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DANKWOORD

No man is an island. Tijdens mijn promotietraject is keer op keer duidelijk geworden dat ik dit 
niet zonder de samenwerking met en steun van velen had gekund. 

Zonder participanten geen onderzoek, dus allereerst wil ik alle moeders, vaders, kinderen, 
voogden en instellingen bedanken. Alle betrokkenen hebben een ontzettende inzet laten 
zien die essentieel is voor het slagen van onderzoek, maar ook voor beleid, hulpverleners en 
uiteindelijk ouders en kinderen. Dit was niet gelukt zonder alle moeders die zich kwetsbaar op 
durfden te stellen door ons een kijkje in hun leven te geven. 

Zonder goede begeleiding geen succes. Mirjam, onze samenwerking begon al in 2007, toen 
ik mijn bachelor scriptie bij jou schreef. Het was dan ook heel leuk om weer samen met dat 
project aan de slag te gaan voor mijn promotie! Maar een promotietraject is zwaar en levert 
vragen op over toekomstig werk, zoals blijf ik in onderzoek of niet? Je gaf me meer dan 
eens bruikbaar advies. Carlo, als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar denk ik vooral aan je 
vermogen om precies te zien waar ik vastliep en het juiste te zeggen om me op het goede pad 
te krijgen. Je scherpe oog, niet alleen voor de inhoud, maar ook voor het proces en mijn rol 
daarin, heeft dit proefschrift tot een goed einde gebracht. Zonder jullie begeleiding was ik niet 
op dit punt gekomen, bedankt!

Zonder leescommissie geen goedkeuring. Prof. dr. Van Bakel, prof. dr. mr. Bijleveld, prof. dr. 
Deković, prof. dr. Prinzie en prof. dr. De Weerth, hartelijk dank voor het lezen en beoordelen 
van mijn proefschrift.

Zonder collega’s geen gezelligheid. Mijn promotie begon eigenlijk bij Rosa, via jou kreeg 
ik een baan als onderzoeksmedewerker op de Universiteit Leiden. Ik kreeg de mogelijkheid 
om onderwijs te geven en bij meerdere projecten te helpen. Jullie enthousiasme en inzet was 
aanstekelijk, ik wilde ook mijn eigen onderzoek gaan doen. Bedankt voor dit geweldige 
voorbeeld! Marije en Floortje, bedankt voor jullie warme onthaal bij Generaties². Ik heb me 
meteen thuis gevoeld en het geluk gehad dat ik zoveel van jullie heb kunnen leren. Bedankt 
voor jullie interesse, steun en koffiebreaks. Just, jouw werkervaringen leveren genoeg stof 
voor interessante gesprekken, jammer dat je niet meer zoveel op de VU bent. Margot, ook jij 
bent niet meer zo vaak op de VU, erg jammer, want met wie moet ik dan de nieuwste roddels 
doorspreken? Myrte en Marina, met jullie komst werd het onderzoek uitgebreid, niet alleen in 
mankracht, maar ook met relevante perspectieven, kennis en gezellige lunchpauzes. Antoine, 
Karlijn, Hana, Salomé, Annabeth, Liesbeth en Gerdien (en ondersteuning die ik niet gekend 
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heb), zonder jullie inzet zou er zeker geen onderzoek geweest zijn! Annabeth, ik heb met een 
gerust hart mijn meting aan je overgedragen, omdat ik wist dat je de meting niet alleen met 
veel zorg, maar vooral met plezier zou uitvoeren. Naast je goede werk was het natuurlijk ook 
super gezellig om met je te komen kletsen en snoepjes te komen eten bij jou op de kamer. 
Maaike, mensen zeggen dat ik een nuchtere blik heb, maar soms is dat niks vergeleken met 
jou. Hoe jij je staande kan houden tussen de chaos van jouw project, in je eentje, vraag ik me 
af. Eline, spinning-buddy, je openheid en directheid hebben geleid tot interessante en leerzame 
gesprekken. Alle masterstudenten die zich door de jaren hebben ingezet, bedankt! Natuurlijk is 
ook iedereen van de afdeling direct en indirect onderdeel geweest van dit proefschrift. Catrin, 
wat een opluchting toen jij zei dat je mee wilde doen met ons artikel. We kwamen er niet uit en 
hadden een kenner nodig. Zonder jou was het artikel niet geworden wat het nu is. Ook buiten 
de afdeling heb ik geweldige samenwerkingen gehad. Brenda, thank you very much for your 
time, patience and knowledge. Your approach to our article gave me many useful insights. 
Victor, je samenwerking aan ons artikel heeft een publicatie opgeleverd, geweldig! 

