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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

De weerbarstige praktÐk : een evolutietheorie van het sociaal domein / Harry Woldendorp & Joost Hoekman.
- Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2019]. - 103 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Na de transities en bezuinigingen in het sociaal domein streven de gemeenten nu naar een transformatie
waarbij burgers meer verantwoordelijkheden nemen. Maar dat botst met de logica van de indeling van de
professionele organisaties in de subdomeinen participatie, jeugd en sociaal domein. In dit boek laten de
auteurs (consultants in het sociaal domein) zien dat een evolutionair perspectief inzicht biedt om tot de
gewenste transformatie te komen. Kern is het besef dat er geen eindpunt is en dat een systeem in staat is
zichzelf te reguleren. De onderdelen van een systeem zijn minder belangrijk dan hoe die onderdelen zijn
verbonden. Informatie is bepalend voor de ordening en organisatie. Daarom is datagedreven organiseren
belangrijk. Wetenschappelijk verantwoord boekje over een interessant nieuw sturingsperspectief voor het
sociaal domein en de gewenste transformatie daarvan. Bevat vele figuren die de hoog abstracte materie
verhelderen. Interessant voor sociale wetenschappers en bestuurders in het sociaal domein.  
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