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UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

Achter de voordeur
Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoed- 
ondersteuning aan een Rotterdams gezin 

Marijke Nijboer
ISBN 978-90-77024-86-7

Eerste druk november 2017 
Tweede druk februari 2018

Pagina’s 128
Prijs € 20,60
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

Voor een van de woonkamerramen op de tweede verdieping 
zijn vuilniszakken gespannen. Hoewel de voorjaarszon schijnt 
en de buitentemperatuur aangenaam is, staat in dit huis de 
thermostaat op 23. Het ruikt er vaag naar de vijf volle 
vuilniszakken op de gang. In de politiek en binnen de 
hulpverlening wordt vaak gesproken over bemoeizorg: mogen 
we ingrijpen als ouders hun kinderen verwaarlozen of als die 
kinderen gevaar lopen? En kan gedwongen hulpverlening 
succesvol zijn?

In een met vuilniszakken dichtgeplakte woonkamer leven 
Stefan en Martina met hun kinderen op een matras. Ze wiegen 
hun zoontjes maar praten nauwelijks met ze. Vijf jaar later 
doet het gezin spelletjes en staan er meubels; allemaal dankzij 
de gedwongen opvoedondersteuning. Hoe kon het dat deze 
ouders niet wisten hoe ze een huis moesten bewonen? En zijn 
ze beter geworden van de opgelegde hulp?

Journalist Marijke Nijboer keek vijf jaar ‘achter de voordeur’ 
mee met de hulpverlening aan dit multiprobleemgezin. Ze 
beschrijft beeldend hoe hulpverleners worstelen en Stefan en 
Martina opkrabbelen. Als de kinderen toch uit huis worden 
geplaatst, rijst de vraag: (hoe) kunnen deze ouders hun 
kinderen terugkrijgen?

In het laatste hoofdstuk kijken ouders en hulpverleners terug 
en schetst Kees Bakker (voormalig voorzitter RvB Nederlands 
Jeugdinstituut) hoe de hulpverlening aan deze gezinnen beter 
kan.

Deze uitgave was genomineerd voor De Persprijs Rotterdam 
2018, de mediaonderscheiding voor journalistieke producties 
over Rotterdam en omgeving.

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/kinderen-jeugdzorg/achter-de-voordeur
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‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’
Verslag van een jaar dakloosheid

Wim Eickholt
ISBN 978-90-77024-57-7

Pagina’s 104 
Prijs € 17,00
Jubileumprijs € 12,00

Klik hier om te bestellen

Kamer A

Bed 1 onderin
Vak 31

Simpele letters en cijfers. Dit is een korte samenvatting van 
mijn leven in het begin van 2015. Mijn bezittingen gereduceerd 
tot wat ik aanhad en wat in mijn rugzak paste.
Dit was het begin van het einde, maar ook het startpunt van 
waaruit ik een nieuw leven ging opbouwen.
Mijn leven in 2015 op straat, in een afkickkliniek, bij het Leger 
des Heils en uiteindelijk thuis.
Een jaar vol ervaringen waarvan ik hoop dat ze anderen 
bespaard zullen blijven.

Dit verhaal laat je ruiken hoe ik het ervaren heb.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/wat-ik-nou-toch-heb-meegemaakt
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Just Men
sixty years of photography

