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Nieuwsbrief 4 - maart 2012
Beste lezer,
In deze eerste nieuwsbrief van 2012 onder meer de aankondiging van een nieuw te verschijnen boek van Sjef
de Vries. Het boek heeft als titel Eropaf ... en dan? Een boek met een grote maatschappelijke relevantie.
Onlangs heeft Gerrit van de Vegte een trainingsgroep Kids Skills succesvol afgesloten. In deze nieuwsbrief doet
hij verslag daarvan.
Het NMW heeft een verkorte handleiding oplossingsgericht werken gemaakt die in de vorm van een
bureauklapper verkrijgbaar is. Lees hieronder hoe je dit handige hulpmiddel kunt bestellen.
In de vaste rubrieken bespreekt Jo Janssen een boekje dat gaat over een uiterst actueel onderwerp:
zelfredzaamheid als de nieuwe mantra in de wereld van zorg en welzijn.
De vraag van een cursist wordt deze keer beantwoord door Gerrit van de Vegte.
Verder informatie over onze open inschrijving oplossingsgericht werken en lezingen door medewerkers van het
nascholingscentrum.
Voor cursisten of oud-cursisten is er het cursistenboek. Schroom niet om daarin je ervaringen, gedachten enz.
die met onze trainingen, opleidingen, workshops, lezingen en publicaties te maken hebben in onze nieuwsbrief
onder de aandacht brengen.
Leesplezier gewenst met onze nieuwsbrief!
Jo Janssen

Nieuws van het NMW
Opleiding "EIGEN KRACHT" Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl
start september 2012, open dag: 11 mei 2012 in Utrecht.
Meer informatie of aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te
zijn om het te bekijken..
Klik hier voor de uitgebreide brochure
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Eropaf ...en dan?
De rol van het maatschappelijk werk en de psychosociale
hulpverlening in het nieuwe welzijn
Sjef de Vries
ISBN: 9789088503108
SWP - Amsterdam
Te bestellen in de boekhandel en via www.swpbook.nl
Veel maatschappelijk werkers merken dat er veel aan het veranderen is nu
de bezuinigingen hun tol eisen. Meer gericht op het werken met cliënten
heeft men geen goed inzicht wat de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl en
Burgerkracht van hen en het beroep vraagt. Met name de psychosociale
hulpverlening heeft veel kritiek te verduren. De ontwikkelingen in het
welzijnswerk en de maatschappelijk dienstverlening gaan niet alleen
razendsnel maar schetsen ook een radicaal ander perspectief.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden als een alternatief voor
psychosociale hulpverlening gezien. Burgerkracht en opbouwwerk en niet
professionele hulpverlening moeten de wezenlijke veranderingen
teweegbrengen. De eerste evaluaties en onderzoeken maken echter duidelijk dat dat een te rooskleurige
inschatting is van de mogelijkheden van burgers en een onterechte onderschatting van de professionele hulp
aan kwetsbare mensen.
Sjef de Vries geeft een genuanceerde, goed onderbouwde, maar kritische analyse van het Nieuwe Welzijn.
Uitgaande van haar specifieke kracht beschrijft hij de waarde van het maatschappelijk werk en haar belangrijke
rol in de nieuwe ontwikkelingen.
Een “must” voor beleidsmakers en maatschappelijk werkers in de welzijnssector.
“....de meest doorwrochte en complete kritiek die ik tot dusverre ben tegengekomen”
Nico de Boer, auteur van Burgerkracht

"....De Vries ontmythologiseert de ideologische aspecten van het Nieuwe Welzijn en ontmaskert haar torenhoge
pretenties.....
Dr. Gerard Donkers, docent LESI

“Deze publicatie brengt het debat over burgerkracht serieus verder."
Marc Hoijtink, socioloog/onderzoeker/docent Master’s Hogeschool van Amsterdam

