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Een proefschrift schrijven doe je niet alleen. Zo ook ik niet. Hier heb je niet alleen
het vertrouwen en de steun van je pro- en co-promotores voor nodig, maar ook dat
van collega’s, studenten, vrienden en familie. Om deze reden wil ik een aantal mensen
speciaal bedanken, daar zij mede verantwoordelijk zijn voor het eindproduct dat hier
ligt.
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je altijd vertrouwen in me hebt, zeker ten tijde dat ik dit zelf soms even kwijt ben!!!!
(uitroepteken uitroepteken)
Een vergelijkbare loopbaan had ik met mijn andere promotor, Catrien
Bijleveld, waar ik eerst les van kreeg tijdens mijn studie Criminologie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam en door wie ik ontdekte dat onderzoek doen ook leuk
kon zijn! Je lessen “methoden en technieken van criminologisch onderzoek” waren erg
inspirerend en zodoende had ik het bijbehorende boek dan ook zo uit. Hoe druk je ook
was, je had altijd tijd voor me om mijn werk (maar ook presentatie op de ASC) nog net
even een niveautje hoger te krijgen.
Zonder Jan Hendriks, mijn co-promotor, had ik nooit binnen een jaar al mijn
data kunnen verzamelen. Gelukkig zijn we allebei heerlijk praktisch aangelegd, zodat
er nooit tijd verloren gaat. Daarnaast kon ik altijd bij je terecht over adviezen voor de
klinische praktijk. Dit heeft mijn artikelen enorm verreikt! Ik vind het ontzettend leuk
dat ik al zo lang met je mag werken en dat je inmiddels ook een “echte” collega van
me bent J.
Jessica Asscher, mijn andere co-promotor, heeft veel in mijn dagelijkse
begeleiding betekend. Het laatste half jaar, in de ik-nader-het-einde-van-mijnproefschrift fase, heb je me enorm veel peptalks moeten geven, maar het resultaat is
er….alles is gepubliceerd. Wat moet ik toch zonder je! Jes, ik wil je heel erg bedanken
dat je altijd voor me klaar staat en ervoor zorgt dat ik te allen tijde gefocused blijf J. Ik
kan niet wachten om weer met je aan de slag te gaan met andere artikelen.
Peter van de Laan heeft ook een belangrijke rol gespeeld in mijn professionele
ontwikkeling. Jouw visie op ons werkveld heeft me enorm geinspireerd en geholpen
om het onderwijs aan onze studenten verder te verfijnen. Daarnaast heb je me
ook altijd de mogelijkheid gegeven de dingen te doen die ik leuk vind. Toen ik de
zedendelinquenten even “zat” was, kon ik met je verder werken aan het Moord en
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Doodslag onderzoek. Een samenwerking die me enorm heeft geholpen (en nog
steeds helpt) mijn paden te verbreden. Ik hoop dan ook nog meer leuke projectjes
met je te doen in de toekomst!
Special thanks go to John Gibbs. Already during my studies, I have been
reading your work on moral development with so much pleasure and interest. You
are able to make, what I personally think is one of the most complex processes of
cognitive psychology, understandable for everyone. You are a great inspiration for a lot
of scientists working on moral development. Thank you so much for your contribution
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Ik ben niet alleen blij om elke dag weer dit werk te mogen doen, maar ook
om al mijn lieve college’s te zien, die altijd voor me klaar staan (zelfs met koffie, taart
of anders lekkers ;). Ik heb het team de afgelopen jaren van 5 leden naar 12 leden
zien groeien, en ondanks enorm drukke periodes is en blijft iedereen altijd heel erg
betrokken bij elkaar en zorgt iedereeen ervoor dat iedereen het maximale uit zichzelf
kan halen. Lieve Machteld, Inge, Arna, Chrissy, Sanne, Mark, Xavier, Marita, Peer en
Hanneke, jullie zijn toppers!
Twee van mijn collega’s wil ik speciaal bedanken. Channa en Claudia, mijn
lieve paranimfen, die mij bijzonder goed ondersteund hebben bij de organisationale
taken van mijn promotie. Wat moest ik toch zonder jullie. Channa, ik zal je straks erg
missen als je weg bent. Onze Coffee Company koffie breaks doen me altijd enorm
goed! Claudia, nooit trotser was ik op je dan tijdens je promotie. Je bent een kanjer.
Daarnaast sta je altijd voor me klaar en hoe gezellig is het om bij jullie thuis regelmatig
aan te mogen schuiven J.
Mijn promotietraject had ik nooit zo snel kunnen doorlopen zonder de hulp van
mijn studenten. Inmiddels student af, en werkzaam als (forensisch) orthopedagogen in
de praktijk, dank ik, Alwine Essens, Anneke Wensink, Anouk ten Barge, Bea Groenendal,
Caroline van Breda, Eileen Bodde, Florentine van Exter, Judith Blokker, Michelle Snoek,
Petra Snip, Petra van Putten, Saskia Snikkers, en Teske Everhardus. Bedankt voor al jullie
harde werken! Suzan, hoewel je nog niet zo betrokken was bij het zedenproject, heb je
me wel met allerlei andere projecten geholpen, veel dank daarvoor!
Verder wil ik alle vestigingen van De Waag bedanken, die mij met open armen
hebben ontvangen. Ook Rentray, Harreveld en Den HeyAcker wil ik bedanken voor
hun hulp bij mijn onderzoek.
Tot slot, dank ik mijn lieve vader en moeder voor het meegeven van mijn
“organsatie skills”, it runs in the family! Mede door jullie onvoorwaardelijke steun heb
ik dit alles in zo’n korte periode kunnen bereiken. Last, but not least, mijn broer, je hebt
mijn afgelopen jaren goed getraind met alle leuke discussies die we altijd hebben,
over welk onderwerp dan ook. Hopelijk is deze training van nut bij mijn promotie.
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