Rob Stoeckart
ISBN 978-90-77024-78-2

Pagina’s 304 - 256 in zwart-wit 
en 48 in kleur
Gebonden uitgave met stofomslag

Prijs € 19,99
Jubileumprijs € 14,99

Klik hier om te bestellen

60 jaar mannen in beeld gebracht

Geen man is gelijk en geen honderdduizend foto’s zijn 
toereikend een passend beeld te schetsen van de man. Er zijn 
er gewoon te veel, bijna 4 miljard. Bovendien, om enigszins 
recht te doen aan de verschillende facetten van slechts één 
man zouden series foto’s nodig zijn.
Toch hebben mannen, waar ook ter wereld, zaken met elkaar 
gemeen. Om een greep te doen: ze kunnen vissen, voetballen 
of ze kijken ernaar. Ze vaderen, bouwen boten, zijn harig, 
verdienen hun geld als boeienkoning, bioloog, barman. Ze 
dragen nogal eens een uniform, rugbyen, zijn al te vaak 
gewelddadig, waaghals, krijgsheld, hebben maten of 
kameraden, en geen muis krijgt ze op de kast. En ongesteld, 
nooit. Er zijn fietsenmakers, schoorsteenvegers, glasblazers, 
wiskundigen, brandweerlieden, dakdekkers, schoffies, 
macho’s, priesters, verkondigers, één paus, staatslieden, 
boeven en boefjes, bankiers en boksers. Zeker, er zijn ook 
vrouwen die kickboksen of een uniform dragen, en agressie is 
ook hun niet vreemd. Toch, sommige facetten lijken nogal 
universeel bij mannen, toen en nu. Dit unieke fotoboek brengt 
een aantal van deze facetten over een periode van 60 jaar in 
beeld.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/fotografie/just-men
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Twee antropologen richten hun blik op het moderne 
ouderschap. Aan de hand van interviews en literatuurstudie 
belichten ze een aantal pregnante vragen van eigentijdse 
ouders. Dat zijn vragen als: waarom een kind, hoe organiseer 
je de zorg in combinatie met je werk, en welke waarden geef je 
je kind mee? Daarbij komt de vraag naar voren: hoe bereid je je 
kind eigenlijk voor op de ingewikkelde samenleving van 
morgen? 
De blik is gericht op de Randstad waar de moderne haast, 
stress, en commercialisering – die zo haaks staan op het tempo 
van het kind - het meest voelbaar aanwezig zijn. Tevens is het 
de plaats waar het nieuwe multiculturele karakter van 
Nederland prominent aanwezig is. Gekeken wordt naar deze 
veranderende samenleving, waarin ouders vanuit 
verschillende landen en culturen hun weg proberen te vinden. 
Kinderen van de toekomst, hun kansen en belemmeringen 
staan, uiteindelijk, centraal in dit actuele en leesbare portret 
van ‘de’ moderne ouder.

Marion den Uyl schreef eerder over moederschap en seksualiteit 
in de Zuid-Indiase, niet-westerse, context. Linda Emmelkamp, 
die de interviews voor haar rekening nam, schreef over 
Marokkaans-Nederlandse liefdesrelaties. Beide antropologen 
hebben voor dit boek hun expertise gebundeld.

Tropenjaren
Verhalen van modern ouderschap

Marion den Uyl & Linda Emmelkamp
ISBN 978-90-77024-28-7

Pagina’s 192
€ 23,25
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/kinderen-jeugdzorg/tropenjaren
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een brandende aap – verhaal 

Age Niels Holstein
ISBN 978-90-77024-56-0

Pagina’s 48
Gebrocheerd met cahiersteek 
Prijs € 16,50
Jubileumprijs € 10,00

Klik hier om te bestellen

‘Een grote aap zat in een stalen kooi. Koert zag de  
aap op de rug. Plotseling ontvlamde er onder in de  
kooi een vuur.
Het apenlichaam vloog in brand. Maar de aap bleef 
onverstoorbaar zitten en verroerde zich niet.  
Het was macaber om te zien hoe het skelet van de aap 
in de vlammen zichtbaar werd en intact bleef. Het 
vuur bereikte de schouders van de aap. Op dat 
moment draaide het dier zijn hoofd om en keek Koert 
recht in zijn gezicht. Koert versteende van angst.’

Age Niels Holstein was medeoprichter van de Ivonne van de 
Ven Stichting en 113 Zelfmoordpreventie. Deze organisaties 
zijn de spil van de suïcidepreventie in Nederland. Zijn 
autobiografische verhaal een brandende aap is een literaire 
verkenning van de gevolgen van een mentale ontsporing. Als 
veelbelovende jonge student had hij een start gemaakt met zijn 
promotieonderzoek, dat moest leiden tot een proefschrift. Om 
voor hem niet verklaarbare redenen raakte hij het spoor 
bijster.