Debatbijeenkomst over Eropaf, Burgerkracht en Welzijn Nieuwe Stijl
Onder leiding van Olaf Stomp, Sozio/Stg. Sociale professionaliteit, vindt een levendig debat plaats met onder
meer Sjef de Vries.
Cliënten die de regie en verantwoordelijkheid horen te hebben over hun leven. De hulpverlener moet vooral een
ondergeschikte en faciliterende rol spelen. Dat is momenteel de dominante visie binnen zorg en welzijn. En dit is
de richting waarin het beroep van de sociale professional zich dient te ontwikkelen en waar de sociale
opleidingen op moeten inspelen. Maar ligt dit wel zo zwart-wit? Maken we niet een te rooskleurige inschatting
van de mogelijkheden van burgers? En onderschatten we niet de waarde van professionele hulpverlening aan
kwetsbare mensen?
De deelnameprijs is inclusief: de boekuitgave ‘Er op af...en dan?’ van Sjef de Vries.
De bijeenkomst wordt georganiseerd onder auspicien van het tijdschrift Sozio en de Stichting Sociale
Professionaliteit en het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk.
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Amersfoort, 7 juni 2012 van 13.00 -17.00 uur.
Reserveer vast in je agenda en stuur je manager ernaar toe.
Inschrijven? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te
bekijken.
Bureauklapper
De verkorte handleiding oplossingsgericht werken in de vorm van een bureauklapper is gemaakt voor cursisten
en ex-cursisten die de training oplossingsgericht werken volgen of hebben gevolgd bij ons nascholingscentrum.
De handleiding is gebaseerd op de opzet van onze training en de daarbij behorende studiegids. Ze is zeer
praktisch van opzet en bedoeld als een hulpmiddel in de praktijk van alledag. De bureauklapper kost € 5,50.
Bestellen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te
bekijken.
Factsheet Sjef de Vries
Sjef de Vries heeft een zogenaamd factsheet over het Algemeen Maatschappelijk Werk gemaakt. Daarop vind je
cijfers uit onderzoeken en registraties die een duidelijk beeld geven van het AMW. Naar factsheet
Open inschrijvingen
In septeber 2012 gaat onze succesvolle nascholing Oplossingsgericht Werken weer van start.
Data: 19-09-12 / 31-10-12 / 21-11-12 / 19-12-12 / 23-01-13 in Utrecht
klik hier voor meer informatie
Lezing
Tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen op 3 april a.s. in Veldhoven houdt Jo Janssen een lezing voor
medisch maatschappelijk werkers. De titel van zijn lezing is: Empowerment in het medisch maatschappelijk
werk: een veelbelovend perspectief.
‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’
Als een chirurg ondanks zijn beroepsgeheim informatie over prins Friso naar buiten brengt of als een ziekenhuis
patiënten op de eerste hulp filmt is beroepsethiek een hot item in de media. Als bedrijfsmaatschappelijk werker
(en Nederlands bekendste klokkenluider) Fred Spijkers bij Defensie zijn beroepscode serieus neemt, krijgt dat
jarenlang media aandacht. Als sociaalpedagogisch hulpverlener Iris Mourits de toestand van de vastgeketende
Brandon naar buiten brengt, krijgt ook dat ruime media-aandacht. Maar beroepsethiek is voor hulpverleners
vrijwel dagelijks een hot item: melden ze de verblijfplaats van een minderjarige aan de politie; wat doen ze als
ze fraude of mishandeling in een gezin signaleren; kunnen ze een cadeau van een cliënt aannemen? Voor die
dagelijkse morele dilemma’s is meer morele oordeelsvorming nodig dan nu plaats vindt, signaleren de auteurs
van het nieuwe boek ‘Moresprudentie, Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’. Sociaal werkers doen het
voor het publiek eigenlijk nooit goed: of ze grijpen onnodig in of ze doen het te laat. De maatschappelijke kritiek
is in beide gevallen niet mals. Sociaal werkers, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk
werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma’s. De kwaliteit van
de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. In de hectiek van werk- en
prestatiedruk is daar te weinig tijd voor.
‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ (ISBN 9789006952490)
Auteurs: Jaap Buitink, Jan Ebskamp, Richard Groothoff.
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Informatie: www.thiememeulenhoff.nl

Leren van successen
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Op 2 november 2012 kwam de eerste trainingsgroep bij elkaar voor de
derde dag.
Deze dag - de terugkomdag na 2 trainingsdagen waarin oplossingsgericht
werken en de methode Kids' Skills werden ingeoefend - stond in het teken
van de presentaties die de cursisten hadden voorbereid. De cursisten
kwamen uit verschillende werkvelden. Er waren maatschappelijk werkers;
een verpleegkundige van een plas-poli; een professional die met autistiche
kinderen werkt; een zelfstandig therapeut en een leerkracht die op een
school voor moeilijk lerende kinderen werkt. Leuk daaraan was dat iedereen
zich afvroeg: werkt het oplossingsgericht werken met de methode Kids' Skills
in mijn werkveld? We begonnen de dag met uitvoerig stil te staan bij kleine en grote successen die de cursisten
hadden behaald in de afgelopen vier maanden.
Lees verder ....

Gelezen
Jo Janssen las Onder het mom van zelfredzaamheid, een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg
en welzijn van Piet-Hein Peeters en Cindy Cloin. Verplichte literatuur voor elke zorgprofessional!
Lees hier zijn recensie

Vragen van cursisten
Een cursist stelde ons deze vraag: Zijn er meerdere varianten op de schaalvraag?
Gerrit van de Vegte geeft antwoord.
Lees hier verder

Hoe heb jij dat gedaan?
Reacties, verhalen, vragen, kritieken, complimenteren en uitzonderingen van lezers. Dit e-mailadres wordt
beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij aanleveren?Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het
te bekijken.
Voor af- of aanmelden van deze nieuwsbrief:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript
dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Colofon
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt: oktober 2012
Wil je kopij aanleveren voor onze nieuwsbrief?
Dat kan tot en met 15-09-2012
Redactie: Jo Janssen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze publicatie is met zorg samengesteld.
De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in onze nieuwsbrief.
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