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Dankwoord 

Nu alles is afgerond rest mij het schrijven van dit dankwoord. Het proefschrift is het resultaat 
van  een  goede  samenwerking  met  verschillende  voor  mij  belangrijke  personen.  Zonder 
iemand tekort te willen doen wil ik een aantal van hen in het bijzonder bedanken.  
 
Allereerst wil ik alle pleegkinderen en pleegouders bedanken voor de tijd en energie die ze in 
het onderzoek hebben geïnvesteerd. Zonder hen had dit proefschrift er niet gelegen. Dank 
voor alle gastvrijheid die ik van jullie heb mogen ervaren. Waardevol waren hierbij voor mij 
niet alleen de ingevulde vragenlijsten, maar zeker ook de gevarieerde ervaringsverhalen van 
de pleegouders en pleegkinderen. Ook heb ik, door het bezoeken van de pleeggezinnen, een 
voorzichtig kijkje in de keuken van al deze gezinnen kunnen nemen. Voor mij bleek eens te 
meer  dat  ‘het’  pleeggezin  niet  bestaat.  De  grote  diversiteit  aan  gezinssamenstellingen, 
woonsituaties en achtergronden die ik tijdens dit onderzoek heb ervaren, staven mij hierin.  
Bedankt voor  jullie geduld, openheid en  (af en  toe) doorzettingsvermogen bij het  invullen 
van de vragenlijsten.  
 
Ten  tweede  wil  ik  de  medewerkers  van  de  afdeling  pleegzorg  van  de  volgende 
zorgaanbieders  bedanken:  Base  Groep,  Yorneo,  Jeugdhulp  Friesland,  FlexusJeugdplein, 
Horizon,  Stichting  Jeugdformaat,  Leger  des  Heils  Jeugdzorg  &  Reclassering,  Stichting 
Gereformeerde Jeugdzorg en Trias Jeugdhulp. In het bijzonder bedank ik Marion Brink, Stans 
Vos,  Erna  Koenderink,  Susan  Sanrochman,  Linda Dekker, Marjolijn Harmsen,  Jet  de Vries, 
Agnes Hoving en Sandra Knol voor het  coördineren van het onderzoek bij de betreffende 
zorgaanbieder.  Maandelijks  leverden  jullie  overzichten  van  plaatsingen  die  aan  het 
onderzoek  zouden  kunnen  deelnemen,  controleerden  jullie  het  plaatsingsverloop  van  de 
deelnemende plaatsingen en waren jullie er om antwoord te geven op mijn vragen. Zonder 
jullie inspanningen had ik het onderzoek niet kunnen uitvoeren! 
 
Ten derde een bijzonder woord van dank voor de drie personen die me de afgelopen jaren 
hebben begeleid: prof. dr. Ko Rink als promotor, dr. Piet Strijker als copromotor en dr. Jana 
Knot‐Dickscheit als begeleider. 
Ko,  in  de  eerste  plaats  wil  ik  je  bedanken  dat  je  me  destijds  attendeerde  op  dit 
promotieonderzoek.  Ik herinner me nog dat  je contact met me opnam toen  ik op het punt 
stond  naar  Afrika  te  vertrekken.  Ik  heb  de  avond  voor  mijn  vertrek  in  alle  haast  een 
sollicitatiebrief geschreven. Pas tijdens een fietstocht door het Lake Naivasha National Park 
had ik de tijd om – tussen de zebra’s en de waterbuffels – hier eens goed over na te denken. 

171 



Dankwoord 

Ik  realiseerde  mij  daar  dat  dit  promotieonderzoek  een  uitgelezen  kans  was  om  een 
wetenschappelijke bijdrage aan de pleegzorg te kunnen leveren.  
Verder een woord van dank voor  je altijd grondige, kritische en snelle beoordeling van de 
teksten die ik aanleverde. Jouw reacties leidden op de korte termijn wel eens tot frustraties 
mijnerzijds, maar  hebben  op  de  lange  termijn  een  onmisbare  bijdrage  geleverd  aan  dit 
proefschrift en ertoe geleid dat  ik met een andere blik naar  teksten  (en het  schrijven van 
teksten) ben gaan kijken.  
Piet,  je was  voor mij  van meet  af  aan  een  belangrijke  inspirator  voor  het  uitvoeren  van 
onderzoek naar de pleegzorg. Ik bewonder jouw kennis van de pleegzorgliteratuur en je gave 
om onderzoek (naar de pleegzorg) te initiëren en uit te voeren. Daarnaast denk ik met veel 
plezier terug aan de bezoeken die mij bij jou thuis brachten en de verschillende conferenties 
die we samen hebben bezocht. Op deze momenten van relatieve rust bediscussieerden we 
vaak lopende onderzoeken en kwamen we tot creatieve oplossingen voor lastige problemen. 
De afgelopen jaren kon ik altijd bij je aankloppen, ik bewonder je doorzettingsvermogen.   
Jana,  ik prijs me  gelukkig met  jou  als begeleider.  Telkens weer maakte  je  ruimte  in  jouw 
drukke agenda om mijn teksten kritisch door te nemen en hier feedback op te geven. Ook 
stond  jouw deur altijd voor me open wanneer  ik vastliep of simpelweg  inspiratie miste.  Ik 
heb erg veel gehad aan  je vermogen om  zaken op een positieve manier  te herlabelen en 
samen  te  zoeken  naar  constructieve  oplossingen. Op  de momenten  dat  ik  het  even  niet 
meer zag zitten kon ik altijd bij je terecht. Jana, bedankt voor alles!  
 
