University of Groningen

Foster care for unaccompanied refugee children
Rip, Jet
DOI:
10.33612/diss.193557655
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:
2021
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rip, J. (2021). Foster care for unaccompanied refugee children: assessment and evaluation of child and
fostering factors, cultural matching and placement success based on the perspectives of children, their
foster carers and guardians. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.193557655

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/taverneamendment.
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: 04-12-2022

D
Dankwoord
Acknowledgements in Dutch

Dankwoord

Het moge duidelijk zijn: zonder de inhoudelijke betrokkenheid of persoonlijke steun
van velen had ik hier niet kunnen staan. Veel dank voor jullie hulp! Een aantal mensen
wil ik in het bijzonder bedanken.
Allereerst, de kinderen en jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek.
Jullie verdienen een goede en veilige opvang hier in Nederland. Dat is voor mij
altijd de motivatie geweest om dit onderzoek te doen. Ondanks de uitdagende en
onzekere omstandigheden waarin jullie veelal verkeerden, waren jullie bereid om
aan dit onderzoek mee te werken. Ik wil jullie daar enorm voor bedanken. Ik hoop
van harte dat dit onderzoek een positieve bijdrage levert aan die goede en veilige
opvang hier in Nederland.
Daarnaast wil ik alle opvangouders, voogden en owg-ers bedanken voor hun
deelname aan dit onderzoek. Zonder jullie bereidheid om deel te nemen was mijn
onderzoek niet compleet geweest. Dank voor het delen van jullie ervaringen en
kennis. Opvangouders, jullie wil ik ook bedanken voor de veelal warme ontvangst
bij jullie thuis.
Veel dank gaat ook uit naar Stichting Nidos voor de goede samenwerking en
betrokkenheid bij de uitvoering van het onderzoek. Jullie gaven mij toegang tot de
kinderen onder jullie voogdij, de opvanggezinnen waar zij woonden, en de betrokken
voogden en owg-ers. Ook hebben jullie de juiste randvoorwaarden voor goed
onderzoek gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van tolken en simkaarten. Jullie
zijn daarmee een voorbeeldorganisatie in het stimuleren van kennisontwikkeling. In
het bijzonder wil ik Aalze Koster, Marco Vogels en Peter van de Pol bedanken voor
jullie hulp en meedenken in de afgelopen jaren.
Dan natuurlijk mijn promotieteam: Margrite Kalverboer, Wendy Post, Erik Knorth
en Elianne Zijlstra. Zoals jullie zelf regelmatig benadrukten: “Wat zijn we toch een goed
team”. Hoe verder we in het traject kwamen, hoe beter ik zag hoe complementair
jullie aan elkaar waren. Kortom, nu ook uit mijn mond: wat waren jullie toch een goed
en fijn team! Dank voor wat eenieder van jullie voor mij betekend heeft.
Beste Margrite, jouw kennis, ervaring en gedrevenheid om het leven van
anderen beter te maken, om de persoon te blijven zien in situaties waarin het gaat
om groepen en jouw creatieve en soms tegendraadse ideeën hebben mij altijd
geïnspireerd en waren de reden dat ik de stap naar Groningen durfde te maken. Jij
stelde jarenlang jouw huis open voor onze promotie overleggen en bleef, naast je
functie als Kinderombudsvrouw, betrokken bij en bevlogen over het onderzoek. Je
weet te overstijgen en invalshoeken te vinden die onze discussies en de uiteindelijke
artikelen verrijkten.
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Beste Wendy, dank voor alles wat je me geleerd hebt in de afgelopen jaren. Het
moment dat we samen voor artikel 2 de data zijn ingedoken, heb ik als een belangrijk
omslagpunt in mijn promotietraject ervaren: je gaf me inzichten mee die me het
hele traject gesterkt hebben. Ook heeft het me vertrouwen gegeven om verder te
gaan. Met jouw aanstekelijke schaterlach en passie voor de methodologie heb je mij
weten te raken en enthousiasmeren.
