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Het schrijven van een proefschrift is een enorme onderneming die niet tot stand kan komen 
zonder de bijdrage van vele anderen. Daarom bedank ik iedereen die mij hierbij geholpen heeft. 
Om te beginnen bij de vele professionals die bereid waren om vragenlijsten in te vullen voor 
één van de onderzoeken. Dit deden ze ondanks de hoge werkdruk en ze waren er soms tot in de 
nachtelijke uurtjes mee bezig. Daarnaast bedank ik ook de coördinatoren die de onderzoeken 
binnen de deelnemende instellingen coördineerden. Zonder hun inzet hadden we het onderzoek 
niet kunnen uitvoeren. In het bijzonder denk ik daarbij aan Carolien Konijn (Spirit), Mariëlle 
Hornstra (GGD Gelderland-Zuid), Mariëtte Blik en Mariëtte van Brandenburg (Juzt) die zich voor 
het LIRIK valideringsonderzoek hebben ingezet. 

Veel dank gaat ook uit naar mijn promotieteam, Ingrid ten Berge, Tom van Yperen en Erik Knorth. 
De discussies die we samen gehad hebben om het theoretisch kader en de conclusies scherp te 
krijgen waren inspirerend en leerzaam. Na zulke besprekingen kon ik altijd weer met nieuwe 
energie verder. 

Beste Ingrid, jij stond aan het eerste begin van mijn promotietraject. Wat een bijzondere reis 
hebben we daarin samen gemaakt! Je was de eerste tegen wie ik voorzichtig zei dat ik wel verder zou 
willen gaan met het thema besluitvorming bij kindermishandeling en er misschien wel op wilde 
promoveren. Met jouw inzet hebben we daar de mogelijkheden voor gevonden. Ik heb veel geleerd 
van je sterke analyses en gedetailleerde en scherpe feedback. Met je persoonlijke betrokkenheid 
en stimulans heb je me uitgedaagd om meer uit mezelf te halen dan dat ik dacht dat erin zat. 

Beste Tom, je hebt me geïnspireerd met je gedegen kennis over effectiviteit en monitoring. Je 
gedrevenheid om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren is aanstekelijk gebleken. Het is plezierig 
om met jou samen te werken. Jouw kritische vragen leidden tot een aanscherping van mijn ideeën 
en gedachten. 

Beste Erik, bij jou kon ik rekenen op snelle en zorgvuldige commentaren. Met jouw grote ervaring 
op het terrein van besluitvorming heb je mijn denken gescherpt. Ik kijk terug op inspirerende 
discussies met je. 

Diverse mensen hebben met mij samengewerkt aan de verschillende onderzoeken. Ook hen wil 
ik bedanken. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan Cilia Witteman en Leontien de Kwaadsteniet, 
werkzaam aan de Radboud Universiteit, met wie we samen het onderzoek naar ORBA en naar 
de LIRIK hebben gedaan. Cilia en Leontien, de discussies met jullie over het onderzoek en jullie 
commentaren hebben een belangrijk aandeel in dit proefschrift geleverd. Ook Carien Koopmans en 
Mónica López López mogen in dit rijtje niet vergeten worden. Jullie deden voor het onderzoek naar 
besluitvorming over uithuisplaatsing het zware werk, waar ik vervolgens op kon voortborduren. 
Mónica, jouw scherpe feedback op het artikel maakte dat het geheel sterker werd. 
Ik wil ook mijn collega’s (en oud-collega’s) van het team Veilig opgroeien bedanken voor hun 
betrokkenheid. De inspirerende inhoudelijke discussies en gezelligheid met jullie maken dat ik 
steeds met plezier op mijn werk kom. Van mijn inmiddels oud-collega’s wil ik in het bijzonder 
Marjolein Knaap en Maria Pannebakker bedanken voor hun persoonlijke betrokkenheid en 
ondersteuning, waarmee ze me geholpen hebben om mijn weg te vinden in mijn werk. 
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Last but not least wil ik een paar mensen uit mijn persoonlijke omgeving bedanken, namelijk 
Wilmie Braakman en Menno en Marianne Bons. Jullie liepen met mij op in een moeilijke periode, 
die gelijk opging met mijn promotietraject. Met jullie alle drie heb ik heel wat mooie, indringende, 
grappige en verdrietige momenten gedeeld. Ik ben ontzettend dankbaar voor jullie betrokkenheid 
en steun!  
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