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1. De systematische ontwikkeling van een gedragsveranderingsprogramma houdt ook in dat 
programmaontwikkelaars over adoptie en implementatie nadenken, en dat er een plan klaarligt 
voor zowel een effect- als een procesevaluatie (dit proefschrift). 

2. De verklaring of een programma effectief is of niet kan liggen in de ontwikkeling van het 
programma, in de implementatie, en in de evaluatie (dit proefschrift). 

3. Het is niet realistisch dat programmaontwikkelaars honderd procent fidelity verwachten van 
de gebruikers. De juiste balans tussen fidelity en adaptation is uniek voor iedere 
implementeerder en ieder publiek, elke keer dat een programma wordt uitgevoerd (dit 
proefschrift). 

4. Het is belangrijk dat programma’s suggesties voor alternatieve werkvormen aanbieden die 
gebruikers in staat stellen om te gaan met de specifieke context of situatie, zonder de 
werkingsmechanismes aan te tasten en daarmee (onbedoeld) de effectiviteit van de interventie 
te ondermijnen (dit proefschrift). 

5. Het paradoxale aan woon- en leefgroepen in de jeugdzorg is dat juist die jongeren die het 
meest kwetsbaar zijn, ook voor elkaars invloeden, 24 uur per dag op elkaars lip zitten en zich 
niet kunnen terugtrekken in een veilig, stabiel gezin. 

6. The purpose of evaluation is not to prove but to improve. 
7. Op het moment dat we veel informatie hebben over de prevalentie, maar nauwelijks over de 

preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, lopen we als samenleving achter de feiten 
aan. 

8.  “When it comes to implementation, what is worth doing, is worth doing well” (Joseph Durlak, 
2011). 

9. Valorisatie: Het blijkt zeer moeilijk om effectiviteit van interventies aan te tonen. Daarom zou 
het goed zijn als subsidies gefaseerd onderzoek faciliteren: systematische programma 
ontwikkeling, implementatieonderzoek, feedback en aanpassing, en dan pas een 
effectevaluatie. 

10. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” (Pippi Langkous).  

 

 

 

 

Sanne van Lieshout, 6 juli 2017 