Ook wil ik mijn waardering uitspreken aan prof. dr. W. Hellinckx, prof. dr. J. Vanderfaeillie en 
prof. dr. Tj. Zandberg voor hun bereidheid  zitting  te nemen  in de beoordelingscommissie. 
Een speciaal woord van dank ook aan Mieke Klunder, die het manuscript zeer nauwkeurig 
heeft doorgenomen en diverse grammaticale onvolkomenheden heeft gecorrigeerd. Tevens 
wil ik Rudolf van der Velde bedanken voor het ontwerpen van de omslag.    
 
Uiteraard  mogen  mijn  collega’s  van  de  vakgroep  Orthopedagogiek  hier  niet  onvermeld 
blijven. In het bijzonder wil  ik de collega’s uit het AIO‐huis bedanken voor de  leuke tijd. De 
borrels,  verjaardagen  en  ontelbare  lunches  waren  van  onschatbare  waarde.  Niet  in  de 
laatste  plaats  omdat  de  gezamenlijk  doorgenomen  horoscoop  tijdens  de  lunch  veelal 
essentiële informatie opleverde voor het verdere verloop van de middag.  
Een  speciale  vermelding  verdienen mijn  twee  kamergenoten,  de  eerst  jaren  Anne‐Marie 
Huyghen en in mijn laatste periode Tim Tausendfreund. Ik kan niet anders stellen dan dat ik 
het enorm getroffen heb met  jullie als kamergenoten.  Inmiddels zijn  jullie goede vrienden 
van me geworden en ik ben blij dat jullie mijn paranimfen zijn. Anne‐Marie, vanaf de eerste 
dag was er een klik tussen ons, wat ertoe leidde dat er (naast de vele productieve uren) altijd 
voldoende ruimte werd ingepland voor minder serieuze zaken.   
Tim, in mijn laatste periode aan de vakgroep werd jij mijn kamergenoot. Om mijn Duits een 
beetje bij te houden werd de woensdag – soms tot ontsteltenis van onze collega’s – al snel 
omgedoopt  tot  ‘Mitwoch Deutsch  reden Tag’. Sindsdien  is mijn Duits  flink verbeterd en  je 
voorstel  om  ook  een Duitse  versie  van mijn  proefschrift  te  schrijven  zal  ik  in  overweging 
nemen.  
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Tot slot mag Jelle Drost hier niet ontbreken. Beste Jelle, het was altijd prettig om even bij je 
naar  binnen  te  kunnen  lopen  en  de  dagelijkse  gang  van  zaken  te  bespreken. Ook  heb  ik 
dankbaar gebruikgemaakt van je ruime bibliotheek aan relativerende literatuur.     
  
Naast alle dankbetuigingen in de werksfeer zijn er nog vele vrienden en familieleden die een 
indirecte bijdrage aan het proefschrift hebben geleverd. Het is ondoenlijk om iedereen hier 
afzonderlijk te danken. Dus bij dezen voor jullie allen: bedankt!  
Wel wil ik nog even een persoonlijk woord voor de vader en de moeder schrijven. Pa en ma, 
bedankt  voor  jullie  onvoorwaardelijke  steun  en  vertrouwen.  Waar  ik  zelf  niet  altijd 
vertrouwen heb gehad in het afronden van mijn proefschrift, kreeg ik dit van jullie wel. 
 
Tot  slot,  lieve Panka,  zijn mijn  laatste dankwoorden  voor  jou.  Ik wil  je bedanken  voor de 
onvoorstelbare steun die je me telkens hebt gegeven. Een tijdje terug liet je je ontvallen dat 
je het gebruik van de woorden  ‘tot slot’  in de  tekst mooi vindt. Daarom  is het  laatste  ‘tot 
slot’ voor jou en ik twijfel er niet aan dat het je als muziek in de oren zal klinken. Het is af en 
er is weer tijd voor andere dingen. Samen met de kleine Lidewij is er nog heel veel leuks te 
ondernemen en te ontdekken!  
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