Beste Erik, wat een aanwinst dat jij na twee jaar het team kwam versterken. In
onze discussies wist jij altijd structuur aan te brengen, zonder de details uit het oog
te verliezen. Op momenten waarop alles bij elkaar moest komen, nam jij uitgebreid
de tijd om zaken écht te doorgronden. Jouw scherpe observaties en zeer prettige
manier van communiceren heb ik altijd als een enorme steun ervaren en hierdoor
ook het idee gehad dat het allemaal wel goed zou komen.
Beste Elianne, als mijn dagelijks begeleider was jij degene die ik als eerste mijn
ideeën en twijfels voorlegde. Je nam de tijd om hiernaar te luisteren, mee te denken
en was ook zeer gepassioneerd over de inhoud van mijn studie. Je wist als geen
ander, door de juiste vragen te stellen, de kaders van de studie helder te krijgen. Waar
ik af en toe helemaal kon verdwalen in details, bracht jij me geregeld terug op het
‘pad der hoofdlijnen’. Ook zoek jij altijd naar de relevantie en stel je terecht vragen
als “waarom doen we dit?” of “wat levert dit op?”. Wat heb ik ervan genoten om te
mogen werken met zo’n expert op het gebied van vluchtelingenkinderen.
Ook wil ik alle student-assistenten, stagiaires, thesisten en vrijwilligers bedanken
voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek: Aileen Dijksterhuis, Almut Pioch,
Angela Jong, Anne Plomp, Arij Makhzoum, Bart Luth, Cleo van der Meulen, Eline
Ronde, Fieline van der Hulst, Jose Laning, Karlijn Brat, Lise Hacquebord, Lotte
Gerritsen, Lubna Ghabbash, Malou Hessel, Margriet Tissing, Mohammed Khattab,
Nadine Houben, Rianne Stevens, Sanne van Zonneveld, Selsela Hasami, Silvia Donker
en Vera Raatjes. Jullie hulp bij dit onderzoek was goud waard! In het bijzonder wil ik
Anne Plomp bedanken voor het coördineren van het derde meetmoment van de
studie. Door jouw kundigheid kon ik met een gerust hart wat meer afstand nemen
van de dataverzameling en me richten op het schrijven. Dan Selsela Hasami, jij was
vanaf meetmoment 1 betrokken bij dit onderzoek en hoe… Je hebt geholpen met alle
facetten van de dataverzameling: werving van participanten, trainen van studenten
en vrijwilligers, digitalisering van de vragenlijsten, de daadwerkelijke huisbezoeken
en nog veel meer... Als klap op de vuurpijl hebben we ook nog samen een artikel
mogen schrijven. Ik zou niet weten wat ik zonder jou had gemoeten, dank voor al
je hulp de afgelopen jaren! Hartelijk dank ook aan Uitgeverij Jurgen Maas voor het
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tegen een gereduceerd tarief beschikbaar stellen van het boek “Hoe ik talent voor het
leven kreeg” van Rodaan Al Galidi. Dit prachtige boek heb ik als bedankje gegeven
aan bovengenoemde hulptroepen. Daarnaast wil ik Adnan Hassan en Michael Sium
bedanken voor hun laatste controle van respectievelijk de Arabische en Tigrinyavertalingen van de digitale vragenlijsten.
Graag zou ik de leden van de leescommissie, prof. dr. Lucia de Haene, prof. dr. Wied
Ruijssenaars, prof. dr. Monika Smit, willen bedanken voor het lezen en beoordelen
van mijn proefschrift.
Helen Bouma en Merel Kuilboer. Wat een eer dat jullie mijn paranimfen willen zijn!
Beiden hebben jullie dit hele traject met mij doorleefd, ieder op een eigen manier.