In zijn nawoord pleit hij voor meer inzicht in psychische 
stoornissen en praktische oplossingen die voorkomen dat 
mensen door een mentale crisis naast de maatschappij komen 
te staan.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/geestelijke-gezondheidszorg/een-brandende-aap
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Op 11 november 1937 nam Rint de Vries afscheid van zijn 
oudste zoon Seakle. Hij kon zich uiterlijk beheersen, maar dat 
hij hem niet wilde wegbrengen zegt genoeg. Seakle vertrok 
voor werk naar Nederlands-Oost-Indië. Vanuit Indië heeft 
Seakle nog een keer gebeld, maar dat greep zijn Heit zo aan, 
dat hij aan de telefoon niks kon zeggen en na afloop zei: ‘Dit 
moeten we maar niet weer doen.’ En zo is het ook gegaan. 
Seakle vraagt in een brief aan zijn zusje Siet (toen 20 jaar) om 
te schrijven over wat zij als jonge herbergiersdochter 
meemaakt tijdens de oorlogsjaren in Pingjum, een dorpje in 
Friesland. Seakle en zijn vrouw Brandie maken op hun beurt 
aantekeningen in Indië. Regelmatig vraagt Siet zich in haar 
dagelijkse notities af hoe het met Seakle gaat. In dit boek zijn 
passages uit de brieven van Seakle en zijn vrouw opgenomen. 
Seakle, Brandie, Siet, en ook broer Sipke hebben het van groot 
belang gevonden om te schrijven over het leven. Te schrijven 
om gebeurtenissen door te vertellen. Ook Nynke Sietske de 
Vries, de dochter van Siet, vindt het belangrijk en zij heeft de 
schriftjes van haar moeder zorgvuldig bewaard. In dit boek 
heeft zij de aantekeningen van haar moeder gerangschikt naar 
een aantal thema’s en gecombineerd met de brieven van Seakle 
en Brandie. Zodoende ontstaat een beeld over die periode 
waarin de oorlog in alles voelbaar is en waar het gaat over goed 
en fout, maar ook over het gewone leven, het vermaak en het 
bezig zijn met de toekomst.

Sesi geeft een fraai tijdsbeeld van het leven op het (Friese) 
platteland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

Sesi
Een oorlogsrelaas van een jonge Friese 
vrouw voor haar broer in Nederlands-
Oost-Indië

Nynke Sietske de Vries
ISBN 978-90-77024-82-9

Pagina’s 208
Prijs € 20,75
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/geschiedenis/sesi
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Vaak geloof je iets pas als je het ziet. Maar is dat wel terecht? In 
dit boekje zie je dingen die er niet zijn. En je ziet dingen niet 
die er juist wel zijn. En dingen die helemaal niet kunnen. 
Kijken is creatief en wat je ziet is wat je er zelf van maakt.

Dit boekje is speciaal samengesteld voor kinderen vanaf 10 jaar 
en kan zowel op de basisschool als thuis worden gebruikt. Laat 
de kinderen zich verbazen en verwonder jezelf ook over wat je 
(niet) ziet.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

Ik zie, ik zie wat ik niet zie

Maarten Frens & Stefan Louw
ISBN 978-90-77024-22-5

Pagina’s 48
full colour, gebonden uitgave
Prijs € 13,00
Jubileumprijs € 9,99

Klik hier om te bestellen

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/kids/ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zie
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Knarsend grind
de gevolgen van niet-aangeboren
hersenletsel

Gabriëlle Berning
ISBN 978-94-93127-00-5

Pagina’s 136
Prijs € 18,99
Jubileumprijs € 13,99

Klik hier om te bestellen

Een man. Een vrouw. Een breindefect.
Knarsend grind is een persoonlijk verhaal over het 
revalidatieproces na een hersenbloeding.
In een bizar decor van zorginstellingen, musea en 
dierentuinen gaat een vrouw op zoek naar de nieuwe identiteit 
van haar man. De pijn van een gereduceerd leven, raak 
neergezet in beeldende observaties van mensen en 
gebeurtenissen.

“Gabriëlle Berning weet zware thema’s als levende rouw en verlies met 

enige vorm van zelfrelativering en humor zo te beschrijven dat er naast 

het verdriet ook een voorzichtige glimlach uit haar verhalen naar boven 

komt.

