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Dankwoord 

Na ruim vijf jaar komt er een eind aan mijn promotieonderzoek. Een periode waarin 

vele deuren voor mij zijn geopend, waarin ik unieke kansen heb gehad en waarin ik veel 

heb geleerd. Hiervoor wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn promotor 

Jacqueline Broerse, ik ben je dankbaar voor hoe je mij de laatste jaren steeds weer 

hebt weten aan te sporen om het onderste uit de kan te halen, door inspirerende en 

scherpe feedback en een frisse blik op mijn geschreven werk. Ook als een artikel voor 

de zoveelste keer terugkwam, wist je weer een vaatje motivatie bij mij aan te boren, 

waardoor de artikelen door de jaren heen aanzienlijk zijn verbeterd. Mijn copromotor, 

Barbara Regeer, wat ben ik blij dat je mij vijf jaar geleden de kans hebt geboden om 

van mijn stage mijn promotieonderzoek te maken. Dat je in mij hebt geloofd, ook als 

het even tegen zat. Wat was het fijn om zo nauw samen te werken de afgelopen jaren 

binnen onze projecten bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ik koester onze 

inspirerende discussies waarin we puzzelden met het verklaren van onze 

praktijkbevindingen aan de hand van al bestaande theorie over organisaties en 

professionals. Gelukkig hebben we onze samenwerking kunnen voortzetten nu ik als 

onderzoeker en adviseur Kennis voor Jeugdbescherming aan de slag ben gegaan. Ook 

wil ik de leden van mijn leescommissie - prof.dr. Joske Bunders, prof.dr. Fedde 

Scheele, prof.dr. Frans Feron, prof.dr.ir. Gerda van Dijk, dr. Lia van der Ham – 

bedanken voor de tijd en aandacht die ze aan mijn proefschrift hebben besteed.  

Grote dank gaat uit naar Marc Dinkgreve, Sigrid van de Poel, Claire Vlug en Erik 

Gerritsen, kennisambassadeur en bestuurders van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam. Bedankt voor jullie enthousiasme, het vertrouwen in mijn onderzoek en 

het kijkje in de keuken dat jullie mij de afgelopen jaren hebben gegund ten tijde van 

organisatieverandering en transitie. Het was een unieke ervaring. Niet te vergeten ben 

ik alle gezinsmanagers, gedragsdeskundigen, teammanagers, adviseurs en overige 

medewerkers van Jeugdbescherming, die hebben geparticipeerd in interviews, 

groepsdiscussies, workshops en leersessies, bijzonder dankbaar. Zonder jullie inzet was 

mijn onderzoek nooit goed van de grond gekomen. Wat is het leuk om nu als 

onderzoeker en adviseur Kennis bij Jeugdbescherming aan de slag te zijn om voort te 

bouwen op mijn proefschrift en meer ervaring op te doen in de jeugdzorgpraktijk.  
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Tijdens mijn onderzoek hebben veel verschillende onderzoekers mijn pad gekruist. Ik 

wil graag de andere coauteurs van mijn artikelen – Marc Dinkgreve, Sigrid van de 

Poel, Inge Busschers, Arnout Bunders, Tomris Cesuroglu en Michael Schreuders 

– bedanken voor de inspirerende brainstormsessies, hun kritische blik op het 

onderzoeksontwerp en het medevormgeven van de artikelen die deel uit maken van dit 

proefschrift. Frank en Marjoleine, aan het begin van mijn promotietraject in 2012 

hebben jullie hebben mij geïntroduceerd in de wereld van TransLearning, het 

Forumtheater en andere creatieve vormen van actie-onderzoek. Dit heeft mijn blik op 

onderzoek enorm verrijkt, dank daarvoor. Christine en Ganna, met jullie 

‘kinderparticipatie-bril’ hebben jullie gedurende mijn promotietraject regelmatig mijn 

blik op de ontwikkelingen in de Nederlandse jeugdzorg aangescherpt, dit was bij het 

schrijven van de introductie en discussie van mijn proefschrift erg waardevol. 

