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Scherpe analyse 
Het welzijnswerk is dood, leve het so

ciaal werk. Dat is het motto van het 

nieuwe boek van Jos van der l ans, cul

tuurpsycholoog, publicist en colum

nist bij onder meer Aedes-Magazine. 

In Eropaf!, Oe nieuwe start van het so
ciaal werk bouwt Van der lans verder 

aan de gedachtegang van zijn boek 

Ontregelen. En het moet gezegd: dat 

levert opnieuw een scherpe én prach

tige analyse op van de publieke en 

semi publieke sector in ons land. Dit 

nieuwe boek laat zien hoe het komt 

dat professionals - zoals wijkconsu

lenten, opbouwwerkers en schuld

hulpverleners -vanuit de frontlinies 

van de samenleving zijn verdwenen 

naar de spreekkamers in kantoren. En 

wat er allemaal moet gebeuren om ze 

daar weer uit te halen en ze weer een 

rol van betekenis te laten spelen. De 

auteur signaleert hoe groepen profes

sionals in de sociale sector daar al 

druk mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de 

wijkcoaches die in een Enschedese 

Vogelaar-wijk als een sociale huisarts 

achter de voordeur hun werk doen . 

Die nieuwe aanpak is niet eenvoudig. 

Menig professional moet daarin zijn 

weg nog vinden, stelt Van der lans. 

Dat geldt ook voor de bestuurders 

die de kunst moeten verstaan hun 

medewerkers ruimte en mandaat te 

geven. Dit boek biedt beide groepen 

inspiratie om in denken en doen te 

werken aan een nieuwe start van 

het sociaal werk. 

Eropaf!, Oe nieuwe start van het 
sociaal werk. Te bestellen via 
www.augustus.nl.Prijs: 16,50 euro. 
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Geschikt wonen 
Krijgen we onze woningvoorraad afge

stemd op de specifieke behoeften in 

de komende twintig' jaar? Rond 2030 is 

het huidige percentage van 27 procent 

van de Nederlandse bevolking van 55 

jaar of ouder opgelopen naar 35 pro

cent. In een aantal gemeenten komt 

dit percentage zelfs op 50 procent. Van 

het toenemende aantal 75-plussers 

krijgt een deel te maken met afne

mende mobiliteit en toenemende 

zorg behoefte, Maar ook andere groe

pen hebben behoefte aan passende 

woonruimte, zoals gezinnen met een 

gehandicapt kind of mensen die on

derstellning nodig hebben vanuit de 

geestelijk gezondheidszorg. Uiteraard 

wonen mensen met een functiebeper

king, jong én oud, graag zelfstandig. 

liefst zo lang mogelijk in het huis van 

hun keuze. De handreiking Geschikt 
wonen - het aanpassen nu aanpakken 

leidt gemeenten en corporaties door 

het hele proces, vanaf de startfase tot 

aan het monitoren, om alle mogelijk

heden en kansen die leiden naar een 

passend woningaanbod optimaal te 

benutten. De theorie en praktijk wis

selen elkaar mooi af. De handreiking 

bevat een 'stroomschema' voor het 

proces, internetadressen, mailadres

sen én telefoonnummers voor meer 

informatie over specifieke onderdelen. 

Oe handreiking Geschikt wonen - het 
aanpassen nu aanpakken is digitaal 
beschikbaar via www.vng.nl/geschikt
wonen. Daar staan ook voorbeelden 
voor gemeenten en corporaties. 
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Inspîratie 
'Hoe gaan we om met een Turkse be

woner en een Koerdische verpleeg

kundige in één huist Wat spreken we 

daarover af? Met dergelijke vraagstuk

ken krijgen we nu pas te maken, dus 

we hebben nog weinig methoden ont

wikkeld om hier mee om te gaan.' Het 

is een citaat uit Oe ontdekkingsreis, 25 
jaar interculturele ouderenzorg in Ne
derland. Het boek laat zien dat we wel

iswaar al veel hebben bereikt op het 

gebied van interculturele ouderen

zorg, maar dat we nog voor een aantal 

uitdagingen staan. In het boek vertel

len zorgorganisaties en woningcorpo

raties over hun initiatieven, geven di

lemma's en oplossingen en belichten 

de samenwerkin g met andere organi

saties en betrokken doelgroepen. Het 

boek geeft de verbinding tussen zorg 

en wonen voor in Nederland wonende 

ouderen uit andere culturen weer. Het 

bevat essays, portretten, voorbeeld

projecten, columns, interviews en arti

kelen . Ook zijn er diverse 'handvatten' 

om uit te putten. Het boek is vooral 

een mooie en inspirerende reis door 

de al gerealiseerde voorzieningen voor 

oudere migranten. Wie meer wil we

ten over obstakels, tijdslijnen en inves

teringen kan contact opnemen met 

de organisatie van het betreffende 

initiatief. 

Oe ontdekkingsreis, 25 jaar inter
culturele ouderenzorg in Nederland, 
Te bestellen via www.aedesnet.nl of 
www.kcwz.nl.Prijs: 25 euro, exclusief 
verzendkosten. 
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