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DANKWOORD

Na het afronden van mijn afstudeeronderzoek al ruim 14 jaar geleden, had ik nooit 

kunnen denken dat ik nog eens het dankwoord van mijn proefschrift zou schrijven. 

Dat het uiteindelijk een proefschrift is geworden vol met onderzoek naar Non- 

violent Resistance (NVR) in de residentiële setting is dan weer een stuk logischer. 

Ik ben trots op het feit dat ik aan de wieg heb mogen staan van de ontwikkeling van 

deze methode in de residentiële setting en nu ook de eerste stappen heb mogen 

zetten op het gebied van onderzoek. NVR draait om het samen doen, het ‘wij’ 

gevoel, alleen door support van heel veel mensen ben ik tot dit punt gekomen en 

ik wil al deze mensen dan ook graag bedanken.

Allereerst wil ik de instellingen waar mijn onderzoek  grotendeels heeft plaats-

gevonden, de Bascule, Curium-LUMC, Kinnik, Rubicon jeugdzorg en Intermetzo 

bedanken. Ik ben alle mensen die mij hebben geholpen bij de coördinatie van de 

onderzoeksactiviteiten ontzettend dankbaar, zonder jullie was dit proefschrift 

er niet geweest. Groepsleiders/sociotherapeuten, team coördinatoren, ouder-

begeleiders, gedragswetenschappers, psychiaters, jullie hebben mij ondanks het 

veelvuldig moeten invullen van lange vragenlijsten, interviews etc. etc. steeds 

weer geholpen. Ik weet dat het een grote investering was en ik hoop dat ik met dit 

proefschrift wat kan betekenen voor jullie dagelijks werk. Natuurlijk wil ik ook alle 

kinderen, jongeren en hun ouders bedanken die een bijdrage hebben geleverd door 

onze vragenlijsten (herhaaldelijk) in te vullen.

Daarna dank ik natuurlijk graag mijn promotoren Robert Vermeiren en Arne Popma 

en copromotoren Lucres Nauta-Jansen en Lieke van Domburgh. 

Robert, wat ben ik dankbaar dat ik heb mogen leunen op alle kennis en ervaring 

die je hebt op het gebied van onderzoek, maar juist ook op het gebied van de resi-

dentiële setting. Bedankt voor je betrokkenheid, het altijd lezen van mijn stukken 

en de goede ideeën tijdens onze overleggen.  

Arne, wat bijzonder dat jij één van mijn promotoren bent geworden. Voordat dit 

hele avontuur begon, heb ik je nota bene NVR getraind, toen je nog verbonden 
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was aan een van de residentiële afdelingen van de Bascule. Jouw ervaring met de 

training en de kennis van de inhoud, is ontzettend waardevol geweest.

Lucres, mijn copromotor en steun en toeverlaat. In eerste instantie wist je helemaal 

niet zoveel van NVR, maar je was gelijk enthousiast en hebt je zo gecommitteerd dat 

je inmiddels een expert bent geworden. Lucres, dank je wel dat jij de stabiele factor 

bent geweest. Je hebt me door menig kleine en wat grotere paniekmomenten 

geholpen. Jouw nuchterheid, kennis van zaken, kennis van de onderzoekswereld en 

je vaste overtuiging dat het wel goed zou komen, hebben me er doorheen gesleept. 

Lieke, steeds vaker kwam je bij onze overleggen en zo kwamen we er al snel achter 

dat ons NVR onderzoeksteam nog niet compleet was. Bedankt voor jouw kritische 

blik, praktische kijk op dingen en kennis op het gebied van implementatie. Wat fijn 

dat jij uiteindelijk ook nog mijn copromotor bent geworden.

De leden van mijn leescommissie, prof. dr. Aartjan Beekman, prof. dr.  Annemiek 

Harder, prof. dr. Wouter Staal, prof. dr. Niels Mulder en prof. dr. Catrin Finkenhauer, 

dank ik voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Stagiaires, Kirsten, Carissa, Daphne, Felicia, Amber, Sytse, Ingrid en Jindra, zonder 

jullie harde werk, was ik nergens geweest. Jullie zaten dicht bij het vuur, steeds weer 

hebben jullie je ingezet om medewerkers, kinderen en hen ouders de lijsten te laten 

invullen. Dank je wel voor het doorstaan van de ‘daar heb je ze weer’ blikken en het 

eindeloos invoeren van alle lijsten in SPSS.

Het echte wij gevoel op onderzoeksgebied kwam toen Katharina Visser mij kwam 

versterken. 