Ook wil ik een aantal masterstagiaires en scriptiestudenten van het Athena Instituut 

bedanken voor hun bijdrage aan mijn promotieonderzoek middels het verzamelen van 

data in interviews en groepsdiscussies of het uitdiepen van enkele onderwerpen in de 

wetenschappelijke literatuur: Lisanne Hogema (2012), Jaap André (2012), Ingrid van 

Kampen (2012), Denise van Strien (2012), Denise Plette (2013), Manon Does 

(2013), Marie-Louise Boertje (2014), Melize Janszen (2014), Alyssa Bongers (2015) 

en de masterstudenten Management, Policy-analysis and Entrepreneurship in Health 

and Life Sciences betrokken bij het onderzoek als onderdeel van de cursus Analysis in 

Governmental Policy in oktober 2012 en 2013.  

Onder leiding van zowel Joske Bunders als Jacqueline Broerse is het Athena Instituut 

de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het was een voorrecht om onderdeel uit te maken 

van deze bloeiende afdeling, waar collega’s met vele verschillende expertises en 

achtergronden samenkomen om de wereld met onderzoek en onderwijs net een stukje 

beter te begrijpen en mooier te maken. Marjolein, Anna en Wanda, jullie waren voor 

mij de afgelopen jaren de drijvende kracht achter het onderwijs bij Athena, bij jullie kon 

ik altijd terecht voor ondersteuning en vragen, dank daarvoor. Mijn rustpunt op dit 

bruisende instituut was altijd achter mijn eigen bureau op mijn eigen kamer. Kamers die 

ik met veel verschillende kamergenootjes heb gedeeld: Wanda, Renée, Saskia, Ruth, 

Beatriz, Durwin, Marlous A., Eva M., Michelle, Lotje & Lisa, jullie waren voor mij 

een rustpunt in de energieke en dynamische omgeving van Athena. Met verhalen over 

privé of werk kon ik altijd bij jullie terecht, dankjulliewel! Durwin en Eva, met jullie 
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heb ik misschien wel het langst een kamer bij Athena en vele ups en downs gedeeld. 

Het is zo waardevol dat jullie als paranimfen naast mij willen staan als ik in december 

mijn proefschrift zal verdedigen. Daarnaast de meiden van de participatieclub (Anne-

Floor, Violet, Asia, Willemijn, Eva M., Eva L., Lotje en Emmy) ik wil jullie 

bedanken voor de inhoudelijke verdieping die jullie door de jaren heen hebben gegeven 

aan mijn onderzoek. Ondanks dat ik mijn onderzoek nooit als participatie-onderzoek 

heb bestempeld waren onze discussiebijeenkomsten altijd waardevol en inspirerend. 

Toen de laatste loodjes in zicht kwamen en ik kon beginnen aan de conclusie en 

discussie van mijn proefschrift, heeft het schrijfweekend in Mill in december 2016 mij 

het eerste zetje tot afronding van mijn promotieonderzoek gegeven. Dankjulliewel voor 

jullie support en aanmoediging, Elsbet, Linda, Lana en Nadine. Ook alle overige 

Athena collega’s (Tjard, Tjerk-Jan, Wieke, Sara, Andrew, Pim, Elena, Ona, Pamela, 

Maurits, Anne, Lia, Sorana, Dirk, Laura, Carina, Janneke, Fiona, Sarah, Mariette, 

Rosanne, Marije, Sam, Marianne, Derek) en anderen die ik misschien vergeet te 

noemen, dank voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren in onderwijs en 

onderzoek. Deborah, thank you for editing my papers and the manuscript of my thesis, 

sometimes on very short notice, it is very much appreciated. Ook het Athena 

secretariaat, in het bijzonder Marlous K., Jackie en Maaike, wil ik graag bedanken 

voor hun ondersteuning.  

