
 

 

 University of Groningen

Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care
Jager, Margot

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Jager, M. (2016). Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/5111ee5d-1be2-45df-bfc9-8b459683e288


 
 

Dankwoord   
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En dan is het nu eindelijk tijd voor het dankwoord, het meest gelezen hoofdstuk van ieder 

proefschrift. Dit brengt enige druk met zich mee. Een hogere druk dan bij het schrijven van 

een wetenschappelijk artikel? Misschien, maar ik ben vooral erg blij dat ik nu de 

mogelijkheid heb om zwart op wit mijn dank uit te spreken aan zoveel mensen die een 

bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

 

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan mijn eerste promotor, prof. dr. Menno 

Reijneveld, en copromotor, dr. Andrea de Winter. Menno, ik bewonder jouw 

professionele, doelgerichte en gestructureerde manier van werken. Van jou heb ik geleerd 

dat ‘less is more’ ook geldt voor wetenschappelijke teksten en hoewel ik soms nog steeds 

geneigd ben lange, complexe zinnen te formuleren (zie als voorbeeld dit dankwoord), ben 

ik me nu nog meer bewust van de kracht (en de kunst!) van kernachtig schrijven. Andrea, 

ik vermoed dat ik me geen betere dagelijks begeleider had kunnen wensen. Je gaf me een 

grote mate van vertrouwen en vrijheid, maar was er tegelijkertijd altijd om mijn vragen te 

beantwoorden, mee te denken en mijn twijfels weg te nemen. Ik bewonder jouw positieve 

houding die me er op moeilijke momenten doorheen heeft geholpen. Ook mijn tweede 

promotor, prof. dr. Erik Knorth, en copromotor, dr. Janneke Metselaar, wil ik graag 

bedanken. Erik, jouw enorme kennis van het jeugdzorgdomein was van onschatbare 

waarde. Tijdens overleggen, waarin ik altijd te volle agenda’s maakte en er nauwelijks 

ruimte was voor iets anders dan doelgerichte discussies, vond jij altijd een moment om stil 

te staan bij het grote geheel. Dat het toch eigenlijk wel heel erg mooi was wat we aan het 

doen waren en wat de waarde ervan voor de praktijk kon zijn. Dit motiveerde mij steeds 

weer om verder te gaan. Janneke, wat hebben we goed samengewerkt. Vooral het 

afgelopen jaar toen we samen werkten aan het ‘implementatieproject’. Jouw motivatie en 

enthousiasme om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk hebben mij 

enorm geholpen tijdens deze periode. De leden van de leescommissie, prof. dr. H.W.E. 

Grietens, prof dr. J.C.J.M. de Haes en prof. dr. A.J. Koole wil ik bedanken voor het kritisch 

lezen en beoordelen van dit proefschrift. 

 

Tja de praktijk, dat is waar we het allemaal voor doen toch? Soms kon ik me dat maar 

moeilijk voorstellen tijdens dagen-, weken-, maandenlange periodes achter mijn computer 

op kamer 4.13. Gelukkig heb ik een aantal keren binnen mogen kijken bij de gezinnen en 

instellingen die deelnamen aan het onderzoek. Aan hen ben ik de grootste dank 

verschuldigd. Ik realiseer mij dat het invullen van ellenlange vragenlijsten, voor een 

onderzoek waarvan de resultaten pas jaren later duidelijk worden, niet niks is. Toch 

hebben honderden ouders, jongeren en hulpverleners van Accare, Elker, de GGD en 

Jonx|Lentis dit jaar in jaar uit gedaan.  
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Enorm dankbaar ben ik ook de therapeuten en jongeren die toestonden dat hun 

therapiegesprekken maandenlang werden opgenomen. Ik besef mij terdege dat jullie mij 

hiermee een inkijkje hebben gegeven in een zeer persoonlijk deel van jullie leven en 

dagelijkse praktijk. Graag noem ik hier bij naam Alida Hielema, Anneke Teunissen, Judith 

Warmelink en Peter Dijkshoorn van Accare Drenthe/Overijssel voor hun enthousiasme om 

mee te werken aan dit deel van mijn onderzoek, dat voor mij een speciale plek in dit 

proefschrift inneemt. 

 

En dan kom ik nu automatisch uit bij Mike Huiskes zonder wie dit deel van het onderzoek 

er heel anders uit had gezien. Mike, dankzij onze samenwerking heeft mijn proefschrift 

absoluut een ‘CA-sausje’ gekregen en daar ben ik je enorm dankbaar voor. Ik bewonder 

jouw immense vakkennis en analytisch vermogen. Ik kijk met heel veel plezier terug op 

onze samenwerking die zowel bestond uit inspirerende discussies en hard werken, als uit 

gezellige roadtrips naar conferenties en speciaalbier drinken in Gent. 

