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Het jaarlijkse themanummer met in 60 pagina's onder meer:
Sociaal werk heeft toekomst
De waardering voor het sociaal werk is terug,nu het geld nog.
Dat vindt Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland.
Professionalisering in een bewegend werkveld
Hoe bereid je studenten Social Work voor op de praktijk? Beter
nog: hoe kunnen studenten zich daar zelf op voorbereiden?
Jeroen Boekhoven, docent Hanzehogeschool Groningen
Masters in het sociaal werk
In de master wordt gefocust op praktijkontwikkeling. Maar lukt
het ook om de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk
daadwerkelijk te verbeteren?
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De invloed van macro-ontwikkelingen
Ido de Vries, docent hogeschool Leiden, gaat in op de invloed van macro-ontwikkelingen op het sociaal
domein en hoe wij hier het best naar kunnen handelen.

Reﬂectie is hot
De reﬂectieve professional in opleiding en praktijk
Marie-José Geenen, docent Master Forensisch Sociale Professional en onderzoeker Hogeschool Utrecht
Mbo Sociaal Werk in de spotlights
Pleidooi door Mariël van Pelt over de toegevoegde waarde van mbo’ers in het 15 sociaal werk.
Sociaal werkers aan het woord
Maatschappelijk werk maakt comeback
Fatima Touzani, docent Social Work, werpt een kritische blik op de veranderingen in het
maatschappelijk werkveld.
Jeugdzorg luidt noodklok
Aanpak agressie tegen jeugdbeschermers
Ido Weijers, em hoogleraar jeugdbescherming Universiteit Utrecht
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De herontdekking van de relatie
Help we zijn elkaar kwijt geraakt! Tijd om het roer om te gooien.
Jean Pierre Wilken, lector Hogeschool Utrecht
‘Je gaat het gewoon doen’
Spiegelen: het nieuwe reﬂecteren. Studenten die professionals een spiegel voorhouden en helpen bij
het professionaliseren van hun vak. Hoe werkt dat?
Liza Bruinhart, House of Professionals enHanske Douwenga, docent op de Hogeschool Utrecht.
Participatief actie-onderzoek
Madelon Eelderink, auteur,trainer en oprichtster van 7senses.
Terugblik op de Rode Akademie - De Horst in Driebergen
Vijf korte vraaggesprekken met oud studenten in het begin van de jaren '70 door Huub Wiltschut en
Yildiz Karadag
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