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Dankwoord - Acknowledgements
Vier jaar geleden had ik niet gedacht dat de tijd zo snel kon gaan, maar de tijd is 
omgevlogen. Ik heb aan een onderwerp mogen werken dat aan mijn hart ligt, en ik 
heb een hele hoop leuke collega’s en andere mensen leren kennen tijdens mijn 
promotieonderzoek. Maar zonder de begeleiding, ondersteuning, samenwerking en 
hulp van andere mensen was dit proefschrift niet geworden zoals het nu voor je ligt.

Allereerst, Laura, Diana en Greetje, dankjewel voor jullie vertrouwen in mij en de 
kans die jullie me hebben gegeven om deze PhD te doen. Greetje, dankjewel voor je 
ondersteuning in het begin van mijn PhD traject en het eerste artikel! 

Laura, ik heb veel van je mogen leren in de afgelopen vier jaar. Onder andere op het 
gebied van statistiek en academisch schrijven. Diana, ook van jou heb ik veel mogen 
leren. Met jouw begeleiding heb ik me onder andere op het gebied van kwalitatief 
onderzoek kunnen ontwikkelen. Gelukkig konden we het af en toe ook over onze kat(ten) 
hebben! Zonder jullie begeleiding was ik nooit op het punt gekomen waar ik nu sta. Ik 
heb de samenwerking met jullie heel prettig gevonden en jullie hebben zeker aandeel 
gehad in mijn werkplezier tijdens mijn promotietraject! Ik zou iedere PhD-student een 
copromotor als jullie toewensen.

Henny, ik ben erg blij geweest met jou als promotor. In het begin ging ik nog wel eens 
naar de UvA voor een overleg, maar na het verplicht thuiswerken hielden we twee 
wekelijks een digitaal overleg. Deze heb ik altijd heel fijn gevonden. Je bent altijd positief 
ingesteld en ik vond het fijn dat je mij ook af en toe liet inzien dat ik wel goed bezig was! 

Roel, je bent iets later in mijn PhD aangeschoven als promotor. Ik heb je ervaren als 
een prettige en stabiele factor in mijn promotiebegeleidingsteam. Je weet veel van de 
processen rondom het promotietraject en dat was erg fijn voor mij! Daarnaast heeft je 
kritische blik me geholpen om op statistisch gebied te ontwikkelen en te onderzoeken 
waarom ik iets op een bepaalde manier deed en of dat het juiste was om te doen. Dank 
hiervoor.

The Assessment Committee, prof. dr. Peter de Jonge, prof. dr. Jojanneke van der 
Toorn, dr. David Frost, I would like to thank you for your time and the evaluation of this 
dissertation.

Eva Dumon, prof. dr. Gwendolyn Portzky, prof. dr. Joz Motmans, ook dank aan jullie. 
Het was heel fijn dat ik gebruik heb mogen maken van de Belgische data waarmee ik 
hoofdstuk 3 en 4 heb kunnen schrijven, en dank voor jullie feedback op de artikelen. 

Acknowledgements

185



Dankwoord

186

René Broekroelofs, Martijn Bool, Afiah Vijlbrief, Hanneke Felten (Movisie), dank jullie 
voor de prettige samenwerking. 

Alle deelnemers die aan een interview hebben deelgenomen, dankjewel voor jullie 
openheid en vertrouwen.

Dank aan alle organisaties die hebben geholpen bij het verspreiden van de 
wervingsteksten voor de interview studie (o.a. Transgender Netwerk Nederland, COC 
NL, verschillende regionale COC’s, Transvisie, stichting Outway, The Hangout 010 en 
070, 113 Zelfmoordpreventie).

Dr. John Pachankis, I would like to thank you that we could utilize the Esteem protocol 
as a basis for our intervention. Without it, we would not have been able to develop the 
intervention as it is now.

Ook dank aan 113 zelfmoordpreventie, jullie input was van meerwaarde voor het protocol 
voor de interventie.

Lucy Stut, dank je voor het vertrouwen in de interventie en dat jullie deze met Praten 
Online wilden gaan uitvoeren!

Ondanks dat ik een ongeveer de helft van mijn PhD thuis heb gewerkt vanwege de 
Covid-19 maatregelen, heb ik in de tijd dat we wel op de faculteit mochten werken veel 
plezier gehad met mijn collega PhD’s. Anne, Annita, Chelsea, Maria, Mariëlle, en Marthe 
dank voor jullie gezelligheid en dat ik af en toe even mocht klagen bij jullie. Ik ben blij dat 
jullie mijn kamergenoten en/of phd-collega’s waren. Maria, ik denk dat ik de meeste tijd 
met jou in het kantoor heb doorgebracht. Ik heb vaak kunnen lachen met je en ik ben blij 
dat je ook altijd in was om samen te lunchen!

En uiteraard ook dank aan alle andere collega’s van Jeugdstudies: Bas, Charlotte, 
Kirsten, Pauline, Rozemarijn, Tina. Ik heb me welkom gevoeld bij jullie.

Prof. dr. Johannes Westberg, I appreciated your support during the working-from-home 
period.

Dominique (oud-collega Dominique, niet zus Dominique), we begonnen tegelijkertijd 
op de afdeling. Jij als docent en ik als promovendus. Je was de eerste die mij/ons 
uitnodigde om iets te komen eten bij jou en Tjaard. Dit heb ik heel erg gewaardeerd! 



Chelsea, I am glad that I met you and Bára. You are both great people and I really enjoy 
our dinner and games nights!

Imogen and Arian, I am also glad that I met you guys! I enjoyed our skate sessions and 
dinners together; I hope we keep in touch!

Joe en Mischa, dank jullie voor de fijne avonden in Nijmegen en Rotterdam. 

Gisella en Anneloes, wie had ooit gedacht dat jullie paranimfen zouden zijn tijdens mijn 
promotie. Ik in ieder geval niet. We kennen elkaar al sinds de middelbare school en ik 
ben heel blij dat we altijd vrienden zijn gebleven. Ik heb alleen maar goede herinneringen 
en ik waardeer jullie heel erg. Saskia, dankjewel dat ik en Cashmyra altijd welkom zijn 
bij jou en Anneloes. 

Iskander, Gwendolyn, Dominique, Deirdre, en Vincent. Dankjewel dat jullie jullie zijn en 
ik ik kan zijn bij jullie. 

Mama, dankje voor je onvoorwaardelijke steun op alle vlakken in mijn leven.
Papa. Ik hoop dat je trots op mij zou zijn geweest. 

En als laatste, allerliefste Cashmyra, toen ik over de vacature begon zei jij dat ik gewoon 
maar moest schrijven, en toen ik de positie aangeboden kreeg stond je ervoor open om 
samen naar Groningen te verhuizen. Het was voor ons beiden een nieuwe stad en dus 
ook voor ons beiden een nieuw avontuur. Dat was best spannend, maar ik geloof dat 
we onze plek hier wel hebben gevonden. Je liefde, steun en je geloof in mijn kunnen en 
doen, helpen mij altijd veel en doen mij goed.

Jennifer
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