ook over politiek en wetenschap.  

 

Ook wil ik mijn privé-omgeving bedanken 

Mijn huisgenoten, bij wie ik stoom kon afblazen als dat nodig was, die mijn katten verzorgden zodat 

ik op vakantie kon, die mij in en uit zagen vliegen en uren achter de computer zagen zitten en die me 

altijd een gezellige thuisbasis gaven.  

 Mijn vrienden, die jarenlang mijn verhalen over werk moesten aanhoren en toch 

geïnteresseerd bleven, leuke dingen wilden blijven doen en op wie ik zou kunnen rekenen in tijden 

van crisis. Omdat ik hier geen recht kan doen aan de waarde van jullie vriendschap, noem ik geen 

namen maar bedank ik ieder voor onze bijzondere en unieke band. “Vrienden zijn de familie die je 

kiest.” Ik noem wel Myrthe, die bijsprong bij het invoeren van de vragenlijsten, Fanny, die mijn 

vragenlijsten en posters ontwierp, en Freke, die figuur 2 in hoofdstuk 3 en de kaft van dit proesfschrift 

ontwierp.  

 Mijn paranimfen, Evelien van de Veer en Amos Israel. Beiden sociaal psycholoog, beiden 

promoverend en beiden heel belangrijk voor mij. Evelien, na veel gedeeld te hebben in onze 
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studiejaren, na zeven vakanties, ontelbare etentjes, al je steun en al het plezier in de afgelopen elf jaar, 

hoefde ik geen moment na te denken wie er als paranimf naast me zou staan. Lieve neef, Amos, dank 

voor je relativerende humor, scherpe inhoudelijke blik en warme betrokkenheid. Wat fijn dat je 

ondanks de afstand en je drukke gezin mijn paranimf wilt zijn.  

 Dan last but not least mijn familie, de grote familie Al, met wie de Al-met-Al dagen steeds 

maar leuker worden. De familie van m’n moeder, grotendeels meer op afstand (Amerika, Canada, 

Israël), maar toch heel nabij. Mijn lieve oom Joseef en tante Ruth en hun (klein)kinderen wil ik in het 

bijzonder noemen. Jullie leerden mij wat familie is. De 2,5 maand quality time bij jullie in Jeruzalem 

in 2011 was fantastisch. En natuurlijk mijn eigen gezin, mijn broertje z.l., van wie ik misschien wel 

het meest leerde, mijn belangrijkste voorbeeld: mijn vader z.l., en mijn moeder: heerlijk, onze 

gedeelde interesses en je steun en warmte. Ik ben dankbaar voor wat jullie me voor het leven hebben 

meegegeven. 
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