Lieve Helen, als medepromovendus zaten we in het zelfde schuitje. Wat fijn om in
dat traject samen met jou te kunnen optrekken. We konden goed sparren over de
inhoud van onze onderzoeken, maar je bent ook van onschatbare waarde geweest
in de mentale ondersteuning! Jij vierde met mij de kleine successen, dank voor die
stimulering. We made it! Lieve Merel, met jouw energie en vrolijkheid ben jij in staat
om mijn batterij heel snel op te laden. Nachtelijke kattenbelletjes, zaken tot op de
bodem bespreken, koffie drinken, logeerfeestjes, schaatsen, te laat komen, er zijn
weinig dingen die wij niet goed samen kunnen. Jij was er altijd voor me. Dankjewel!
Mijn (oud)collega’s van Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en
Vreemdelingenrecht: Beitske Kooistra, Carla van Os, Daan Beltman, Daniëlle Zevulun,
Elianne Zijlstra, Grytsje Bonhage-Talsma, Kjell Winkens, Lise Hacquebord, Margrite
Kalverboer, Marijke Menninga, Mijntje ten Brummelaar en Monika Smit. Wat was het
genieten om met zulke begaafde en gepassioneerde collega’s te mogen werken!
Carla, ontzettend bedankt voor al je hulp, op zeer onmogelijke tijdstippen, in de
laatste fase van mijn proefschrift. Lieve Grytsje, wat was ik blij dat jij er was! Je was
een enorme steun voor mij in de afgelopen jaren, dankjewel.
Mijn Ortho-collega’s: voor het wegwijs maken binnen de academische wereld,
de leuke conferenties naar Oviedo, Porto, Tel Aviv en Zürich, het delen van promotielief en leed, statistiek hulp, mytomatoes, de ondersteuning in mijn Micafé verslaving
(zonder goede koffie geen proefschrift), basketballen in de pauze, het samen
opkomen voor de rechten van promovendi, en nog veel meer.
Kamer 0027: Andrea Sijp, Danielle Zevulun, Elianne Zijlstra, Grytsje BonhageTalsma, Marijke Menninga, Mijntje ten Brummelaar, Mileen Cuijpers, Sophie Thasing,
en Ymke Riemersma. Hoewel het op diverse fronten eigenlijk een verkeerde match
was – jullie waren veelal kattenliefhebbers of koudbloedig (als jullie even de kamer
verlieten deed ik stiekem het raam open om de temperatuur weer een beetje
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omlaag te krijgen) – kon ik me geen betere kamergenoten wensen. Dank voor alle
inspirerende en motiverende gesprekken in de afgelopen jaren!
De collega’s van het secretariaat: Agnes Bügel, Liesbeth van der Weerd, Margreet
Degen-Klabou, Miranda Cazemier Van Den Berg en Susanne Jurjens-Sloots. Dank
voor jullie ondersteuning.
Ook wil ik de mannen van de instrumentatiedienst hartelijk danken: Jaap Bos,
Joost Timmerman, Pieter Zandbergen, Robbert Prins en Wilmer Joling. Hoe vaak ik
wel niet op jullie deur klopte voor technische hulp; dank voor al jullie ondersteuning
bij Qualtrics, maar ook bij het meedenken in hoe tablets voor mijn onderzoek te
verkrijgen. In dat kader wil ik ook Diny Peters-Van Gorp, Jacob Jolij, Hans Grietens
en Kees Aarts bedanken voor hun financiële ondersteuning bij het realiseren van
deze tablets, en natuurlijk ook de Mediamarkt die deze tablets tegen een gunstig
tarief wilde leveren.
De parrot-lovers: Carla van Os, Marieke Sleijpen, Moos Pozzo en Safoura
Ghaeminia. Samengekomen vanuit alle hoeken van Nederland vanwege onze
gedeelde onderzoeksthematiek. Dank voor de mogelijkheid om van jullie te leren.
You inspire!
