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Klaar! Het voelt bijna onwerkelijk om de laatste woorden toe te voegen aan een
proefschrift dat is afgerond. Ik weet zeker dat ik dit moment nooit zou hebben bereikt
zonder de hulp en steun van anderen. Op deze laatste bladzijdes wil ik daarom graag
een woord van dank richten aan iedereen die direct, of indirect, heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van dit proefschrift.
Allereerst dank ik mijn co-promotor Claudia van der Put, die mij de fascinerende wereld
binnenloodste van risicotaxatie, instrumentontwikkeling, CHAID-analyse, en de risk
assessment wars. Claudia, ondanks mijn twijfelachtige visie op een onderzoeksbaan,
zag je 3,5 jaar geleden alleen maar kansen en mogelijkheden. Vol vertrouwen leende je
een dataset aan mij uit, wat leidde tot de eerste van een aantal waardevolle en unieke
instrumenten voor risicotaxatie die we samen ontwikkeld hebben. Jouw grote interesse
in alles wat met risico te maken heeft, je gedrevenheid voor het doen van onderzoek,
én je pragmatische aanpak, werken zeer aanstekelijk. Ik had mij geen fijnere begeleider
kunnen wensen en ik hoop dat we in de toekomst nog vaak zullen samenwerken.
Dan, promotor Geert-Jan Stams, die ooit tegen mij zei: “Een promotie is nooit weg...”.
Dank voor het vertrouwen dat je stelde in mijn promotietraject, ondanks dat ik zo
goed als niets wist van “Forensische Orthopedagogiek” toen ik aan dit traject begon.
In de gedragswetenschappen was ik zelfs nooit verder gekomen dan een vrije
bacheloropleiding Psychologie (weet je dat eigenlijk wel?). De academische vrijheid
waar je zo’n grote waarde aan hecht en die sterk aanwezig is in jouw programmagroep
was, en is, voor mij belangrijk om de dingen te kunnen doen die ik leuk vind. Deze
vrijheid waardeer ik zeer, en ik weet nu dat dat geenszins vanzelfsprekend is in de
academische wereld.
Mijn co-promotor Machteld Hoeve was van grote waarde bij beide meta-analyses die
onderdeel zijn van dit proefschrift. Dank Machteld, voor het kritisch becommentariëren
van beide manuscripten. Mede door jouw scherpe en nauwkeurige blik op beide
onderzoeken is één gepubliceerd in Clinical Psychology Review en hebben we bij dat
andere befaamde blad Psychological Bulletin een voet tussen de deur gekregen. Ook
de in- en uitleiding van dit proefschrift heb ik met jouw advies naar een hoger niveau
kunnen tillen.
Frans Oort, eveneens promotor, heeft ondanks zijn drukke agenda de tijd genomen
om aandachtig mijn manuscripten te bestuderen. Hij wees mij op de laatste
onvolkomenheden op taal- of statistisch gebied en deed dat altijd op rustige en
vriendelijke wijze en met grote deskundigheid. Frans, hartelijk dank hiervoor.
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Veel dank ben ik verschuldigd aan de leden van de promotiecommissie. De hoogleraren
Hendriks, Overbeek, Lindauer, Finkenauer, en Grietens stemden immers niet alleen in
met het lezen en beoordelen van mijn proefschrift, maar keurden ‘m ook goed.
