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Dankwoord

Het onderzoek naar Gezin Centraal was niet mogelijk geweest zonder de investe-
ring die Cardea Jeugdzorg gedaan hee met het ‘in huis’ halen van een onderzoe-
ker. De instelling hee daarmee de mogelijkheid gecreëerd om het onderzoek ook
daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk plaats te laten vinden. In het bijzonder ben
ik dank verschuldigd aan de toenmalige bestuursvoorzitter Marianne Harten die
een belangrijke drijfveer is geweest achter de ontwikkeling het onderzoek binnen
de muren van de instelling een plek te geven. Tevens ben ik dank verschuldigd
aan Fred Venus die bij Stichting Jeugdformaat bij het Jeugdhulpteam Del ruimte
bood voor het onderzoek. Daarnaast wil ik mijn leidinggevende Marga Stokman
bedanken voor het vertrouwen en de niet a atende steun (zelfs toen ik per ongeluk
op een vrijdagmiddag het alarm liet afgaan en het beveiligingsbedrijf reddingmoest
komen bieden).

Aan het onderzoek hebben diverse mensen actief deelgenomen. Daarvan verdie-
nen allereerst de cliënten heel veel dank die de moeite hebben genomen om de
vragenlijsten die hen aangereikt werden, in te vullen. Als de noodzaak zich in een
gezin aandient omeen beroep te doen op geïndiceerde jeugdzorg draait het systeem,
op z’n zachtst gezegd, niet optimaal. Dat ouders en jongeren dan toch tijd en rust
vinden om de vragenlijsten voor het onderzoek naar Gezin Centraal in te vullen,
verdient daarom veel lof.

Daarnaast wil ik graag alle gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers van
de diverse locaties die bij het onderzoek betrokken waren, bedanken voor hun in-
spanning om door middel van vragenlijsten en met name ook verrichtingenlijsten
verslag te doen van hun werk. De ‘ loso e’ van het praktijkgestuurd onderzoek
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bepleit dat het doen van onderzoek geïntegreerd is in het dagelijkse werk. Het vergt
de nodige inspanning, ook van gedragswetenschappers en teamleiders, om dat te
realiseren. Ik ben demedewerkers van Cardea Jeugdzorg en Stichting Jeugdformaat
daarom dank verschuldigd voor de geleverde inspanningen.

Ikwil daarnaast de collega’s van hetO&O team vanCardea Jeugdzorg enWouter
Reith van Stichting Jeugdformaat bedanken voor hun betrokkenheid bij het onder-
zoek.

Ook gaatmijn dankuit naarArjanBolt. Arjan, je bent de grondlegger vandemetho-
diek Gezin Centraal en in die hoedanigheid hebbenwemet enige regelmaat contact
gehad. Je positieve instelling en warme collegialiteit hebben me geïnspireerd om
door te gaanmet het onderzoek. Je overtuigingskracht en enthousiasme werken erg
aanstekelijk. Ik heb veel respect en bewondering voor je doorzettingsvermogen.

Ook het enthousiasme van de gedragswetenschappers van Gezin Centraal van
het eerste uur, Ella Tacq en Renske van Bemmel, hee mij in het uitvoeren van het
onderzoek ondersteund.

De verbinding met de wetenschap werd tijdens het onderzoek gewaarborgd door
de mogelijkheid die de Universiteit Leiden me bood om als gastmedewerker aan de
afdeling Orthopedagogiek verbonden te zijn. Heel praktisch maakte de werkplek
die voor me vrij gemaakt was het mogelijk om in een academische context aan het
onderzoek te werken. Heel veel dank gaat uit naar de collega’s vanOrthopedagogiek
voor de prettige samenwerking.

Mijn dank gaat tevens uit naar een drietal hoogleraren van verschillende universi-
teiten: prof. dr. F. Verheij van de ErasmusUniversiteit, prof. dr. J.W. Veerman van de
Radboud Universiteit en prof. dr. H. Grietens van de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij hebben tijd vrij willen maken om als beoordelingscommissie dit proefschri te
lezen.

