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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.
Zorg voor onszelf? : eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelÐkheden voor
beleid en praktÐk / Heleen Jumelet en Jolien Wenink (samenstelling en redactie). - Zevende druk,
Amsterdam : UitgeverÐ SWP, 2019. - 285 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Zevende, ongewijzigde herdruk van deze bundel uit 2012, die in het hoger onderwijs en op het terrein van
jeugdbeleid en -praktijk in een behoefte voorziet. De verhouding tussen theorie en praktijk, ideële concepten
op het domein van opvoeden en opgroeien, het evenwicht tussen professionals en vrijwilligers, de eigen
kracht van zowel ouders, jongeren als hun omgeving en de maatschappij komen in deze bundel uitgebreid
aan de orde. De samenstellers hebben als redactie vanuit de vraag: 'Zorg voor onszelf?' een keur aan
auteurs, onderzoekers en professionals gevraagd hun opvattingen op papier te zetten. In 26 essays bieden
zij een schat aan kennis, informatie, inzichten en ervaringen voor beleid en praktijk. Voor iedereen uit de
jeugdsector die betrokken is bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen is deze bundel verplichte kost!
Met literatuurverwijzingen per essay. Voorgaande drukken zijn niet op a.i. aangeboden.
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