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Sociale veerkracht is het vermogen van kinderen, jongeren,
volwassen om zich mentaal weerbaar op te stellen bij
incidentele of chronische traumatische ervaringen of als
negatief ervaren gebeurtenissen in brede zin.
Het bevorderen van sociale veerkracht verwijst vaak naar
initiatieven om mensen met ingewikkelde problemen meer
sociale weerstand te laten ontwikkelen door hen met behulp
van familie, de buurt of sociaal werk/wijkteams hierin te
ondersteunen. Het lijkt het nieuwe panacee in beleid en het
werken in de wijk.
In dit nummer een brede insteek zowel gericht op de
veerkrachtige buurt en uiteraard het veerkrachtige individu.

ISBN: 9789085602309
Prijs: € 14,95
www.swpbook.com/2498

Met onder meer:
Column Arjan Bolt Grote maatschappelijke ontwikkelingen: bedreiging voor sociale veerkracht. Het vat
van zelfwaardering; een psychologisch behandelmodel Een pleidooi voor inclusiviteit en samenwerking
Flexwonen vergroot de draagkracht ouders van een kind met een verstandelijke Beperking. Nu niet
zwanger Het begrip veerkracht uitgelegd Ondertiteling en aansluiting LVB verduidelijken door te
tekenen Jeugdreclassering: jongeren empoweren Top X: nieuwe inzichten voor aanpak jonge
veelplegers Het ontwikkelen van veerkracht Werken aan sociale veerkracht: het belang van
samenlevingsopbouw en politiserend werken. Drie goede redenen voor informele steun Senryu’s door
Jan Willems Verslag van een leerproces in Midden-Groningen Het leven van mensen met een licht
verstandelijke beperking verrijken met sociale media Veerkracht en weerbaarheid Duurzame
verandering door middel van Sociale Netwerkversterking Schilderen op het doek wat niet in woorden
uit te drukken is De Power van sociale veerkracht Veerkracht en corona Trauma, emoties en gedrag
_______________________________________________________
Abonnees krijgen het blad automatisch toegestuurd. Het is daarnaast mogelijk om deze editie los aan
te schaﬀen. De losse verkoopprijs is €14,95.
Bij afname van meerdere exemplaren is er een staﬀelkorting
Vanaf 10 exx: €7,95
Vanaf 50 exx: €6,95
Vanaf 100 exx: €5,95

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

Vanaf 500 exx : €4,95
Vanaf 1000 exx: €3,95
Prijzen inclusief BTW
Voor bestellingen vanaf 10 exx: mail deze met vermelding van uw adres aan ons op
klantenservice@mailswp.com (mocht de link het niet doen, kopieer dan het e-mailadres).

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