Veel anderen die ik in de afgelopen jaren bij de UvA ben tegengekomen verdienen
genoemd te worden in dit dankwoord, omdat zij een zeer gewaardeerde bijdrage
hebben geleverd. Zo waren daar mijn collega-promovendi Anouk, Sharon, Gerdien,
Trudy, Anner, en Chrissy die onmisbaar waren voor steun, gezelligheid, het uitwisselen
van sociale informatie, én de noodzakelijke afleiding tijdens mijn promotietraject. Dat
ik de laatste jaren veel geleerd heb over het vakgebied Forensische Orthopedagogiek
komt mede doordat ik omgeven werd door bevlogen docenten en onderzoekers
zoals Lisette, Arna, Eveline, Hanneke, Inge, Jessica, Petra, Thijs, Ellen en Floor die onder
toenemende druk hoogwaardig onderwijs en onderzoek verzorgen. Ook andere
collega’s binnen POWL ben ik dankbaar voor gezelligheid, wijsheid, lunches en
koffiemomenten waaronder Britt en Bettina (former roomies!), Moniek, Marijke, Jolien,
Renée, Anna, Liesbeth, Elly, Esther, en Fleur. Carlijn Wibbelink dank ik in het bijzonder
voor de belangrijke hulp die zij bood bij het ontrafelen van de drie-level-techniek in
meta-analytisch onderzoek. Daarnaast was het samenwerken aan een handleiding en
een echte publicatie hierover niet alleen leerzaam, maar vooral heel leuk!
Als docent en begeleider heb ik veel geleerd van alle studenten aan wie ik les mocht
geven. Nynke de Jong en Mandy Meeuwsen verdienen hier apart vermeld te worden,
omdat zij bereid waren om een eerste versie van het onderzoek in hoofdstuk 4 uit te
werken in hun afstudeeronderzoek. Ook hebben zij veel werk verzet voor het artikel
dat volgde op hun scriptie, met name in het zoeken naar studies en de codering ervan.
Dank jullie wel!
Een speciaal woord van dank richt ik aan mijn twee paranimfen Sanne de Vries en
Marleen van Polanen. Sanne, jij hebt mij gevraagd om onderzoeksassistent te worden
in je promotieproject en dat was mijn eerste stap in de onderzoekswereld. Zonder jou
was mijn eigen promotieonderzoek er zeer waarschijnlijk helemaal niet geweest. Dank
je wel voor deze kans! Marleen, de dagen dat jij aanwezig was op de UvA vond ik altijd
extra gezellig. Ik mis onze fijne werkonderbrekingen waarin je niet alleen een luisterend
oor bood, maar waarin je ook goede oplossingen aandroeg voor problemen van allerlei
aard en omvang. Sanne en Marleen, ik ben er trots op dat jullie beiden aan mijn zijde
staan en waardeer het zeer dat jullie je inzetten om deze dag goed te laten verlopen.
Geniet ervan!
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Benjamin Voss verdient hier genoemd te worden, omdat ik hem niet alleen dank voor
zijn waardevolle vriendschap, maar ook voor de tijd en moeite die hij heeft genomen
voor het ontwerpen van de omslag van dit proefschrift. Dank, Benji!
Zoals onder meer valt te lezen in de hoofdstukken 2 en 4 van dit proefschrift zijn er nogal
wat factoren te noemen die de kans op problemen tijdens de ontwikkeling van kind tot
volwassene vergroten. Ik had het geluk om mij te kunnen ontwikkelen in een omgeving
waarin deze factoren afwezig waren. Pap en mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke
steun en vertrouwen, wat mij gebracht heeft tot in de Agnietenkapel. Ruth, als oudere
zus was je een uitstekend voorbeeld in mijn hele onderwijsloopbaan en daarmee heb
je een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn promotie in de gedragswetenschappen.
Dank je wel!
Een voorwaarde voor een succesvol promotietraject is het tijdig regelen van gezelligheid
en het doen van leuke dingen. Zo ben ik naar beneden gestort met Baron 1898 en
Goliath, heb ik gereisd door de Baltische Staten, zag ik Adele When We Were Young
zingen, liep ik de halve van Amsterdam, heb ik gedobberd op de Vinkeveense Plassen
met zon en rosé, én won ik de finale van Lingo. Vriendjes en vriendinnetjes, heel veel
dank voor alle leuke uitstapjes en gezelligheid tijdens mijn aio-jaren! (:

D

Zo, en dan is het nu zo ver...: Punt!
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