Carline van den Breemer: mede-Soester Knol, mede-promovendus, oudhuisgenoot, maar bovenal mijn oudste vriendin. Lieve Clien, ik zie een patroon: waar
jij gaat, ga ik. Jij vertrok naar Grun voor studie en ik volgde. Na mijn studie verliet ik
Groningen, maar enkele jaren later kwam ik je weer opzoeken. Jij vertrok naar Soest,
en het duurde maar een paar maanden of ik zat er ook. Als je nog eens vertrekt,
kies je dan een warm land? Dank voor je onvoorwaardelijke liefde en hoe je voor mij
gezorgd hebt in Grun!
Inge Stoter, mijn parttime homie. Wat was wonen met jou fijn! Dank voor alle
leuke gesprekken, slappe filmavondjes, goede adviezen, maar bovenal de rust en
het thuiskom gevoel dat jij op nr. 34 wist te creëren.
Mijn TeamUp collega’s, en dan in het bijzonder Adnan Hassan en Antonina
Sardaro. Wat was (en is) het een feest om met jullie sessies voor tieners op AZC
Amsterdam te mogen faciliteren. Vol energie kwam ik altijd thuis na een middag
met jullie en de kids. Door jullie heb ik de moed erin weten te houden, dank daarvoor.
We make a good team!
Mijn collega’s van de ‘Amsterdam-office’: Lianne Blom en Maurits van der Goes.
Wat hebben we vaak samen illegaal op Roeterseiland doorgebracht. Hard werken
en tussendoor goede lunches en koffie. Met jullie samen zwoegen was echt veel
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leuker dan alleen. Blommie, naast ons harde werken in de UB, ben je ook op andere
vlakken van enorme support geweest. Dankjewel voor alle liefde en gezelligheid!
Lieve Caro, dankjewel voor jouw luisterend oor, je humor en je aanmoedigende
– en omdat je me zo goed kent – soms confronterende feedback. Onze vriendschap
betekent heel veel voor me! Lieve Langé, jouw gekke en spontane ideeën, gedeelde
liefde voor oud-Amsterdamse cafés en onwijze support hebben mij over de
streep getrokken, dankjewel! Lieve Soof, uitgebreide gesprekken over politiek en
maatschappij, dat kunnen wij goed. Al dan niet tijdens 40 km lange wandelingen.
Dankjewel voor je steun in de afgelopen jaren.
Mijn vrienden, vriendinnen, familie en schoonfamilie die me de afgelopen jaren
altijd door dik en dun gesteund hebben, geluisterd naar al mijn struggles, me
gemotiveerd hebben om door te gaan, die genoeg afleiding wisten te bieden, en
begrip hebben opgebracht voor de momenten dat ik er niet was. Dank voor jullie
liefde!
Lieve paps, mams, Billy, His en Toon, jullie waren er altijd, voor een lach en een
traan. Lekker verwend worden thuis, stoempen door de polder, even aanwaaien,
kattenbelletjes die gerust uren konden duren, jullie waren van onmisbare steun voor
mij. Dank voor wie jullie zijn! En bereid jullie maar voor, ik heb nu zeeën van tijd en
dankzij ons leven in de gevaren-driehoek sta ik nog vaker onaangekondigd op het
raam te kloppen.
Lieve George, laatst zei je tegen mij dat je nooit getwijfeld hebt over of ik ‘de
eindstreep’ wel zou halen. Jouw vertrouwen in mij, ook op momenten dat ik dat
vertrouwen zelf helemaal niet meer had, was cruciaal in het tot een goed einde
brengen van dit proefschrift. Je hebt mij altijd onvoorwaardelijk gesteund en
gestimuleerd om dit te doen, dat terwijl je het ‘latten’ eigenlijk maar ongezellig vond.
Dankjewel voor je geduld, zorgzaamheid en liefde. Ik hou van jou en kijk uit naar wat
het leven allemaal nog voor ons in petto heeft!
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