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Tite] Uit huis geplaatst 
Auteur Florian Overbeek 
Uitgever Uitgeverij TIC 
Prijs €9,90 

Dit sympathiek boekje is de weerslag van een 
interview dat Mehlika Schopen, communica
tieadviseur bij Koraal Groep hield met Florian 
Overbeek, die als kind uit huis werd geplaatst. 
Koraalgroep is een stichting die zich inzet 
voor mensen met een beperking of belem
mering op verstandelijk, lichamelijk en/of 
psychosociaal gebied. 
'Ik was acht toen ik uit huis werd geplaatst. 
Mijn ouders brachten mij naar de Stenen 
Trappen, een internaat in Roermond: Ik wist 
toen nog niet dat ik nooit meer 'gewoon' thuis 
lOU wonen, Dat ik nooit meer echt deel lOU 
uitmaken van 0115 gezin van vader, moeder en 
twee oudere zussen.' 
Zo begint het verhaal van Florian. Veertien 
jaar woont hij bij Gastenhof. een van de instel
lingen van Koraal Groep. Hij groeit op, gaat 
naar school, krijgt zijn eerste vriendinnetje, 
leert een vak en krijgt werk. Stap voor stap be
geleidt de instelling hem naar meer zelfstan
digheid. Totdat hij uiteindelijk helemaal voor 
zichzelf kan zorgen. 
Het boekje dat 62 pagina's telt, gaat over zijn 
leven bij Gastenhof. Het gaat ook over het be
lang van goede jeugdlOrg. 'Uit huis geplaatst' 
is het eerste boek in een serie waarin Koraal 
Groep clienten uitnodigt over hun leven te 
vertellen. Hetverhaal van Florian is helder: 
'Er is altijd een weg omhoog. Ook voor een 
internaatskind. Je hoeft niet uit een goed nest 
te komen om iets in je leven te bereiken. _ HK 
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Tite] De lOrgkracht van sociale netwerken 
Auteur o.a. Jan Steyaert 
Uitgever Wmo werkplaatsen/Movisie 
Prijs €7,50 

In 'De lOrgkracht van sociale netwerken' on
dernemen 12 deskundige auteurs onder lei
ding van Jan Steyaert (onder meer Fontys Ho
gescholen, Eindhoven) en Rick Kwekkeboom 
(Hogeschool van Amsterdam) een lOektocht 
naar de manier om vitale coalities tussen for
mele en informele lOrg tot stand te brengen. 
Niet onbelangrijk, want dat is waar de nieuw 
ingerichte Wmo om vraagt. De onderzoekers 
onderscheiden twee soorten manteizorgers. 
In het kort gaat het om 'kernleden van een so
ciaal netwerk' (primaire mantellOrg) en daar
naast om de hulp geboden door lotgenoten en 
vrienden, buren, familie in de tweede of derde 
graad' (secundaire mantellOg). Met name 
gaat de politiek ervan uit 'dat hier nog een 
onbenutte, maar rijke bron van hulp en onder
steuning ligt'. Daar twijfelen de auteurs aan. 
Neem de vrouw met niet aangeboren hersen
letsel: 'Mijn familie begrijpt mijn beperking 
niet, ze komen hier lOmaar met het hele ge
zin en de hond binnenvallen, en snappen niet 
dat ik juist mijn rust nodig heb.' Auteur Ellen 
Grootegoed merkt terecht op dat lOrgbehoe
venden zijn 'gevangen tussen hun eigen en de 
politiek-bestuurlijke werkelijkheid van eigen 
kracht'. Voornaamste aanbeveling van het 
boek: houd ruimte om mensen die geen hulp 
vanuit hun netwerk ontvangen toch de beno
digde professionele hulp te blijven bieden. In
teressant voor lOrgprofessionals en een must 
voor beleidsmakers. Via MOVISIE ook gratis te 
downloaden. _ HK 

- 8,9 ilL: 20 W\\"\\'.zorgwelzijn.nl 