 

Josué, hoewel mijn statistische kennis en vaardigheden naar mijn bescheiden mening de 

laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen, vallen deze volledig in het niet bij die van jou. Ik 

waardeer jouw kritische blik, vakkundigheid, maar zeker ook jouw humor en de gezellige 

praatjes over koetjes en kalfjes. ¡Muchas gracias por todo! 

 

Dan ben ik nu aangekomen bij andere collega’s die op een of andere manier belangrijk zijn 

geweest gedurende mijn promotietraject. Dat zijn allereerst alle (ex-)C4Youth-collega’s 

van zowel het UMCG als de RUG: Lucienne, Erik, Anne-Marie, Daniëlle, Jolanda, Pieter, 

Aat, bedankt! Vera, jij bent de spil van ‘ons’ TAKECARE–onderzoek en daarnaast ook een 

geweldige collega met altijd een luisterend oor. Els, jij hebt het goede voorbeeld gegeven 

en de lat niet laag gelegd. Dan de onmisbare onderzoeksmedewerkers die de afgelopen 

jaren hebben bijgedragen aan de dataverzameling. Uit ervaring weet ik dat het echt niet 

altijd het makkelijkste of leukste werk is en ik ben jullie dan ook heel erg dankbaar voor 

jullie inzet: Neeltje, Marjan, Ineke, Kyra, Anniek, Jacoba, Annelies, Kristien, Femke en 

Henriëtte, jullie zijn toppers!  

 

UMCG-collega’s met wie ik vele lunchwandelingetjes en koffiemomentjes heb gedeeld: 

Josine, Sophie, Ronald, Koen, Manna, Margriet, Marijke, Karin, Heleen, Astri, Karlien, 

Maaike, Hardi, Marieke P., Bas, Marise, Anja en alle andere fijne collega’s van de vierde, 

vijfde en zesde verdieping. Ook de ondersteuning vanuit het secretariaat en beheer zijn 

van onschatbare waarde geweest: Janneke, Lida, Rita en Obbe, zonder jullie geen 

onderzoek. Jelena en Marij, dank voor jullie geweldige inzet als mijn eerste echte 

stagiaires. Jullie hebben het me erg makkelijk gemaakt. Veel dank ben ik ook verschuldigd 
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aan mijn (ex-)CIW-collega’s. Jan Berenst, Jacqueline van Kruiningen en Henrike Padmos, ik 

weet niet of jullie het je realiseren maar zonder jullie was ik zeker geen wetenschappelijke 

carrière begonnen en lag dit proefschrift hier nu niet. Carel, Tom en Kees, bedankt voor 

het gestelde vertrouwen in mij als docent en onderzoeker. Ruth, onze wegen blijven zich 

maar kruisen. Van caissière tot promovendus… Dank je voor alle fijne momenten.  

 

Alle collega’s van de Hanze Hogeschool die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor 

het vertalen van de onderzoeksresultaten naar het onderwijscurriculum, geen simpele 

opdracht, wil ik bedanken. In het bijzonder Ninja van der Honing, zonder jou waren we 

niet zo ver gekomen! Alle deelnemers aan de kenniskringen en werkconferenties rond 

mijn project, heel erg bedankt voor jullie inzet en waardevolle input. Ook mijn relatief 

nieuwe collega’s van de Radboud Universiteit in Nijmegen ben ik dank verschuldigd, in het 

bijzonder Wyke Stommel. Wyke, dank je voor de kans die je me hebt geboden om me 

verder te ontwikkelen als onderzoeker. Ik leer ontzettend veel van je en waardeer onze 

samenwerking enorm.  

 

Dan nu mijn twee allerliefste collega’s die ik heus niet was vergeten, maar die toch echt 

thuishoren bij de sectie ‘vriendinnen’ en daarom nu als eerste aan de beurt zijn. Rimke, ik 

vind het onvoorstelbaar hoe wij sinds de allereerste introductiedag van CIW (alweer 12 

jaar geleden!) zulke goede vriendinnen zijn. Wij zijn samen door het studentenleven 

gegaan, met alle bijbehorende ups en downs, en er is niemand die beter begrijpt hoe mijn 

werkende leven eruit ziet dan jij. Marieke, wat een geluk dat jij het was die op 1 maart 

2011 aanklopte op de deur van ons, vanaf die dag en voor de daaropvolgende jaren, 

gezamenlijke kantoor. Wat fijn dat het zo goed klikte. Soms kijk ik met weemoed terug op 

onze urenlange ‘cleaningsessies’. Rimke en Marieke, ik ben heel erg blij dat jullie mijn 

paranimfen willen zijn! 

