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PROFIEL
Ik ben een ontwikkelingspsycholoog met veel interesse in het ontstaan, het voorkomen en de behandeling van
probleemgedrag van jeugdigen in de context van natuurlijke en professionele opvoeders. Ik ben bijzonder
geïnteresseerd in veranderingsmechanismes: waarom lukt het sommige jongeren hun probleemgedrag te
veranderen en anderen niet? Daarbij houd ik van de dynamiek in de samenwerking tussen onderzoek, praktijk
en onderwijs. Verder ben ik een verbinder, nieuwsgierig, optimistisch en oplossingsgericht.
WERKERVARING
2019 ‐ heden:

Universitair docent (0,8 fte)
Universiteit van Amsterdam, afdeling forensische orthopedagogiek.
 Onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor jongeren met
probleemgedrag.
 Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van instrumenten voor gebruik in
onderzoek en in de klinische praktijk.
 Onderwijs op het gebied van diverse vormen van jeugd‐ en opvoedhulp.

2016 ‐ 2019:

Projectleider / docent (0,4 fte)
Universiteit van Amsterdam, afdeling orthopedagogiek.
 Leiding geven aan een onderzoeksteam gericht op de doorontwikkeling van een
screeningsinstrument voor vroegkinderlijke gehechtheidsproblematiek voor
zorgprofessionals in de jeugdhulp.
 Onderwijs op het gebied van diverse vormen van jeugd‐ en opvoedhulp.
 Samenwerking met prof. Geert Jan Stams (UvA) en Nelleke Polderman (Basic Trust).

2015 ‐ 2019:

Senior docent (0,1 fte)
Webster University Leiden, faculty of social and behavioral sciences
 Verzorgen van het vak “Research Design in Clinical Psychology”.

2014 ‐ 2019:

Projectleider onderzoek en routine outcome monitoring (0,2 fte)
Zaans Medisch Centrum, afdeling psychiatrie.
 Leiding geven aan een onderzoeksactiviteiten gericht op de behandeluitkomsten bij
de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek jongvolwassenen.
 Begeleiding van stages en afstudeeronderzoek op proces‐ en uitkomstdata.
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2015 ‐ 2016:

Senior onderzoeker (0,6 fte)
GGZ Eindhoven, centrum voor forensische kinder‐ en jeugdpsychiatrie.
 Onderzoek naar de behandeluitkomsten van interventies voor jongeren in de
forensische kinder‐ en jeugdpsychiatrie.
 Coördinatie van onderzoek naar “Top 80” problematiek in Tilburg.
 Begeleiding van stages en afstudeeronderzoek op proces‐ en uitkomstdata.
 In samenwerking met prof. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE, UvT).

2012 ‐ 2014:

Principal investigator
De Viersprong, GGZ‐instelling voor Persoonlijkheidsproblematiek, Halsteren.
 Leiding geven aan een onderzoeksteam gericht op de effectiviteit van de
behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren en volwassenen.
 Begeleiding van promotieonderzoek van scientist practitioners.
 Begeleiding van stages en afstudeeronderzoek op proces‐ en uitkomstdata.
 In samenwerking met prof. Jan van Busschbach (EUR).

2009 ‐ 2012:

Principal investigator
Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling psychiatrie en
Curium‐LUMC, centrum voor kinder‐ & jeugdpsychiatrie, Leiden.
 Leiding geven aan een project over de ontwikkeling van het routinematig meten
van behandeleffecten t.b.v. praktijk, beleid en onderzoek.
 Begeleiding van promotieonderzoek naar de effecten van de behandeling van angst
en depressie.
 Begeleiding van stages en afstudeeronderzoek op proces‐ en uitkomstdata.
 Betrokken bij de opzet van Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd.
 In samenwerking met prof. Frans Zitman (LUMC) en prof. Robert Vermeiren
(Curium).

2007 ‐ 2009:

Senior onderzoeker
PI Research / De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder‐ & Jeugdpsychiatrie,
Amsterdam.
 Werving, uitvoering en begeleiding van onderzoek naar de organisatie, de
samenstelling en effectiviteit van jeugdbeleid en jeugdzorg.
 Betrokken bij de doorontwikkeling van Halt.
 Betrokken bij evaluatieonderzoek naar de gedragsbeïnvloedende maatregel.
 Onderzoek naar de typering van jeugddelinquentie voor de Gemeente Amsterdam.
 Methodiekontwikkeling t.b.v. diverse instellingen.
 In samenwerking met prof. Wim Slot (VU).

2002 ‐ 2007:

Universitair docent
Universiteit Leiden, afdeling orthopedagogiek.
 Onderzoek en onderwijs over de etiologie en behandeling van
ontwikkelingspsychopathologie bij jeugdigen.
 Begeleiding van promotieonderzoek naar de opzet van gezinsgerichte jeugdzorg bij
externaliserende problematiek.
 Begeleiding van stages en mastertheses op proces‐ en uitkomstdata.
 In samenwerking met prof. Erik Knorth (UL).
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1999 ‐ 2002:

Postdoc
Universiteit Utrecht, afdeling kinder‐ en jeugdstudies.
 Verzorgen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de etiologie van
ontwikkelingspsychopathologie bij jeugdigen.
 Onderzoek naar family‐peer linkages en de ontwikkeling van probleemgedrag bij
adolescenten.
 Participatief onderzoek met zwerfjongeren naar verbeteringen in de
hulpverleningsaanpak.
 In samenwerking met prof. Maja Dekovic (UU) en prof. Micha de Winter (UU).