Verwondering over hoe het leven kan verlopen. Ik weet zeker dat deze 

verhalende inkijkjes in Gabriëlles binnenwereld vele anderen op hun 

zoektocht naar ‘het omgaan met’ zullen ondersteunen, alleen al door 

het besef dat deze tocht niet over een geëffend pad maar vaak over 

knarsend grind gaat.”

Martijn Peeters, GZ-neuropsycholoog en hoofdbehandelaar 

Hersenz Nijmegen Tiel

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/zorg-gezondheid/knarsend-grind
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Een gezinsdrama
verhalen van betrokkenen

Cornelie van Well
ISBN 978-90-77024-54-6

Pagina’s 96
Prijs € 16,00
Jubileumprijs € 10,00

Klik hier om te bestellen

Het eerste boek van Cornelie van Well – Kort maar krachtig – 
gaat over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was 
het overlijden van een meisje met achondroplasie 
(dwerggroei). De moeder had grote problemen met de in haar 
ogen niet-perfecte dochter. Zij doodde haar beide kinderen, en 
zichzelf. Deze ingrijpende gebeurtenis vond 25 jaar geleden 
plaats, maar staat nog steeds helder in de herinneringen van 
alle betrokkenen. 

Na 25 jaar was de tijd aangebroken om terug te kijken op de 
gebeurtenissen van destijds. Cornelie interviewde de direct 
betrokkenen en de hulpverleners van destijds, waaronder de 
politierechercheurs, de begrafenisondernemer, buren en 
vrienden. Zij konden zich die zwarte dagen nog goed 
herinneren, dat blijkt uit de interviews. De bijzondere wijze 
waarop de vader vrij snel de buurt betrok bij de 
rouwverwerking ligt ook nog vers in het geheugen en blijkt 
betrokkenen geholpen te hebben de gebeurtenissen een plaats 
te geven.

Deskundigen op het gebied van ‘zelfdoding na doding’ maken 
de vergelijking tussen toen en nu: hoe zou een enigszins 
vergelijkbare situatie met een depressieve moeder met 
suïcidale neigingen vanuit de huidige inzichten benaderd 
worden?

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/een-gezinsdrama
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Zorgen als ambacht
Afstemmen op afhankelijkheid van mensen 
met een beperking

Simon van der Weele, Femmianne
Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo
Trappenburg & Evelien Tonkens
ISBN 978-90-77024-89-8

Pagina’s 160
Prijs € 20,00
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

In de gehandicaptenzorg moet de cliënt centraal staan. De 
praktijk wordt bepaald door begrippen als eigen regie, 
empowerment en zelfredzaamheid. Afhankelijkheid is in dit 
verband een vies woord. Maar hoe is het om in je dagelijkse 
leven afhankelijk te zijn van anderen? En wat maakt 
afhankelijk zijn zo problematisch? Dit boek duikt in het 
dagelijkse leven van mensen met een beperking om te
onderzoeken wat afhankelijkheid voor hen betekent. Wanneer 
gaat het schuren, en wanneer niet? Aan de hand van 
interviews, observaties en foto’s die mensen met een 
beperking zelf hebben gemaakt, laten de schrijvers zien hoe 
afhankelijkheid in de gehandicaptenzorg eruitziet. Daarnaast 
geven de schrijvers aanwijzingen aan hulpverleners om in een 
proces van ‘afstemming’ negatieve ervaringen van 
afhankelijkheid te verzachten of voorkomen. Met dit proces 
van afstemming biedt het boek handvatten voor meer 
ambachtelijkheid in de zorg voor mensen met een beperking.

Op de website kennisplein gehandicaptensector: ‘In de zorg voor 

mensen met een beperking gaat het vaak over eigen regie en 

zelfredzaamheid. Afhankelijkheid is dan iets dat je beter zoveel 

mogelijk vermijdt. Maar is afhankelijk zijn van zorg wel altijd zo 

negatief? In het boek Zorgen als ambacht lees je wanneer mensen 

afhankelijkheid als negatief ervaren en wat je daaraan kunt doen.’