Katharina, eindelijk was ik niet meer alleen. Wat hebben we fijn samengewerkt, 

ik zal de kopjes koffie bij de AH to go, het steeds weer nadenken hoe we zoveel 

mogelijk vragenlijsten binnen kunnen krijgen, nadenken over de betekenis van de 

resultaten en het bezoeken van de NVR congressen zeker gaan missen. Hopelijk 

kunnen we in de toekomst ook nog onze handen ineen slaan. Ik kan me geen betere 

paranimf wensen.

D
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Ron Ottenbros,  mijn andere grote supporter en paranimf. Dank je wel voor alle 

uren sparren over de inhoud, het doen van alle trainingen en ondanks alles je steeds 

weer 100% inzetten. Nu het onderzoek er bijna opzit, komt er vast weer tijd voor 

training geven, schaven aan de methodiek, verbeteren van de trainingen en nog 

heel veel meer.

Dit onderzoek was er niet gekomen als Ber van der Stegen en Nick Goddard mij 

niet hadden gestimuleerd om een onderzoekspet op te zetten en als Nick mij het 

letterlijke duwtje richting Theo Doreleijers niet had gegeven. Daarnaast hebben 

we in al die jaren steeds weer samen gepuzzeld hoe we NVR eigen konden maken, 

hoe we teamleden mee kregen, hoe we anderen binnen, maar later ook buiten 

de Bascule konden laten kennismaken met deze manier van denken en handelen. 

Nick, ik kan me nog goed herinneren hoe we samen naar Tel Aviv gingen om daar 

echt te leren wat NVR was. Hoe we samen een ‘college’ kregen van Haim Omer 

in zijn kantoortje, hoe we met Ifat en Idan gebrainstormd hebben. Bedankt voor 

alles (ook voor het meelezen en schrijven) en hopelijk gaan onze paden zich in de 

toekomst nog eens kruisen. 

Ber, bedankt dat je de randvoorwaarden zo hebt gecreëerd dat ik dit heb kunnen 

doen, door mee te denken, tijd en geld te creëren, hulp te bieden bij het schrijven van 

subsidieaanvragen. Je hebt mijn onderzoeksleven een stuk makkelijker gemaakt. 

Idan Amiel, thank you for your inspiring enthusiasm and for your help adapting 

NVR for use within the residential setting. Without your help (and the help of Ifat) 

we wouldn’t have gotten this far. 

Al mijn oud collega’s bij Panama die samen met mij de NVR reis zijn begonnen. 

Steeds meer werd het iets van ons en waren we trots op wat we hadden bereikt. 

Natascha en Marjon, jullie enthousiasme en support, ook toen ik al lang niet meer op 

Panama werkte hebben me zeker geholpen bij het volhouden van deze ‘zoutmars’. 

Mijn NVR hardcore groepje bij de Bascule, Margo, Alies, Anneloes en Elizabeth. Wat 

ben ik blij met jullie gedrevenheid, liefde voor de methodiek en grote inzet. Nu dit 
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eindelijk af is, heb ik hopelijk weer veel meer tijd om jullie support te bieden en deze 

mooie methodiek binnen de Bascule en wie weet waar nog meer levend te houden.

Het Nederlands netwerk Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit. Eliane Wiebenga, 

bedankt voor het meeleven, de belangstelling en het aanmoedigen om door te 

zetten. Hans Bom, wat fijn dat ik af en toe even kort met je kon overleggen over de 

wondere wereld van onderzoek en dat je samen met Eliane hebt willen meewerken 

bij de poging om NVR werken te kunnen meten. Marianne Haspels, bedankt voor 

het kritisch meedenken over de methodiek, implementatie en borging. Alle andere 

leden, vanaf nu ga ik mijn leven weer beteren en kom ik weer op de bijeenkomsten.

Mijn intervisie genootjes, Frederike, Sanne, Kore en Koen. Jullie hebben me het 

gevoel gegeven dat ik erbij hoorde, dat het helemaal niet gek is om het gevoel te 

hebben dat iedereen het snapt behalve jij zelf. Bedankt voor de gezellige tijd op 

Schier en alle andere intervisiebijeenkomsten. Frederike, bedankt dat ik bij je heb 

kunnen afkijken en steeds weer heb mogen vragen hoe jij dingen had geregeld en 

had gedaan. Sanne, de laatste loodjes zijn zwaar, maar je bent er bijna. Hopelijk kan 

ik je nog een beetje supporten, zodat jij straks de volgende bent. Kore, bedankt 

voor gewoon jezelf zijn en al je hilarische uitspraken. Met jou in de buurt, lukt het 

gewoon niet om gestrest te blijven. En Koen, bedankt voor alle gezellige praatjes 

op de afdeling, het sparren over of NVR nou werkt of niet, je humor en kritische 

blik. Ik verheug me nu al op jullie promoties.