Zonder paranimfen geen promotie. Stéphanie, je steun, niet alleen tijdens mijn promotie, maar 
met zoveel moeilijke, spannende en mooie dingen in mijn leven, is van onschatbare waarde. Nu 
je moeder wordt breekt een heel bijzondere tijd aan en ik voel me bevoorrecht om onderdeel te 
zijn van dat geluk. Ik kijk uit naar alle bijzondere momenten die gaan komen. Gerdien, we go 
way back. Samen uit naar de Molen en Toppers, uitstapjes naar Lille en Rome (waar ik je op 
je geniaalst heb gezien!), vakantie naar Malgrat de Mar, Thailand en Indonesië, Amsterdam 
verkennen, samenwonen, gezamenlijke vriendschappen zien komen en gaan, samen studeren 
en werken. En ook jij wordt moeder, wat een geluk dat ik in zo’n korte tijd twee keer tante mag 
worden. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke vriendschap!

Zonder vrienden geen steun. Suzanne, wat heb ik veel aan jou te danken. Ik heb niets dan 
bewondering voor jouw blik op het leven. Ik heb het geluk dat ik daar een beetje van mag 
meepikken. Dan moet ik natuurlijk niet al onze geweldige ervaringen vergeten: feestjes 
zonder mensen gedag te zeggen, ontdekkingstochtjes in Amsterdam en mini-vakanties. Dora, 
ik was op zoek naar iemand die rustig was om de dispuuts-wintersport mee door te komen 
en ik werd naar jou doorverwezen. Het had geen betere match kunnen zijn! Bedankt voor je 
begrip, interesse en humor! Calijn, mijn alleroudste vriendin! Onze vriendschap is ontstaan 
in een spannende tijd en samen hebben we ons door allerlei moeilijkheden heen geslagen. 
Wat een gemis dat je niet dichterbij woont, maar je vriendschap is nooit ver weg. Noëlle, over 
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veerkracht gesproken, ik ken weinig mensen zo dapper en veerkrachtig als jij. Bedankt voor 
je vriendschap! Hockey-maatjes, wat een opluchting om twee keer per week alle stoom af te 
kunnen blazen. Zonder hockey zeker geen ontspannen promotietraject!

Zonder Bas geen gepromoveerde Juul. Ik kreeg de kans om te promoveren en jij zei meteen 
dat ik dat moest doen. Als ik weer eens met het idee kwam dat ik toch beter bij de H&M kon 
gaan werken, gaf je me weer zelfvertrouwen. Maar ook de hoogtepunten vierden we, met 
champagne bij Café Americain. Bedankt voor je steun tijdens die moeilijke proces.

Zonder familie geen Ju. Sebastiaan, Monique en Julian, bedankt voor alle gezellige etentjes, 
drankjes en uitjes. Ze waren de perfecte afleiding voor alle onderzoeksperikelen. Chris, 
vooral toen jij geboren werd was het makkelijk om mijn werk helemaal te vergeten. Je bent 
een geweldig mannetje! Mam en pap, hoe je ‘alles’ uit een kind krijgt, of dat wenselijk is 
en hoe een kind interesses ontwikkelt, zijn vragen waar we meerdere keren interessante en 
uitdagende gesprekken over hebben gevoerd. Het antwoord is complex, maar ik weet wel dat 
ik zonder jullie hier niet had gestaan. Bedankt voor de manier waarop jullie me het gevoel 
hebben gegeven dat de keuzes die ik maakte goed waren!


