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Stellingen

Dit proefschrift

1. Crisisinterventie is in essentie het inspelen op mogelijkheden en risico’s tijdens een intensieve, 
oplossingsgerichte assessment met systeemgerichte benadering.

2. In het Chinees bestaat het woord crisis uit twee tekens: gevaar en kans; de meerwaarde van 
crisisinterventie zit ‘m in het afwenden van gevaar en cliënten helpen hun crisis als kans te 
benutten.

3. Een verschuiving van een prevention focus naar een promotion focus doet niets af aan het 
family preservation ideaal en zou het juist tastbaarder maken.

4. De grootste uitdagingen voor crisisinterventie zijn het specificeren van interventie-doelen, 
doelgroep(en) en succescriteria, en onderbouwd hulpverlenen op maat.

5. De impact van crisisinterventie kan niet los gezien worden van de beschikbaarheid van 
passende vervolghulp.

Los van dit proefschrift

6. Niet alles dat je kunt tellen, telt. En niet alles dat telt, kun je tellen. (Albert Einstein)

7. Er zijn slechts marginale verschillen tussen het werk van een jeugdhulpverlener en dat van een 
mediator.

8. Universiteiten zouden promoveren op latere leeftijd en na praktijkervaring moeten stimuleren
in plaats van dit door een studentpositie en focus op wetenschappelijke carrière te ontmoedigen.

9. Een Amsterdammer kan niet anders dan zich gelukkig prijzen met de rijke diversiteit aan 
mensen, gezinnen, culturen, religies, buurten, beroepen, smaken, kunsten, fietsen en palen waar 
je die aan vast kunt zetten.

10. Much that starts with the letter C deserves a positive approach and lots of attention: children, 
caregivers, crisis, chances, challenges, changes, conflicts, communication, cooperation, climate, 
celebrations, chocolate, classical ballet, the color purple …1

                                                
1 The phenomenon ‘name letter effect’ (Kitayama & Karasawa, 1997; Nuttin, 1985; 1987) refers to   
  an increased identification with the letters/ initials of one’s name, even to the extent of influencing 
  major life decisions such as where to live and what to do professionally (Pelham, Matthew, 

Mirenberg, & Jones, 2002).
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