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/zorgen-als-ambacht
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niet-normaal
Ontwikkelingen en dilemma’s in de 
Nederlandse gehandicaptenzorg

Jos van der Lans
ISBN 978-94-93127-02-9 (paperback)

Pagina’s 248
Prijs € 29,99
Jubileumprijs € 17,50

Klik hier om te bestellen

De jaren zeventig vormden de voedingsbodem voor de 
emancipatie van tal van groepen die voorheen eigenlijk geen 
naam mochten hebben. Daardoor veranderden op ingrijpende 
wijze het denken over en de omgang met mensen met 
afwijkend gedrag. Er trok een humaniseringsgolf door de 
instituten die zich tot dan ontfermden over gekken, debielen, 
idioten of zwakzinnigen. Er werd met andere ogen naar 
gekeken, in andere bewoordingen over gesproken en op een 
andere manier mee gewerkt. 

Publicist Jos van der Lans is op zoek gegaan naar antwoorden 
op de vraag wat deze veranderingen hebben gebracht. Hij is in 
gesprek gegaan met mensen die meer dan gemiddeld begaan 
zijn met de zorg voor mensen met beperkingen. Wat hen 
bindt, is dat ze allemaal erfgenamen zijn van de jaren zeventig: 
ze staan in de traditie van de vernieuwing die toen is ingezet. 
Maar ze kennen ook de worsteling daarmee, de mislukkingen, 
de kloof tussen beleidsdoelstellingen en de dagelijkse zorg. Ze 
zien het ongemak waarmee de buitenwereld nog vaak reageert, 
zij weten alles van de moeilijkheden om voor mensen een plek 
te vinden. Met elkaar vertellen deze betrokkenen de 
geschiedenis van de moderne gehandicaptenzorg, met alle 
dilemma’s die daarin aan de oppervlakte zijn gekomen. 

Met een voorwoord van Femke Halsema:

‘De verdienste van dit boek is dat het werkt als een boemerang. Het 

gaat niet alleen over wat goede zorg moet zijn, het confronteert ons 

met onszelf, met onze samenleving, met ons vermogen om echt ruimte 

te maken.’

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/niet-normaal
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Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden 
van verandering? Door vast te houden aan je oorspronkelijke 
vrijplaatsfunctie en een-op-eengesprekken loop je het risico 
van verdere marginalisering. Het cliëntenperspectief van de 
herstelbeweging en het positief gezondheidsbegrip bieden 
kansen om zingeving te verankeren in behandeltrajecten. Ook 
vragen allerlei morele kwesties om multidisciplinair moreel 
beraad. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in 
Zorginstellingen (VGVZ) paste daarom in 2015 haar 
beroepsstandaard aan. Voor het benutten  van al die kansen 
zijn ambitie en durf nodig. De zorg voor cliënten is gebaat bij 
meer multidisciplinaire samenwerking met behoud van ieders 
professionele identiteit. De geestelijk verzorger zal een brede 
visie op de rol van de geestelijke verzorging binnen de 
instelling moeten ontwikkelen en uitdragen. Meta Top was zo 
iemand die met vallen en opstaan, maar volhardend, 
probeerde handen en voeten te geven aan geestelijke 
verzorging nieuwe stijl. Toen de oogsttijd aanbrak, werd ze 
ongeneeslijk ziek. Tijdens haar ziekbed werkte ze samen met 
anderen aan haar professionele nalatenschap. Het resultaat is 
dit meerstemmig inspiratieboek met een aantrekkelijke mix 
van praktijk en theorie, en altijd met een persoonlijke noot. Dit 
boek geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van geestelijke 
verzorging.

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR

De woestijn zal bloeien
Inspiratie voor vernieuwing van 
geestelijke verzorging in de psychiatrie

Meta Top & Arend Jan Waarlo (redactie)
ISBN 978-90-77024-84-3

Pagina’s 168
Prijs € 20,00
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/geestelijke-gezondheidszorg/de-woestijn-zal-bloeien
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Zin
Inleidende teksten in de humanistisch 
geestelijke begeleiding

Jan Hein Mooren / samenstelling en 
redactie: Anouk Bolsenbroek
ISBN 978-90-77024-67-6

Pagina’s 192
Prijs € 25,25
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen

Zin is een boek over wat ons drijft. Volgens sommigen bestaat 
er geen grotere drijfveer bij mensen dan de behoefte aan zin. 
Onze visies, denkbeelden en leefstijlen, onze relaties en onze 
creativiteit zijn bronnen voor het vervullen van deze behoefte.