1993 ‐ 1998:

Assistent in opleiding (AIO)
Universiteit Utrecht, afdeling kinder‐ en jeugdstudies.
 Promotie‐onderzoek naar de ontwikkeling van autonomie bij adolescenten.
 Opzet en uitvoering van een grootschalig onderzoeksproject “Opvoeden in
Nederland” in opdracht van het ministerie van VWS naar de relatie tussen
opvoeding en de normale/problematische ontwikkeling van kinderen (0‐18).
 Promotoren: prof. Wim Meeus (UU) en prof. Maja Dekovic (UU/UVA).

1990 ‐ 1993:

Onderzoeksassistent / onderwijsassistent
Universiteit van Amsterdam, faculteit psychologie.
 Diverse aanstellingen ter ondersteuning van lopend onderzoek: verzorging van
data‐management, data‐analyse en rapportage.
 Diverse aanstellingen ter ondersteuning van onderwijs: begeleiding van
werkgroepen voor onderzoekspractica en schrijfpractica.

ONDERZOEKSACQUISITIE
2020:

ZonMw
Implementatiesubsidie.
 Medeaanvrager.
 Implementatie van diverse screeningsinstrumenten in jeugdhulpmethodieken.
 Samenwerking tussen UvA, TNO, GGD Amsterdam (€50.000,‐).

2019:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Medeaanvrager.
 Analyse van de mogelijkheid om het adolescentenstrafrecht toe te passen op
jongvolwassenen.
 Samenwerking tussen UvA en Han Spanjaard Development & Training (€50.000,‐).

2016:

ZonMw
Effectief Werken in de Jeugdsector.
 Hoofdaanvrager.
 Methodiekontwikkeling t.b.v. de screening van vroegkinderlijke
gehechtheidsproblematiek.
 Samenwerking tussen UvA, Basic Trust, Jeugdbescherming Regio Amsterdam,
Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam, Bascule, Spirit en de Academische
Werkplaats Jeugd en Gezondheid (€210.000,‐).

3

2010:

ZonMw
Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd.
 Medeaanvrager.
 Structurele samenwerking tussen LUMC, VUmc, De Bascule, Curium‐LUMC, JJI
Teylingereind, JJI Rentray, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Leiden voor
methodiekontwikkeling t.b.v. de behandeling van delinquente jongeren.
 Verantwoordelijk voor de opzet van één van de drie promotie‐projecten: een
beslismodel voor de behandeling van jongeren in de forensische zorg.

2007 ‐ 2009:

PI Research
Werving van aanvragen t.b.v. opdrachtonderzoek.
 Diverse projecten: ZonMw, Bureau Halt, Gemeente Amsterdam, Spirit, De Bascule.

2003:

STEK / Stadsregio R’dam / Gemeente R’dam
Onderzoek naar de effectiviteit van gezinsbehandeling in de residentiële jeugdzorg.
 Gezamenlijk project van de Universiteit Leiden en STEK jeugdzorg (€ 350.000,‐).

2000:

Zorg Onderzoek Nederland – Stimuleringsprijs
Participatief onderzoek met zwerfjongeren naar de mogelijkheden tot verbetering van
de hulpverlening.
 Universiteit Utrecht en Nederlands Platform Zwerfjongeren (€75.000,‐).

POSTDOCTORALE OPLEIDINGEN
2005:

Cursus Project Management, PCI, Den Haag.

1998:

Cursus Time Management, Ardis Management Development, Den Haag

1997:

Cursus Organiseren en Leiding Geven, CBM, Universiteit Utrecht.

OPLEIDING
1985 ‐ 1992:

Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Specialisatie: ontwikkelingspsychologie

1978 ‐ 1985:

Gymnasium
Fons Vitae Lyceum, Amsterdam

NEVENACTIVITEITEN
2019 ‐ heden:

Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA) voor de uitwisseling tussen
onderzoek, praktijk en beleid over effectieve interventies: wetenschappelijk lid.

2012 ‐ heden:

Society for Psychotherapy Research, Special Interest Group for Child and Family
Therapy Research voor de bevordering van internationale uitwisseling van kennis over
werkzame factoren in systeem‐interventies: vice‐chair.
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2014 ‐ 2015:

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie:
wetenschappelijk lid.

2009 ‐ 2012:

GGZ Nederland, “Werkgroep Vergelijkbaarheid” ten behoeve van
deskundigheidsbevordering over vergelijkbaarheid van behandelresultaten: lid.

2009 ‐ 2010:

Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Erkenningscommissie Jeugdinterventies ten behoeve
van de beoordeling van interventies: wetenschappelijk lid.

2004 ‐ 2007:

Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE), internationale
organisatie voor samenwerking in de jeugdzorg: bestuurslid.

2004 ‐ 2007:

Stichting Zwerfjongeren Nederland, kenniscentrum over zwerfjongeren: vice‐voorzitter.

2000 ‐ 2006:

Stichting Don Bosco Jonathan, stichting ten behoeve van activiteiten voor
zwerfjongeren: voorzitter.
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