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Dankwoord

Dankwoord

Promoveren is doorzetten, het is vallen, opstaan en met goede moed weer doorgaan. Dat kan je niet alleen, en dat heb ik gelukkig ook niet alleen hoeven doen.
Daarom wil ik op deze plek iedereen bedanken die me de afgelopen jaren heeft
gesteund tijdens het werken aan dit proefschrift.
Leonieke Boendermaker, mijn leidinggevende bij de Hogeschool van Amsterdam
en co-promotor, ik ben je waanzinnig dankbaar voor alles wat je in gang hebt
gezet om mij deze kans te geven. Ondanks alles ben je altijd achter me blijven
staan en dat vertrouwen waardeer ik enorm. Jij hebt me laten ontwikkelen van
een jonge onderzoeker tot waar ik nu ben. Dit had ik niet zonder jou kunnen
doen, dank je wel.
Tom van Yperen, mijn promotor. Ik weet niet of je je realiseert hoe erg ik me
gezegend voel dat jij mijn promotor bent geweest. Je bent eerlijk, scherp, slim en
je immer bewust van de praktijk. Ik heb genoten van de samenwerking en hoop
dat we die in de toekomst blijven voortzetten.
Daarnaast dank aan de leden van de leescommissie, Prof. dr. Erik Knorth, Prof.
dr. Menno Reijneveld en Prof. dr. Geert-Jan Overbeek, voor jullie bereidheid en
tijd om dit proefschrift te lezen en te beoordelen.
In het bijzonder wil ik ook Germie van den Berg bedanken. Als projectmedewerker bij het NEJA heb ik je leren kennen en sindsdien ben je mijn inspirator. Jij wist
al dat ik ging promoveren voordat ik dat zelf wist. Je hebt altijd in me gelooft en
ik hoop dat je trots bent op dit eindresultaat.
Altra Onderwijs & Jeugdhulp, Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Spirit
Jeugd & Opvoedhulp, zonder onze samenwerkingsprojecten was dit proefschrift
niet tot stand gekomen. Ik ben geweldig trots op wat we allemaal al hebben
gedaan en nog steeds aan het doen zijn omtrent leren op de werkvloer. Ik wil ook
alle professionals die mee hebben gewerkt bedanken, jullie input is onmisbaar
geweest. Sanne Pronk, Inge Busschers, Carolien Konijn en alle versterktroepen,
nergens leer ik meer dan met jullie te brainstormen. Lets keep up the good work!
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Medeauteurs van de meta-analyse, Geert-Jan Stams, Machteld Hoeve en Mark
Assink, dank voor jullie inzet bij deze studie. Mijn doorzettingsvermogen is nog
nooit zo op de proef gesteld. Door jullie overtuiging, vastberadenheid en kennis
is het echt een studie geworden om trots op te zijn.
Collega’s van de Hogeschool van Amsterdam en in het bijzonder van het lectoraat
‘Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd’, wat een gedeelde vreugde dit
proefschrift. Altijd kon ik terecht voor een praatje of een brainstorm, soms vanaf
de andere kant van de wereld maar altijd dichtbij. Dank voor de fijne samenwerking!
Initiatiefgroep en leden van het Nederlands Implementatie Collectief, de uitwisselingen over implementatie hebben me scherp gehouden op deze materie
en maken me immer enthousiast. Ik geloof er heilig in dat je met gebundelde
krachten het verst komt. Dank jullie wel dat we dit samen doen.
My dear fellow board members of the European Implementation Collaborative,
Bianca Albers, Stella Owens, Knut Taraldsen and Tom Jefford, you are a true inspiration to me. I hope we can continue to contribute in sharing implementation
knowledge for a substantive amount of time.
Lieve vrienden uit Amsterdam, Den Haag en al die andere plekken op deze wereld,
zonder jullie was ik gek geworden en dankzij jullie ben ik gestoord. Jullie hebben
allemaal op jullie eigen manier een bijdrage geleverd aan dit proefschrift. De
wintersporten, bootcampsessies, etentjes, boottripjes, immer nice days festivals
en vrijdagmiddag-, zondagmiddag- en wat dan ook voor middagborrels, zijn een
goede uitlaatklep geweest. Ik heb jullie waanzinnig lief, dank jullie wel dat jullie
er altijd voor me zijn.
Lieve mam, pap en Lau. It ain’t over till the fat lady sings, en mijn hemel wat
hebben jullie het af en toe met mij te verduren gehad. Altijd zijn jullie er voor me
geweest, hebben jullie geluisterd en wijze raad gegeven. Dit is niet alleen mijn
mijlpaal, dit is onze mijlpaal. Schwesterin, of ik nou achter je aan sjeesde op
jouw/mijn snowboard, happy hour met jou en de familie aan het vieren was op
Curaçao of gewoon lekker met Marti en jou op de bank hing, die momenten samen
relativeerden de hele boel weer bij elkaar. Pa dank voor je altijd wijze woorden,
scherpe argumentatie en goede raad. Ik ben niet alleen een wereldreiziger maar
vooral een doorzetter omdat jij dat ook bent. Lieve Mam, jij bent het lichtpunt
van mijn leven, onbevooroordeeld, lief en met een tomeloos vertrouwen. Door
jou ken ik mezelf.
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Nee ik ben je niet vergeten, ik zal je nooit vergeten. Want al ben je soms uit mijn
oog, je bent nooit uit mijn hart. Lieve Patrick dank je wel dat je in mij en in ons
gelooft, mi ta stima bo hopi hopi veel.
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