Humanistisch geestelijk begeleiders ondersteunen mensen bij 
hun zoektocht naar wat hun leven de moeite waard maakt. Ook 
over hun beroep gaat Zin. Het bevat introducerende teksten 
over de humanistisch geestelijke begeleiding, zingeving en 
verbeelding.

In Zin lees je over ervaringen uit het leven van mensen. 
Dagelijkse situaties en voorbeelden uit het leger, de 
gevangenis en de psychiatrie wisselen elkaar af. Die worden 
uitgewerkt aan de hand van een aantal thema’s, waaronder 
wijsheid, verdriet en troost, seksualiteit, utopische 
denkbeelden, morele erosie en morele verbeelding. Studenten 
en professionals vinden in Zin een goede introductie. Het boek 
is daarnaast ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd 
is in waar het in het leven uiteindelijk om draait.

Jan Hein Mooren was lid van het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond, portefeuille geestelijke verzorging bij 
Justitie en Defensie en was als docent psychologie van 
zingeving en levensbeschouwing en docent methodiek van de 
humanistische geestelijke begeleiding verbonden aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Prof.dr. Peter Derkx (hoogleraar humanisme en levensbeschouwing aan 

de Universiteit voor Humanistiek) schrijft in de slotbeschouwing van 

het boek: ‘(...) de hier verzamelde artikelen (geven) een helder 

uitgewerkte visie − de meest expliciete die ik ken − op taak en 

methodiek van de humanistische geestelijke begeleiding. Die visie 

wordt zeer genuanceerd en met heldere onderscheidingen 

uiteengezet. Het belang hiervan kan moeilijk worden overschat.’

UITGEVERIJ DE GRAAFF 20 JAAR
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Pesten op school, stress op de werkvloer, werkloosheid onder 
bepaalde groeperingen, politiek radicalisme, maar ook het 
steeds vaker voorkomen van angsten en depressies zijn 
hedendaagse vraagstukken die om een oplossing vragen.
Identiteit is een sleutelbegrip bij vele hedendaagse kwesties. 
Met name als we het hebben over uitsluiting en discriminatie. 
Het is de Canadese pedagoog McLaren die ons voorhoudt: ‘Hoe 
ben ik degene geworden die de wereld van me gemaakt heeft?’ 
In dit boek worden professionals in de hulpverlenende en 
dienstverlenende beroepen verzocht zichzelf die vraag te 
stellen en hem voor te houden aan hun cliënten die door 
maatschappelijke uitsluiting worden geraakt. Juist in een 
samenleving die ons niet alleen meer verbindt, is het een 
professionele uitdaging om verandering te brengen in de 
negatieve gevolgen van uitsluiting, en hebben professionals 
een verantwoordelijkheid om uitsluiting maatschappelijk aan 
de orde te stellen.
In Identiteit: uitsluiten of  verbinden gaan dertien 
vooraanstaande auteurs uit de wereld van psychologie en 
psychiatrie, organisatieontwikkeling, HRM, jeugdzorg en 
antropologie in op de vragen en problemen die identiteit en 
uitsluiting oproepen. Zij bakenen kernbegrippen af en doen 
concrete handreikingen aan professionals en beleidsmakers in 
deze sectoren, en aan studenten die zich op deze praktijk 
voorbereiden.

Met bijdragen van: Ralph du Long, Maykel Verkuyten, Fons 
J.R. van de Vijver, Gloria Wekker, Rama Charan Tripathi, 
Fernanda Sampaio de Carvalho, Kees Laban en Simon Groen, 
Marc Laquière, Wilma Zwanepol, Huub Beijers, Doortje Kal en 
Glenn Helberg.

