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Dankwoord
Het is zover, mijn proefschrift is nu eindelijk af. Het waren 4 interessante jaren 
en langs deze weg wil ik graag stilstaan bij alle personen die direct of  indirect een 
bijdrage hebben geleverd bij het realiseren van dit eindwerk.

Allereerst wil ik mijn promotoren en dagelijkse begeleiders bedanken voor hun 
inzet de afgelopen 4 jaar en de vrijheid die jullie mij hebben gegeven waardoor 
ik een eigen invulling kon geven aan mijn onderzoek. Peter, dankzij jou ben ik 
gaan promoveren. Ik heb altijd zeer prettig met je samengewerkt en dat was 
tijdens dit traject niet anders. Bedankt voor je kritische blik, je enthousiasme en 
steun. Matthias, ook al had je het idee mij niet altijd te kunnen helpen vanwege 
de empirische insteek van dit proefschrift, je hebt altijd goede feedback gegeven 
en je maakte altijd tijd vrij om al mijn stukken na te kijken en mij meteen van 
feedback te voorzien. Jean-Louis, bedankt voor het helpen met het opstarten van 
mijn onderzoek en Adriaan, bedankt voor je enthousiasme en het helpen afronden.

Ook wil ik het NSCR en de VU bedanken voor de inspirerende en stimulerende 
omgeving die ze mij hebben geboden de afgelopen jaren. Ik ben omringd 
JHZHHVW�PHW�ÀMQH�FROOHJD·V��$DQ�DOOH�$,2·V�GLH�RQJHYHHU� WHJHOLMN�VWDUWWH�PHW�KXQ�
promotietraject: wat hebben we tijdens en buiten het werk veel lol gehad. Bedankt 
voor een paar gezellige jaren. En Peter van der Voort, ik ben blij dat jij al die 
artikelen en boeken voor me hebt gevonden. Mijn proefschrift zou niet compleet 
zijn zonder de vele zoektochten die je voor mij hebt ondernomen.

Daarnaast had ik zonder de inzet van mensen uit het veld nooit mijn 
proefschrift kunnen schrijven. Ron Goudsmit en Eefje van Rijt, hartelijk dank 
voor de plek die jullie mij gegeven hebben bij het OM en de eerste kennismaking 
met de voorwaardelijke straf  data. Ruud Bakker en Roxane van Acker, ontzettend 
bedankt dat ik mijn onderzoek in jullie regio mocht uitvoeren. Marco de Kok en 
Marije Stoter, jullie enthousiasme voor dit project is zeer gewaardeerd. Door jullie 
is de dataverzameling daadwerkelijk van de grond gekomen. En Bertine Koekkoek, 
je kritische blik in de beginfase van het onderzoek heeft mij uitstekend op weg 
geholpen. Dank aan alle toezichthouders van reclassering Amsterdam en Den Haag 
voor jullie geduld als ik jullie weer lastig viel met mijn mailtjes en bedankt voor jullie 
hulp bij het overhalen van reclassanten. Beveiliging, jullie maakten het wachten op 
reclassanten de moeite waard. Ingrid en Jopie, jullie gezelschap gedurende mijn tijd 
bij de reclassering heb ik zeer gewaardeerd. Het was nooit saai! Inge Busschers, 
Charlotte Dubelaar, Babet de Haas, Leonie Schipaanboord, Laurine Segers en Laura 
Brenders, vele handen maken licht werk; dat hebben jullie bewezen. Jullie hebben 
mijn leven een stuk aangenamer gemaakt door mee te helpen met het opzetten en 
het uitvoeren van de dataverzameling. Hartelijk dank voor jullie oneindige inzet, 
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jullie enthousiasme en de vele respondenten die jullie hebben overgehaald mee 
te doen met dit onderzoek. Mijn dank gaat ook uit naar het WODC, en in het 
bijzonder Bauke Wartna, voor het beschikbaar stellen van de recidivedata.

