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Studium Generale – 30 september – 17:15 uur – MLH – toegang gratis 

 

    ‘Wie zorgt er dan voor mij’ 
Naar aanleiding van het door gezinshuisouders Marga Ganzevles en Rob de Blok 

geschreven boek 'Wie zorgt er dan voor mij?' (uitg. SWP) verzorgen het lectoraat 

Outreachend innoveren en Eropaf! op woensdag 30 september om 17:15 op de 

Hogeschool van Amsterdam (Muller Lulofs Huis Wibautstraat ) een studium 

generale. 

Tijdens deze studium generale zullen de schrijvers van ‘Wie zorgt er dan voor mij’ 

onder anderen de onderwerpen: gedwongen uithuisplaatsing; altijd traumatisch?, de 

praktijk van de gezinshuizen, hechtingstheorie en het vaak moeizame functioneren 

van Jeugdzorg behandelen. Belangrijk vraagstuk is uiteraard: zorgt de transitie er 

voor dat alles anders (beter) wordt? 

Met ruim de gelegenheid voor vragen, uitwisseling en discussie. Iedereen is van 

harte welkom! 

Over het boek 

‘Wie zorgt er dan voor mij’ is gelaagd opgebouwd. Gezinshuisouders Marga Ganzevles en Rob de Blok beschrijven hun 

jarenlange ervaringen met kinderen, ouders en jeugdzorgwerkers. Hun belevenissen zijn vaak indringend en regelmatig 

schokkend. Aan de hand hiervan werken zij de theorieën rond hechting en trauma uit, waarbij ook deskundigen 

uitgebreid aan het woord komen. Ook beschrijven zij de geschiedenis van de jeugdzorg. Tenslotte richten de schrijvers 

zich op de toekomst: ze formuleren belangrijke uitgangspunten voor de praktijk van de jeugdzorg na de transitie. De 

opgetekende belevenissen zijn vaak verbijsterend; binnen de jeugdzorg waarmee zij te maken hebben viert de 

bureaucratie hoogtij en laat de kwaliteit van de uitvoering in veel gevallen zeer te wensen over. Het gevolg hiervan is 

nog meer schade bij toch al ernstig beschadigde kinderen. Hun hoop is gevestigd op de uitwerking van de nieuwe 

jeugdwet en de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (2015). 

 

Twee artikelen naar aanleiding van dit boek: 

Sozio 3 Marc Räkers:  Een bewuste en eenduidige aanpak graag (Driegesprek BJRA voorzitter Erik Gerritsen, Marga 

Ganzevles en Rob de Blok)   

Sozio 4 Rob de Blok:   We are the people you love to hate (Rob de Blok op bezoek bij JBRA) 

Website: http://www.wiezorgterdanvoormij.nl/ 

 

Tijdens deze studium generale is ‘Wie zorgt er dan voor mij’ –uiteraard gesigneerd door de auteurs- te koop. 

Aanmelden: een mailtje aan  g.koning@hva.nl is voldoende. Toegang gratis. 

http://eropaf.org/lib/publicaties/Sozio-wiezorgterdanvoormij.pdf
http://eropaf.org/lib/losse%20dingen/niet%20op%20website/SOZIO4_2015_We%20are%20the%20people%20you%20love%20to%20hate_Rob%20de%20Blok.pdf
http://www.wiezorgterdanvoormij.nl/
mailto:g.koning@hva.nl