Identiteit: uitsluiten of 
verbinden
Professionals bekennen kleur

Huub Beijers, Polli Hagenaars & 
Ellen Minkenberg (red.)
ISBN 978-90-77024-50-8

Pagina’s 192
Prijs € 25,25
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen
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https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/identiteit-uitsluiten-of-verbinden
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Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle 
gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om 
betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd 
wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken 
wordt, je kwetsbaar kunt zijn, verschillende standpunten 
schuren en onderzocht worden en waar nieuwe inzichten 
kunnen ontstaan. De dialoog is een specifieke vorm van 
communiceren die een belofte inhoudt en steeds opnieuw een 
opgave is.

Dit boek gaat over dialogisch begeleiden vanuit verschillende 
werkvelden, zoals het moreel beraad, de opleidingspraktijk 
voor leraren, het organisatieadvieswerk, de filosofische 
praktijk en de zelfkonfrontatiemethode (ZKM). Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het werken met en 
vragen rond de dialoog. Dialogisch begeleiden is in de eerste 
plaats een praktijkboek. Het is bestemd voor iedereen die in de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de dienstverlening en het 
bedrijfsleven met de dialoog werkt.

Dialogisch begeleiden, 
werken met de dialoog

Jan Hein Mooren, 
Dick Kleinlugtenbelt & 
Thieu Dollevoet (redactie)
ISBN 978-90-77024-85-0

Pagina’s 128
Prijs € 23,15
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen
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Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen in de 
jeugdzorg. Verhalen van ouders van een kind dat onder 
toezicht of uit huis is geplaatst, maar ook van pleegouders, 
pleegkinderen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook is 
gesproken met een bestuurder van Bureau Jeugdzorg, een 
Tweede Kamerlid, een kinderrechter, een advocaat en 
medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg.

In de verhalen van de ouders komen vaak de gevoelens van 
zorg en machteloosheid aan bod. Je zult maar op een ochtend 
vier agenten en twee medewerksters van jeugdzorg voor je 
deur zien staan die je kind komen ophalen. Een aantal ouders 
voelen zich niet gehoord door jeugdzorg en blijft vechten tot 
in de rechtszaal aan toe. Diverse ouders hebben zich 
aangesloten bij een netwerk dat ouders steunt. Er zijn ook 
positieve ervaringsverhalen. Zo vertelt een volwassen vrouw 
die als kind uit huis geplaatst is, dat ze – ondanks de 
verschillende pleeggezinnen en gezinsvoogden – blij is dat ze 
als negenjarige uit huis geplaatst is.  

Uit de diverse verhalen komt duidelijk naar voren hoe zwaar 
het werk van medewerkers in de jeugdzorg is. Hun werk en de 
vraagstukken waar ze tegenaan lopen worden scherp in beeld 
gebracht. Gezinsvoogden vertellen bijvoorbeeld over de 
beslissing om een kind wel of niet uit huis te plaatsen. Uit al 
deze verhalen blijkt een grote betrokkenheid en een sterke wil 
om zorgvuldig de beslissing te nemen over het wel of niet 
ingrijpen in de opvoedingssituatie.

Tango met jeugdzorg
Ervaringen van (pleeg)ouders, 
jongeren en professionals

Cornelie van Well
ISBN 978-90-77024-45-4

Pagina’s 144
Prijs € 15,00
Jubileumprijs € 10,00

Klik hier om te bestellen
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In Borderline van binnenuit zoeken vrouwen met een Borderline 
Persoonlijkheidsstoornis (BPS) samen naar woorden die 
omschrijven hoe zij ‘hun’ borderline ervaren. Ze laten zien hoe 
ze er ieder op hun eigen manier mee hebben leren leven: niet 
met een algemene gebruiksaanwijzing, maar door acceptatie, 
zelfkennis en met vindingrijkheid. Borderline van binnenuit is 
een ontwapenend boek dat hulpverleners aanspoort niet op 
afstand te blijven maar juist dichterbij te komen. In die 
nabijheid kan zichtbaar worden dat mensen met borderline 
gewone mensen zijn, maar dan ánders. 