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders prof. dr. Erik Knorth, dr.
Peter van den Bergh en prof. dr. Tom van Yperen. Het onderzoek startte in Leiden
toen Erik nog verbonden was aan de universiteit aldaar. Maar kort na de arap
verruilde hij Leiden voor Groningen. De afstand tussen Groningen en het VraaG-
onderzoek in Leidenwas behoorlijk groot,maar dankzij de begeleiding vanPeter ter
plekke reilde en zeilde het goed. Peter, heel erg bedankt voor de leuke samenwerking
en voor de mogelijkheid om bij je binnen te kunnen lopen met allerhande vragen.
Aan je kalmte, je steun en goede suggesties bij voor mij lastige vraagstukken (en
ook dat briljante recept voor een goddelijk toetje) heb ik veel gehad.

In de begeleiding van het VraaG-onderzoek schoof ook Professor dr. Tom van
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Yperen aan. Tom, bedankt dat je bij het onderzoek betrokken bent geweest. Niet
alleen vormde jouw uitvalsbasis in Utrecht een mooie vergaderlocatie halverwege
het traject Leiden–Groningen, maar je verfrissende benadering van de dilemma’s
waar we soms voor stonden, maakte dat ik na een overleg vaak weer geïnspireerd
huiswaarts keerde.

Ondanks de switch van Leiden naar Groningen was een continue drijfveer ach-
ter het VraaG-onderzoek Professor dr. Erik Knorth. Onze samenwerking begon
in Leiden eigenlijk al veel eerder en op een geheel ander vlak: in een verrassend
samengestelde muziekband van FSW collega’s. Op enig moment kwam er ook op
het terrein van de jeugdzorg een gezamenlijk project op ons pad. Door het com-
bineren van de uitkomsten van een onderzoek bij het NIZW en een onderzoek in
Leiden verzorgden we een interessante presentatie tijdens een congres in Canada.
Daarna wist hij me te motiveren om naar de onderzoeksplek bij Cardea Jeugdzorg
te solliciteren. Het VraaG-onderzoek kende de nodige uitdagingen. Erik, heel veel
dank voor je begeleiding, je steun en je positieve insteek om het tot een goed einde
te brengen. Hoewel de afstand tussen Leiden en Groningen de begeleiding soms
wat bemoeilijkte, was je altijd goed te benaderen. Je bruikbare feedback op de juiste
momenten maakte dat ik weer vooruit kon. Ik ben blij dat ik in Groningen met jou
als mijn collega mijn onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden aan de universiteit
kan voortzetten.

In de dagelijkse uitvoering van het onderzoek heb ik intensief samengewerkt met
Rian Doornbos. Wat begon als een onderzoeksstage mondde uit in een heel pret-
tige samenwerking ten behoeve van de dataverzameling van het VraaG-onderzoek.
Rian, we hebben menig vragenlijst vanuit ‘ons’ onderzoekssecretariaat de deur uit
gedaan. Het bleek een gouden greep dat jij één keer in de week in Del de honneurs
waar kon nemen. Bedankt dat je de werkzaamheden die gedaan moesten worden
zo voortvarend, overzichtelijk en doeltreffend oppakte. Ik kijk met plezier terug op
de vele gesprekken die we gevoerd hebben.

De kamer aan deUniversiteit van Leiden deelde ikmet Esther Geurts. Esther, jij was
druk doende met je onderzoek bij Stek, ik met het onderzoek bij Cardea Jeugdzorg.
Met de benen opde verwarming, uitkijkend over het stationsgebied vanLeiden heb-
benwe heel wat ervaringen uitgewisseld. Ik heb veel gehad aan onze samenwerking.
Ik ben blij dat ik jou als collega getroffen heb.

Dat laatste geldt ook voor Ilonka von Rudnay, gedragswetenschapper bij Cardea
Jeugdzorg. Ilonka, vanwege jouw afstudeerscriptie bij Orthopedagogiek kregen we
met elkaar te maken. Naar aanleiding daarvan ontstond een vruchtbare samenwer-
king om de SMILEY – van de grond te tillen. Ik heb veel van je geleerd over
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het vak van gedragswetenschapper in de jeugdzorg. De samenwerking legde niet
alleen een goede basis voor het SMILEY project, maar ook voor een vriendschap
die ik erg waardeer. Dat we elkaar daarvoor soms op Walcheren treffen, maakt het
contact met jou, Hans en Tobias heel vertrouwd.

De afronding van het VraaG-onderzoek kwam tot stand in Groningen. Graag wil ik
de collega’s van de afdeling Orthopedagogiek bedanken voor de support en de col-
legialiteit. In het bijzonder m’n naaste collega’s van de sectie Jeugdzorg. Het is altijd
mogelijk om bij jullie binnen te lopen voor advies, een uitwisseling van inzichten
of gewoon voor een broodnodige gezamenlijke pauze tussendoor.

