3.1.1. Vakliteratuur en brochures Joint
Vakliteratuur
 25 jaar algemeen maatschappelijk werk in zuid west Brabant (Bergen
op Zoom, 1979)
 Loo, Frank van, JOINT, verslag van een 4 maanden-beleidsstage bij
JOINT, landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening
te ’s Hertogenbosch. Doctoraalscriptie (Oss, 1976)
 Bakker, J.A. en N.C. van Zelst, Social work and probation, report on
a visit to Scotland (Den Bosch, 1974)
 Barker, Robert L., The social work dictionary (Silver Spring, 1987)
 Brauns, Hans-Jochen en David Kramer (red.), Social work education
in Europe: a comprehensive description of social work education in
21 European countries (Frankfurt, 1986)
 Door het sleutelgat van de tijd: even stilstaan bij vergane glorie, nu
het nog kan (Vught z.j.) Uitgave van psychiatrisch ziekenhuis Reinier
van Arkel
 Etnische groeperingen en maatschappelijke dienstverlening in
Nederland: studiedag van het Koninklijk Instituut van ingenieurs, ’sGravenhage (Den Haag, 1980)
 Fiselier, A.A.M., Ideeën in oordelen van klienten en maatschappelijk
werkers over hulpverlening: verslag van een onderzoek van
beëindigde hulpverleningsgevallen binnen het algemeen
maatschappelijk werk. (Nijmegen, 1982)
 Flamm, Franz, The social System and welfare work in the Federal
Republic of Germany (Stutgart/Keulen/Berlijn, 1983)
 Heijnen, Maartje, Henk Kleinmeijer en José Pruyn, Politiserend
werlzijnswerk: integratie van hulpverlening, vorming en opbouwwerk
(Nijmegen, 1979) SCRIPTIE
 Heine, E.J.H. ter, Maatschappelijk werkers in hun werk.Verslag van
een onderzoek naar opvattingen en gedrag van uitvoerende werkers

binnen het algemeen maatschappelijk werk (Nijmegen, 1979)
 Holtkamp, Jos (red.), Facetten van het voorgezet agogisch
beroepsonderwijs (Amsterdam/Den Haag, 1983)
 Horobin, Gordon en Stuart Montgomery (red.), Research highlights
in social work 13: new information technology in management and
practice (London, 1986)
 Jordan, Bill, Invitation to Social Work (Oxford, 1984)
 Moor, R.A. de, De organisatie van het maatschappelijk werk
(Amsterdam, 1966) LEZING
 Notenboom, A, Overheidsroeping in armenzorg (1953)
 Peregrinus in het zilver: 25 jaar welzijnswerk buitenlanders
(Beverwijk, 1981)
 Praten over maatschappelijk werk in Limburg: een bundel
gesprekken met betrokkenen uit het algemeen maatschappelijk werk
in Limburg bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Diocessaan Centrum voor Maatschappelijk Werk (Roermond, 1974)
 Schaalvergroting, bundel van het landelijk sociaal charitatief centrum
(Den Bosch, 1966)
 Social workers their role and tasks: the report of a working party set
up in October 1980, at the request of the secretary of state for social
services, bij the national institute of social work under the
chairmanship of Mr Peter M. Barclay (London, 1982)
 Tien jaar maatschappelijk werk team spaarndammer- en
zeeheldenbuurt (Amsterdam, 1987)
 Tolsma, F.A.G. (red), Budgetfinanciering in de maatschappelijke
dienstverlening (z.p. 1984)
 Tolsma, F.A.G., 25 jaar maatschappelijke dienstverlening:
Denekamp, Ootmarsum (z.p. z.j. [1981])

 Ummelen, Bert, Van caritas tot welzijnswerk: hoofdlijnen uit de
geschiedenis van het Instituut Maatschappelijk Welzijn Eindhoven
(Eindhoven, 1982)
 Vrijplaats als plaatsbepaling van het algemeen maatschappelijk
werk: twee reakties van kliënten over hun ervaringen (Weert, 1988)
 Wal, Rob de, Keerpunt 1987: de geschiedenis van de Protestantse
voortgezette Agogische Beroepsopleiding in kort bestek, de
Voortgezette Opleidingen Amsterdam en onderwijspolitiek met het
oog op de robotmaatschappij (Amsterdam, 1987)
 Fiselier, A.A.M., Hulpvraag en verleende hulp. Een onderzoek naar
opvattingen en oordelen van hulpvragers en hulpverleners in het
algemeen maatschappelijk werk Instituut voor Toegepaste
Sociologie (Nijmegen, 1983)
 Bosselaar, Hans e.a. (red.), ‘Vraagsturing. De cliënt aan het roer in de
sociale zekerheid en zorg’. In: Tijdschrift voor Arbeid en Participatie
jrg. 23 nr 3/4, Jan van Arkel (Utrecht, 2002)
 Koenis, Sjaak, De precaire professionele identiteit van sociaal
werkers Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (Utrecht, 1993)
 Plemper, Esther en Laan, Geert van der, Passie voor
professionaliteit.Onderzoek naar professionele handelingsruimte en
vraaggerichtheid Verwey-Jonker Instituut (Utrecht, 2003)
 Goewie, Ronald en Gorter, Klaas, Onvrede en klachten van cliënten
over de hulpverlening. Een verkennend onderzoek NIMAWO (1989)

Brochures
 Hebben andere vrouwen dat ook? Draaiboek voor begeleidsters,
jonge moeders praten met elkaar (Nijmegen, 1984)
 Het hervormde diakonaat en de maatschappelijke dienstverlening:
schets van een ontwikkeling van drie decennia. Uitgave van Generale
Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk (Utrecht, 1976)

 Hulpverlening aan vluchtelingen in Utrecht, Noord- en Zuid Holland
(z.p. z.j.)
 Van bootvluchteling tot buurtbewoner Een project van vrijwilligers
opgezet door de raad van kerken, Hoorn (Hoorn, ca. 1981)

Vluchtelingenhulp in Zuid-Nederland (z.p. 1983).
Maatschappelijk werker en sociale dienst Uitgave van de Nederlandse
Organisatie van Welzijnswerkers (Utrecht 1982).
AMW cijfers 1983-1986 Uitgave Joint (1988).
Brochurereeks “Beleidsontwikkeling en organisatie” van Joint. 1.
Verantwoordelijkheidsstruktuur (1982) 2. Beleidsvoorbereiding (1983) 3.
Beleidsinformatie (1984) 4. Kwaliteitszorg (1984) 6. Kwaliteit
hulpverlening (1986) 7. Effectief besturen (1987 8. Klantgericht
organiseren (1987)
Steiger, Kees: Dag Dienstverlening. Bij het afscheid van JOINT, 1978
JOINT: Kijkje in 10 jaar JOINT. 1986
JOINT: Persknipsels opening Joint 16 mei ‘74