.DULQ�HQ�0DUUH��PLMQ�SDUDQLPIHQ�HQ�RQJHORRÁLMN�JRHGH�YULHQGLQQHQ��ZRRUGHQ�
schieten tekort om jullie te bedanken voor de belangrijke rol die jullie hebben 
gespeeld de afgelopen 4 jaar. We begonnen als collega’s maar dat is (gelukkig) snel 
veranderd in een hechte vriendschap. Wat hebben we met z’n drieën een geweldige 
tijd gehad in ons hoekje op het NSCR maar ook buiten werk hebben we zoveel 
met elkaar beleefd. We hebben heel wat lief  en leed met elkaar gedeeld (gelukkig 
ZHO�PHHU�KHW�HHUVWH���-XOOLH�ZDUHQ�HU�DOWLMG�YRRU�PH�HQ�KHW�ZDV�]R�RQJHORRÁLMN�ÀMQ�
om met jullie te sparren over mijn onderzoek. Mede dankzij jullie ga ik nu ook echt 
promoveren. Wat trots was ik om naast jullie te staan tijdens jullie promotie en nu 
ben ik zo blij dat jullie mij zullen bijstaan tijdens mijn verdediging. 

Uiteraard zijn er ook een heleboel mensen in mijn privéleven die veel voor 
mij hebben betekend de afgelopen 4 jaar. In het bijzonder wil ik Marijke, Maartje, 
Isabel, Nanette, Mandy, Anita, Chantal, Mioara en Mathilde bedanken. Wat ben 
LN� EOLM� GDW� MXOOLH�PLM� HHQ� OXLVWHUHQG�RRU� KHEEHQ� JHERGHQ� HQ�GH� DÁHLGLQJ�KHEEHQ�
gegeven die ik nodig had op of  buiten het werk. Mijn (schoon)familie, bedankt 
voor jullie onvoorwaardelijke steun en de interesse die jullie continue tonen. Juul, 
je wilde sinds het begin van mijn promotietraject in mijn dankwoord staan. Nou bij 
deze, je hebt het dubbel en dwars verdiend. Ontzettend bedankt dat je mijn hele 
proefschrift wilde doornemen voordat het naar de drukker ging.

Lieve pap en mam, het lijkt soms alsof  ik het allemaal maar als normaal 
beschouw wat jullie voor mij hebben gedaan en nog steeds doen. Maar dat is 
zeker niet het geval. Jullie hebben mij de mogelijkheden gegeven om mij verder te 
ontwikkelen. En ik kan altijd op jullie onvoorwaardelijke liefde, interesse en steun 
rekenen. Ik weet dat jullie erg trots op me zijn, maar jullie kunnen trots op jullie 
zelf  zijn, want zonder jullie had ik dit traject nooit zo goed kunnen afronden. Ik 
ben jullie hier eeuwig dankbaar voor!

And last but not least, de twee grootste liefdes in mijn leven: Martijn en Luca. 
Lieve Martijn, je hebt het niet altijd even makkelijk gehad met mij tijdens mijn 
promotietraject. Het kwam (te) vaak voor dat ik met mijn laptop ’s avonds op de 
bank zat of  dat ik in het weekend toch even dat ‘kleine’ dingetje af  moest maken. 
Dit was niet altijd even gezellig voor je, maar desondanks was je er altijd voor me. 
Voor de volle 100%. Jij bent mijn steun en toeverlaat. Je onvoorwaardelijke geduld 
en je liefde hebben er voor gezorgd dat ik hier nu sta. Mijn leven is een verrijking 
met jou en Luca aan mijn zij. Jullie zijn mijn bron van geluk en genot en jullie geven 
PH�]R�YHHO�HQHUJLH��,N�KRX�RQJHORRÁLMN�YHHO�YDQ�MXOOLH��1X�KHW�ERHN�HLQGHOLMN�DI �LV��
zal de laptop wat vaker in z’n hoes blijven en gaan we ’s avonds en in het weekend 
meer van elkaar genieten.


