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Leeuwarden; dhr. drs. Kees Fortuin, Verwey-Jonker

jaargang van het tijdschrift Sociale Interventie. Een

Instituut en dhr. dr. Jacques Zeelen, Rijksuniversiteit

jaargang waarin het tijdschrift een aantal vernieuwin-

Groningen.

gen te wachten staat, die de toegankelijkheid en het
lezersbereik zeker ten goede zullen komen. Om te

Inhoudelijk blijft het tijdschrift ongewijzigd. Sociale

beginnen heeft het Landelijk Expertisecentrum Sociale

Interventie blijft de vertrouwde artikelen publiceren

Interventie, na een jaar het tijdschrift zelf geëxploi-

waarin wordt gereflecteerd op beleid en interventie-

teerd te hebben, een nieuwe uitgever gevonden in het

praktijken in de sociale sector. Te beginnen met dit eer-

kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool

ste nummer van 2008.

Utrecht. Het kenniscentrum is een bundeling van een
aantal lectoraten op het gebied van zorg en welzijn,

We openen met een internationaal georiënteerd artikel

sociaal beleid, maatschappelijke participatie, onder-

van Toby Witte en Ton Notten. De auteurs bespreken

steuning en dienstverlening, arbeid, recht en veiligheid.

een aantal interventies rondom vroegtijdig schoolverla-

Deze nieuwe uitgever biedt onder andere de mogelijk-

ten in de Verenigde Staten, Denemarken en

heid het tijdschrift te internationaliseren en de digitali-

Nederland. Het succes van deze interventies wordt

sering, waar al een start mee is gemaakt, verder door

vergeleken en er wordt een aanzet gedaan om het ver-

te zetten. Sociale Interventie krijgt daarmee een

schil tussen deze landen te verklaren.

geavanceerd online publicatiekanaal. Daarnaast zullen

In het tweede artikel van dit nummer geeft Gert

in Sociale Interventie vaker artikelen van internationale

Schout een verhelderend inzicht in de wijze waarop

auteurs te lezen zijn. Deze online, deels Engelstalige

zorgvermijding en zorgverlamming tot stand komen.

publicatie van het tijdschrift maakt een sterke interna-

Schout staat eveneens stil bij de vraag hoe deze ver-

tionale profilering en uitwisseling van kennis mogelijk.

schijnselen gereduceerd kunnen worden en baseert
zich daarbij op zijn praktijkonderzoek bij de praktijk

Ook in de redactie zullen de komende tijd wijzigingen

voor oggz in de stad Groningen.

optreden. Een eerste zeer positieve ontwikkeling is de

In een eerder nummer van Sociale Interventie

verwelkoming van enkele nieuwe redactieleden:

(3/2007) is aandacht besteed aan de vraag wat goede

mw. dr. Lineke Verkooijen, Noordelijke Hogeschool

palliatieve zorg eigenlijk behelst. Andries Baart stond
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Voor u ligt het eerste nummer van de zeventiende

destijds stil bij de rol die de theorie van presentie kan

gresbundel over de thema’s social capital, lifelong

spelen in het denken over palliatieve zorg. In dit num-

learning and the management of place. Ruud van der

mer een bijdrage die voortborduurt op de vraag naar

Veen brengt de meest interessante hoofdstukken uit

goede palliatieve zorg. Kris Vissers benadert palliatieve

deze bundel voor het voetlicht.

zorg als ‘totaalzorg’ en gebruikt de nieuwe definitie

Op de hsao-pagina ditmaal aandacht voor een inter-

van palliatieve zorg zoals deze door de who is gefor-

nationaal project. Willem Blok, verbonden aan de

muleerd om zijn visie op deze totaalzorg uiteen te zet-

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, is betrokken

ten. Aldus komt een ‘herdefiniëring’ van palliatieve

geweest bij drie meerjarige ontwikkelingsprojecten die

zorg in beeld.

een bijdrage moesten leveren aan de modernisering

Sociale Interventie is een platform waar wetenschap-

van het sociaal werk in Polen. Hoe deze projecten zijn

pers en professionals uit de sociale sector hun kennis

opgezet en of deze in hun opzet zijn geslaagd, is te

kunnen verspreiden en uit kunnen wisselen. Graag bie-

lezen in het artikel dat Blok voor Sociale Interventie

den wij echter ook de mogelijkheid aan startende

heeft geschreven.

onderzoekers om de resultaten van hun eerste schre-
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den op het onderzoekspad te publiceren. In een artikel

Andries Baart, hoofdredacteur

dat is gebaseerd op onderzoek door studenten van de

Sabrina Keinemans, eindredacteur

opleiding Algemene Sociale Wetenschappen, geeft
Catelijne Akkermans een indicatie van de toegankelijkheid van medische zorg voor dak- en thuislozen.
In een essay door een van onze nieuwe redactieleden,
Lineke Verkooijen, komt vervolgens het thema diversiteit een bod, een thema dat komend jaar uitgebreid
aandacht zal krijgen in Sociale Interventie. Verkooijen
staat stil bij de vraag hoe om te gaan met diversiteit in
het social work. Zij stelt dat het gelijkheidsbeginsel leidend is geworden in onze samenleving en pleit voor
een cultuur waarin meer recht wordt gedaan aan
diversiteit. De consequenties van een dergelijke diversiteitscultuur voor het social work worden doordacht.
Signalement laat deze keer een drukke agenda zien. In
april en mei vinden een aantal congressen en lezingen
plaats, waarvoor wij graag uw aandacht vragen.
Achtereenvolgens komen aan bod het symposium
‘Naar een veilige school’, het jaarcongres van de hboraad, de aankondiging van een lezing door Sarah
Banks aan de Universiteit Gent, de reünie en het symposium ‘Sociologie van de Hulpverlening’ en het congres ‘Zorg met passie – passie voor zorg’.
In de boekenrubriek bespreekt Martine Bootsma De
Shock Doctrine van Naomi Klein, waarin Klein tracht
aan te tonen dat de vrije markt in veel landen met
harde hand is opgelegd en weinig met democratie te
maken heeft. Daarna bespreekt Nora van Riet de kwaliteit en de toevoegde waarde van het Basisboek Social
Work. Tot slot wordt aandacht besteed aan een con-
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