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Sjef de Vries geeft een genuanceerde, goed onderbouwde, maar kritische analyse van het Nieuwe Welzijn.
Uitgaande van haar specifieke kracht beschrijft hij de waarde en de belangrijke rol van het sociaal werk in de
nieuwe ontwikkelingen.

"... 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 is socioloog en verbonden
aan het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer weten over de inhoud? Klik hier voor de inleiding, lees meer ...

Debatbijeenkomst "EROPAF ... EN DAN?" - Let op: datum is verzet van 30 mei naar 7 juni
2012 !!!

Korting voor uitvoerend MW-ers

Omdat het NMW graag ziet dat er veel werkers deelnemen aan deze debatmiddag 
geven wij aan de eerste 25 die zich met onze code aanmelden een korting van €10,-.

Zij betalen dus € 35,-, excl. BTW en incl. het boek EROPAF...en dan? van Sjef de Vries.  
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Deze korting geldt alleen voor uitvoerend maatschappelijk werkers.

Opgeven via www.logacom.nl, vermeld in het veldje aanvullende opmerkingen de code Korting NMW

Eropaf... en dan?
Debatbijeenkomst over Eropaf, Burgerkracht en Welzijn Nieuwe Stijl

7 juni 2012 | Observant, Amersfoort | 14:00-17:00 uur

Debat over de mogelijkheden en beperkingen van zelfredzaamheid en burgerkracht en de rol van
(outreachende) hulpverlening.

Het welzijn wordt drastisch hervormd. Eigen kracht en burgerkracht moeten de dure en afhankelijk makende
professionele hulpverlening vervangen. De hulpverlener moet vooral een faciliterende rol spelen en burgers
ondersteunen zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Dat is momenteel de dominante visie binnen zorg
en welzijn. En dat 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? 
Welke rol heeft de psychosociale hulpverlening in het nieuwe welzijn? 
Op deze interessante vragen gaan we in op de debat-bijeenkomst Eropaf en dan...? 
Sprekers zijn onder meer:

Lilian Linders , Senior onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven

Sjef de Vries, directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NMW) en auteur van het boek
Eropaf en dan…?

Nico de Boer, zelfstandig onderzoeker en auteur op het gebied van wijkgericht werken. Co auteur van het
RMO-rapport Burgerkracht.

Debatleiding: Olaf Stomp, hoofdredacteur van SoziO-SPH.

Panel met experts (met onder meer Marc Räkers, stichting Eropaf! en Hogeschool van Amsterdam).

Volop interactie met deelnemers.
Het debat is een gezamenlijk initiatief van het tijdschrift Sozio-SPH en de stichting Sociale Professionaliteit. De
bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

De deelnameprijs is inclusief: deelname, koffie/thee, borrel en de boekuitgave 'Eropaf..en dan?' van Sjef de
Vries.
De bijeenkomst wordt georganiseerd onder auspiciën van het tijdschrift Sozio en de Stichting Sociale
Professionaliteit.
Prijs per persoon: € 45.00 excl. BTW. Opgeven kan via www.logacom.nl,
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Sociale vraagstukken

Onder de titel "Burgerkracht en Eropaf miskennen het maatschappelijk werk"
schreef Sjef de Vries een stuk waarin hij een lans breekt voor de professionele
psychosociale hulpverlening. In de discussie over Eigen Kracht en Burgerkracht
ontbrak dat (publicatiedatum 25-04-12).
Lees meer: www.socialevraagstukken.nl

Opleiding EIGEN KRACHT, Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl

Graag brengen wij ook onze nieuwe opleiding EIGEN KRACHT, Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl onder uw
aandacht.

Open dag: 7 september 2012

Start: oktober 2012

Voor info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te
bekijken. of 0495-450667. Klik hier voor onze nieuwe folder

Open inschrijvingen in Utrecht

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 Utrechtklik hier voor meer informatie              
inschrijfformulier

De populaire nascholing Oplossingsgericht Werken met Kinderen - Kids' Skills  start weer:
Data: 10-10-12 / 14-11-12 / 19-12-12 / 27-02-13 in Utrechtklik hier voor meer informatie               inschrijfformulier

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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