Hoewel ze officieel geen onderdeel uitmaakt van de sectie Jeugdzorg, wil ik in
dit verband graag Wendy Post noemen. Ik keek met smart uit naar jouw komst
vanwege je expertise op het gebied van statistiek. Tot mijn grote vreugde delen we
het gangetje waar onze werkkamers aan grenzen. Ik kan zodoende heel makkelijk
bij je binnenlopen. Bedankt voor je bruikbare advies ten behoeve van het onderzoek
naar Gezin Centraal, maar vooral ook dank voor het prettige contact dat we hebben
waarin ook altijd ruimte is voor een persoonlijk gesprek.

In het bijzonder gaat m’n dank uit naar Anne-Marie Huyghen. Onze samen-
werking ging van start in het SMILEY-project, maar zette zich de afgelopen jaren
in Groningen voort op het gebied van onderwijs en onderzoek. Veel dank voor de
prettige samenwerking en voor je steun in de periode waarin ik mijn proefschri
heb afgerond. Je nuchtere commentaar en adviezen zijn goud waard. We kunnen
elkaar ook goed vinden na slapeloze nachten vanwege spokende peuters of kleuters
aan het thuisfront of vanwege hectisch verlopende ochtendrituelen die zich slecht
laten combinerenmet vergaderingen die stipt om half negen beginnen.Mede dank-
zij onze samenwerking en het leuke contact dat we hebben, ben ik me snel thuis
gaan voelen in Groningen.

In dit dankwoord wil ik niet ongenoemd laten dat ik heel veel steun heb erva-
ren van onze vrienden in Leiden, Del, Rotterdam e.o. Ik ben blij om te merken
dat onze vriendschappen bestand zijn tegen de lange afstand tussen de Randstad
en het Noorden. Met regelmaat nemen jullie de moeite om ons op te zoeken in
Groningen voor een dagje bijkletsen of voor een weekendje logeren. En met re-
gelmaat kunnen wij bij jullie terecht als het tijd is voor een bakkie leut of een
(beach)volleybaltoernooi. Heel veel dank voor jullie support in de afgelopen pe-
riode.

Last but absoluut not least mijn lieve (schoon)familie. De Smalleganges: Antoine,
Sabine, ierry en in het bijzonder Patricia en Martien. Bedankt dat jullie altijd
zo geïnteresseerd zijn in m’n werkzaamheden. Dankzij jullie warmte voel ik me bij
jullie in Vlissingen altijd thuis.



Dankwoord | 

Graag wil ik mijn broer Jan Martijn en mijn vriendin en schoonzus Eveline
bedanken. Jullie wistenme op de juistemomenten een hart onder de riem te steken.

En natuurlijk Bert en Jannie, lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoor-
waardelijke steun in de keuzes die ik in m’n leven maak. Bedankt dat jullie vaak
vanuit Middelburg naar Groningen komen om te boardscripten en voor de hulp bij
tuinieren, voor het oppassen en de was opvouwen (want dat schiet er wel eens bij
in). Jannie, in het bijzonder bedankt dat je mijn manuscript op taalkundige fouten
en kromme zinsconstructies hebt nagelezen (ik kan niet garanderen dat er niet hier
of daar eentje weer is ingeslopen). Het betekent heel veel voor me dat jullie er altijd
voor mij, Serge en de kinderen zijn.

En als allerlaatste maar ook als allerbelangrijkste wil ik het thuisfront bedanken.
Lieve Pieterbas en Annabel, het is een feest om naar huis te etsen in de wetenschap
dat ik jullie enthousiaste verhalen mag horen over wat jullie die dag beleefd hebben
of om jullie uitgeteld op de bank aan te treffen met de halve zandbak in het haar.
Het gee veel vertrouwen dat ook jullie je draai aan de Eckhartstraat in Gravenburg
goed hebben gevonden. Ik kijk er samen met jullie en papa naar uit dat we, als àlle
feesten van dit jaar voorbij zijn, in de winter een broertje of zusje voor jullie mogen
verwelkomen.

Allerliefste Serge, bedankt voor je vertrouwen om de stap met mij te zetten om
naar het Noorden te verhuizen. Bedankt voor je niet a atende steun vanaf het eerste
moment dat we samen optrokken. Jij kent me door en door en hebt aan een half
woord genoeg. Bij jou kom ik thuis.