Borderline van binnenuit
Handreiking aan hulpverleners

Anne Oude Egberink, Francis Wijnhoud 
& Viola van Rijnsoever
ISBN 978-90-77024-63-8

Pagina’s 112
2e druk februari 2016
Prijs € 15,00
Jubileumprijs € 10,00

Klik hier om te bestellen
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In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een 
groeiende groep mensen die last hebben van straling en 
elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door 
omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te 
gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Experts 
schatten het aantal mensen met elektrogevoeligheid (EHS) op 
3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan symptomen 
wordt ermee in verband gebracht. 

Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoelig-heid 
inhoudt, hoe je onderzoekt of je er zelf last van hebt én wat je 
eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) 
klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en 
familie, hulpverleners en artsen, die in hun beroepspraktijk 
bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken krijgen. 

Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al 
pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze 
problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan 
meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor 
de elektrogevoelige medemens.

De draadloze kooi
Ziek van elektrosmog

Chantal Halmans
ISBN 978-90-77024-83-6

Pagina’s 128
Prijs € 17,00
Jubileumprijs € 12,00

Klik hier om te bestellen
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Wat vind jij ervan?! is een bundel uitdagende en interessante 
columns over levensbeschouwing, dagelijkse dilemma’s, 
ethische vragen en humanisme voor leerlingen en docenten in 
het (vormings)onderwijs. De bundel zet leerlingen aan het 
denken en biedt materiaal dat gebruikt kan worden voor 
discussie in de klas. En passant informeren de columns over 
levensbeschouwelijk humanisme in Nederland.

De teksten lopen uiteen van filosofisch getinte stukjes tot 
commentaren op concrete gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
Ze weerspiegelen de dagelijkse vragen en gedachten van 
jongeren die over zichzelf en de wereld willen nadenken. 
Voorbeelden van thema’s die aan bod komen, zijn het 
overlijden van een opa, egoïsme, uiterlijk en vriendschap. De 
herkenbaarheid draagt bij tot inspirerende discussies waarbij 
niet het gelijk van de één of de ander vooropstaat, maar het 
vermogen tot denken en het voeren van een dialoog. De 
teksten gaan vergezeld van prikkelende vragen die de 
leerlingen en docenten op weg helpen bij de discussies. Het 
uiteindelijke doel is om reflectie op eigen denken en handelen 
bij leerlingen te stimuleren.

De dialoog is altijd ook een gezamenlijk proces: vragen komen 
en gaan, antwoorden ontwikkelen zich. Door anderen te horen 
en te bevragen komen we verder in de vorming van onze visie 
op mens en wereld.

Bas van der Sijde (1975) studeerde humanistiek en werkt als 
geestelijk verzorger in een verzorgingshuis. Hij is sinds 2007 
als auteur verbonden aan het tijdschrift Oase Magazine voor 
Dagopeningen, bezinningsmomenten en vieringen.

Wat vind jij ervan?!
Prikkelende vragen over het leven

Bas van der Sijde
ISBN 978-90-77024-62-1
Illustraties Kris Kobes

Pagina’s 124
Prijs € 15,50
Jubileumprijs € 10,00

Klik hier om te bestellen
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Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele 
begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze 
zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep 
krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van 
justitie en in het leger. Bakens in de stroom schetst een 
methodiek die wordt toegelicht met casuïstiek van raadslieden 
die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. 
De praktijkgevallen zijn geschreven vanuit de optiek dat 
zingeving een onontkoombaar proces is en dat een 
bevredigende zinervaring van belang is voor het persoonlijk 
welbevinden van individuen. De methodiek is gebaseerd op 
een sociaal-psychologische benadering van zingeving en op 
narratieve uitgangspunten voor het begeleiden van mensen. 
Dit laatste wil zeggen dat in het werk de levensverhalen van 
cliënten zelf centraal staan.

Jan Hein Mooren was lid van het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond, portefeuille geestelijke verzorging bij 
Justitie en Defensie en was als docent psychologie van 
zingeving en levensbeschouwing en docent methodiek van de 
humanistische geestelijke begeleiding verbonden aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Bakens in de stroom
Naar een methodiek van het 
humanistisch geestelijk werk

Jan Hein Mooren
Geheel herziene 2e druk
ISBN 978-90-77024-69-0

Pagina’s 172
Prijs € 23,25
Jubileumprijs € 14,50

Klik hier om te bestellen
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