 

Kyra en Annebet, ik realiseer me heel vaak hoe bijzonder onze vriendschap is. Ik denk niet 

dat er veel mensen zijn die mij beter kennen dan jullie. Samen volwassen worden schept 

een onbreekbare band. Ik kan niet wachten tot we samen in het bejaardentehuis zitten 

met een fles citroenjenever. Marlon, onze vriendschap ontstond al op de Pabo en heeft 

zich de laatste jaren verdiept. Onze wekelijkse schaatsuurtjes en jaarlijkse stedentrips 

boden de broodnodige afleiding. Bij jou kan ik alles kwijt zonder bang te hoeven zijn voor 

een oordeel en dat is heel bijzonder, dank je. Bart, Annejet, Frans, Tineke, Koos, Lianne, 

Erik, Sylvia, Armein, Petra, Josh, Kate, Nanko, Manon, Bertram, Nynke, Nick en Marlon, 

dank voor de vele gezellige avonden! Judith, Esther, Marein en Marlon, ook al is het dit 

jaar mislukt, laten we de Sinterklaasavondjes er vooral inhouden! 
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Ook wil ik hier natuurlijk mijn familie bedanken, te beginnen bij de familie Koning. Bert, 

Renate, Pieter, Ilona, Bram en Tygo: dank voor jullie voortdurende, oprechte 

belangstelling en de gezellige etentjes en weekendjes weg. Familie Jager en familie 

Wildeboer, ook al is de fysieke afstand groot toch wordt de band steeds hechter. Bedankt 

voor jullie steun en belangstelling. De jaarlijkse familieweekenden aan beide kanten zijn 

altijd een groot succes en een welkome afleiding.  

 

Pap en mam, het zal wel jullie lot zijn als ouders dat ik juist bij jullie niet gemakkelijk over 

mijn werk praat. Toch waardeer ik jullie altijd terugkerende belangstellende vragen, ook 

na mijn zoveelste ontwijkende antwoord. Ik beschouw het als een enorm voorrecht dat ik 

mijn stadse leventje bij jullie even kan onderbreken om te genieten van de natuur en het 

plattelandsleven. Er is geen betere manier om te ontspannen! Lieve mama, wat een geluk 

dat wij dezelfde hobby hebben en wat een avontuur om samen Joey te mogen 

verwelkomen. Tineke en Rick, jullie blijven altijd mijn kleine zusje en broertje ook al is er 

van enig leeftijdsverschil steeds minder te merken. Tineke, ik bewonder jouw 

enthousiasme en doorzettingsvermogen. Hoewel we elkaar niet zo vaak meer zien, is het 

altijd weer heel erg fijn om met je te kletsen over van alles en nog wat. Rick, de afgelopen 

jaren hebben we vele koffiemomentjes gehad en heb je zelfs regelmatig bij mij op kantoor 

gestudeerd. Ik ben heel erg dankbaar dat je me in vertrouwen neemt als dat nodig is. 

Sijbren, en sinds kort ook Anna, ook jullie wil ik graag bedanken voor jullie getoonde 

interesse en de gezellige familiemomenten. Oma, hoewel ik me net als zovele 

kleinkinderen regelmatig schuldig voel dat ik niet meer tijd voor je maak, voel ik hoe trots 

je op me bent en ben ik ontzettend dankbaar dat het me is gelukt dit proefschrift af te 

ronden. 

 

En dan tot slot de allerliefste. Ik ga niet zeggen dat het zonder jou niet was gelukt, maar 

het was wel veel moeilijker en minder leuk geweest. Ik beschouw het als een enorm geluk 

dat ik jou al zo lang naast me heb. Soms bewust, maar veel vaker onbewust, zorg je ervoor 

dat ik de dingen relativeer, me focus op het positieve en geniet van de kleine dingen. Bij 

jou vind ik rust en tevredenheid (volgens mij het grootst mogelijke geluk). Ik geniet van 

alle mooie dingen die we samen hebben en zie de toekomst met heel veel plezier 

tegemoet. Lieve Sander, dank je voor alles en meer! 



 

 

 