Vriendschap was de afgelopen jaren onmisbaar. Maaike, Jaap, Ilse en Fryan, wat is 

het fijn om op de lange zomer- en winteravondjes met jullie bij te praten met een goed 

glas wijn en een lekkere barbecue of maaltijd. Wat hebben we de afgelopen jaren al veel 

samen beleefd! Ook mijn promotietraject hebben jullie de afgelopen jaren op de voet 

gevolgd, dank dat ik mijn verhalen altijd bij jullie kwijt kon. Annemieke, Evelien en 

Liesbeth, vriendinnen uit het Baarns(ch)e, wat fijn om jullie nog altijd zo dichtbij te 

hebben. Dank voor de gezelligheid, de goede gesprekken en de vele theetjes die we 

samen hebben gedronken. Hopelijk zullen er nog vele gezellige middagen en avonden 

volgen. Lejla, Rianne, Renée, Anneke, Fay en Joyce, BMW-vriendinnetjes van het 

eerste uur. In 2007 allemaal enthousiast begonnen aan onze bacheloropleiding 

Biomedische Wetenschappen, lief en leed gedeeld, maar uiteindelijk allemaal een eigen 

weg ingeslagen. Wat is het leuk om met jullie nog steeds grote life-events zoals trouwen, 

baby’s en promoties te delen.  
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Ook een stabiel thuisfront heeft mij de afgelopen jaren ver gebracht. Ik wil allereerst de 

mensen bedanken waar ik me al sinds 2010 altijd welkom en thuis voel, mijn 

schoonouders, Herma en Henk en mijn schoonzus en zwager, Dianthe en Arjan. 

Jullie steun en interesse was enorm waardevol, net als ook de afleiding die jullie boden 

op momenten dat het even lastig was. Ik koester mooie herinneringen aan de gezellige 

wintersportvakanties naar Samnaun-Ischgl en de fantastische reis naar Lapland. 

Daarnaast ook tante Annie en ome Bram. Al van baby af aan heeft jullie deur altijd 

voor mij open gestaan en hebben jullie een tweede thuis geboden tijdens de hoogte en 

dieptepunten in mijn leven. Jullie kennen mij door en door. Het is een groot geluk dat 

jullie naast mij staan bij alle mijlpalen in mijn leven, van de eerste stapjes aan jullie hand, 

de musical in groep 8, mijn VWO-, bachelor- en masterdiploma, mijn huwelijk, tot 

straks hopelijk mijn doctoraaldiploma. Opa, de stille kracht achter ons gezin, bedankt 

voor het er zijn, voor uw interesse in mijn verhalen over het promoveren en uw steun 

door de jaren heen. Het is zo bijzonder dat u dit nog allemaal meemaakt en des te meer 

dat u binnenkort overgrootopa mag worden van onze zoon of dochter. Marjorieke, 

kleine zusjes worden heel snel groot en onze band steeds een beetje sterker. De laatste 

jaren deelden we vergelijkbare struggles, jij in opleiding tot manueel therapeut naast je 

baan als fysiotherapeut en ik tijdens mijn promotietraject. Ondanks dat we hier op een 

heel andere manier mee omgingen, hielp het ons om te relativeren. Wat voelde het fijn 

om niet alleen in zo’n traject te staan! Mam en pap, jullie hebben mij al mijn hele leven 

aangespoord om alles uit het leven te halen wat er in zit en vooral ook mijn eigen weg 

daarin te kiezen. De weg van een promotietraject was niet de makkelijkste, we hebben 

er allemaal weleens vraagtekens bij geplaatst, maar jullie support was er niet minder om. 

Dank voor alles wat jullie mij hebben meegegeven. 

Lieve Arnout, deze laatste woorden zijn voor jou. Ik durf met zekerheid te zeggen dat 

zonder jouw liefde, jouw steun en jouw relativeringsvermogen het promoveren nooit 

wat was geworden. Samen zochten we naar een balans tussen hard werken en het doen 

van leuke dingen, bracht je me vele kopjes thee en nam je me mee op leuke tripjes. We 

hebben samen de wereld ontdekt (meer dan 20 landen op 4 continenten!), zijn in mei 

2016 getrouwd en in oktober 2017 verwachten we samen ons eerste kindje. Ondanks 

dat het promoveren ons nooit heeft tegengehouden om te bouwen aan onze toekomst 

samen, toch zijn we het over één ding eens. Het is goed dat het promoveren nu klaar is. 

Het is nu tijd voor ons samen, tijd om te genieten en een nieuwe weg in te slaan, samen 

met jou kan ik de wereld aan!  
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