Alle andere collega’s van onze afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie ben ik ook dank 

verschuldigd. Bedankt voor jullie steun en gezellige lunches. Sorry dat ik vaak zo 

ongezellig was en niet mee ging borrelen. Anita, heel erg bedankt voor de aanmoe-

diging en het regelen van als die ‘onmogelijke’ afspraken met mijn (co)promotoren. 

Helena en Esther, bedankt voor de gezelligheid en steun. Het was fijn om samen op 

één kamer te zitten (nou ja twee dan, we moesten immers verhuizen). Ik weet zeker 

dat jullie ook snel een dankwoord gaan schrijven, jullie zijn kanjers!

Mijn andere Co-auteurs prof dr. Jos Twisk, Tormod Rimehaug, Floor Thissen en 

Tessa Visser wil ik ook hartelijk bedanken

D
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Jos, bedankt voor je geduld om mij door de ingewikkelde statistiek te loodsen en 

mij te helpen met het beschrijven hiervan. Tormod thanks for your enthusiasm for 

NVR and for the help with the development of the RUBI. Floor en Tessa, bedankt 

voor jullie inzet, nog even doorzetten en dan hebben we straks een mooi artikel 

gepubliceerd over de VROG. Floor, zonder jouw statistische kennis, was het een 

stuk moelijker geweest, bedankt daarvoor!

Ik wil ook Peer van der Helm bedanken, die vooral in het begin van mijn proefschrift 

veel heeft meegedacht en mij heeft geïnspireerd met zijn eigen onderzoek binnen 

de residentiele setting. 

Mind, NEJA en Veilige zorg, door jullie bijdrage heb ik dit kunnen doen. Bedankt dat 

jullie de waarde van dit onderzoek zagen en hier ook in wilden investeren.

Mijn collega’s in Purmerend, bedankt voor jullie steun, het aanhoren van mijn 

geklaag en het meeleven. Hopelijk lukt het jullie om me van mijn angst voor het 

daadwerkelijke promoveren af te helpen, maar dat zou toch moeten lukken, met 

al jullie expertise. 

Mijn vrienden die al mijn geklaag, paniek en wanhoop hebben moeten verduren. 

Oude vrienden, wat nieuwere vrienden,  ik verheug me ontzettend op avonden 

zonder computer en in goed gezelschap van jullie allemaal. Pascale, Mariska, Sanne, 

Mark, Ruud, Mirna, Jasper, Olga, Elmar, Melanie, Jurin, Maris, Ester, Casper, Niels, 

Gaby, Mitzi en Martijn vanaf nu blok tijd in mijn agenda om weer echt bij te praten. 

En Tamara en Nes, sorry voor alle keren dat ik het rennen heb afgezegd, omdat ik 

weer wat af moest maken. Vanaf nu heb ik echt meer tijd.

Paul en Marianne bedankt voor alle steun en hulp. En bedankt voor al die keren dat 

Iris en Femke bij jullie mochten logeren. Mede daardoor heb ik het volgehouden.

Nicole en Fabian, wat fijn dat we zo dicht bij elkaar wonen en dat we het zo goed 

kunnen vinden. Nog fijner is het dat onze kids ook een hele hechte band met elkaar 

hebben. Ik ben ontzettend blij met jullie en ook voor jullie heb ik straks weer veel 

meer tijd. Papa en mama, wat ben ik jullie veel dank verschuldigd, voor al jullie 
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steun, liefde, geduld en trots. Voor alles wat jullie doen met de meiden. Zonder 

jullie had ik dit nooit gered. 

Jorrit, bedankt voor je steun, je geduld, maar ook je nuchterheid. Wat is het toch 

fijn dat ik als paniekeling zo’n nuchter vriendje heb. Het zal wel even wennen zijn 

als ik straks niet meer vastgeplakt zit aan mijn laptop.  Ik kan niet wachten op 

alle avonden waarop we straks weer dingen samen kunnen doen. Ik verheug me 

enorm op een wat rustigere tijd in ons mooie nieuwe huis. Bedankt ook dat je zo’n 

goede papa bent voor onze meiden. Al 20 jaar zijn we een team en ik heb er alle 

vertrouwen in dat we dat nog wel een tijdje langer gaan volhouden. Iris en Femke, 

vanaf nu ga ik weer heel hard werken aan mijn ouderlijke aanwezigheid. Jullie zijn 

mijn draken, ik hou ontzettend veel van jullie.

D


