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• Achtergronden van verschuivingen binnen het Hervormde Jeugdwerk. Uitgave van de Hervormde 
Jeugdraad (Amsterdam z.j.) 

• Buurten in beweging: stadsbestuur de buurt in (z.p. 1974) Uitgave van het Nieuwsblad van het 
Noorden. 

• De mens in zijn samenleving: een beschouwing over maatschappelijk werk (Den Haag 1958) 
uitgave van het ministerie van maatschappelijk werk. 

• Diaconaal Correspondentieblad voor de gereformeerde kerken in Nederland  47e jaargang nr 5 
(1950). 

• Een dossier is ook een mens: het reclasseringswerk van het Leger des Heils in Nederland 
(Amsterdam z.j.). 

• Enige aspecten van sociale wijkopbouw (Den Haag 1955) uitgave van het ministerie van 
maatschappelijk werk.. 

• Hendriks, G., Opbouw van de samenleving 1 (Den Haag 1963) uitgave van het ministerie van 
maatschappelijk werk. 

• Hendriks, G., Opbouw van de samenleving 2 (Den Haag 1964) uitgave van het ministerie van 
maatschappelijk werk. 

• Het heropvoedingswerk in gezinsoorden en internaten ten behoeve van probleemgezinnen (Den 
Haag 1956) uitgave van het ministerie van maatschappelijk werk. 

• Hoe groeit mijn kind op? Uitgave van de stichting tentoonstelling “jeugd van Nederland” (Zwolle 
z.j.) 

• Hoe kan mijn kind zijn vrije tijd besteden? Uitgave van de stichting tentoonstelling “jeugd van 
Nederland” (Zwolle z.j.) 

• Hoe voed ik mijn kin op? Uitgave van de stichting tentoonstelling “jeugd van Nederland” (Zwolle 
z.j.) 

• Hoefnagels, G.P., De magie van het belang van het kind: een inventaris der moderne 
kinderbescherming en een hypothese door G.P. Hoefnagels (Meppel 1962). 

• Hoeven, P.J.A. ter, Houding en beweging: analyse van factoren in het proces attitude-wijziging 
(Den Haag 1962) uitgave van het ministerie van maatschappelijk werk. 

• Jenner, J.A., Maatschappelijk werk en psychiatrie: een brochure voor maatschappelijk werkers 
JOINT (Den Bosch 1989). 

• Koopmans, R.R., Krotopruiming en sanering (Den Haag 1973). Uitgave van het ministerie van 
cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.  

• Pastorale en geestelijke zorg: verslag van de Commissie Oriëntatiedagen voor bijzonder gezins- 
en wijkwerk (Den Haag 1963). 

• Rapport “Kerk en Arbeiders”: Hervormde raad voor de inwendige zending (z.p. 1943). 
• Reglement inzake privacybescherming en gegevensverzameling hulpverlening algemeen 

maatschappelijk werk VIVAM en JOINT (Den Bosch 1989). 
• Tabellarisch overzicht van de opleidingen in Nederland. Uitgave van het Ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen (1949) 
• Trefkoel: een wijkcentrum in Groningen (Groningen 1973) 
• Wat kan mijn kind worden? Uitgave van de stichting tentoonstelling “jeugd van Nederland” (Zwolle 

z.j.) 
• Wat wordt er van het kind in nood? Uitgave van de stichting tentoonstelling “jeugd van Nederland” 

(Zwolle z.j.) 
 
Pamfletten en brochures 
Engelstalig 
• Care of the aged in Denmark (z.j., z.p.). 
• Danish maternity and child welfare (z.j., z.p.). 
• Ecumenical studies: social questions the responsible society in a world perspective (Geneva 

1954) uitgegeven door: Study department, World council of churches, Geneva. 
• Health insurance and hospitals in Denmark (z.j., z.p.). 
• Helping delinquent children (z.p. 1953) U.S. department of health, education and welfare 
• Manning, H.C., More than bread: social services in public assistance… a community resource 

(z.p. 1958) U.S. department of health, education and welfare. 
• Muntendam, P., Public health care in the Netherlands (Den Haag 1953). 
• Principles of confidentiality in social work (z.p. 1946) committee on records district of Columbia 

chapter American association of social workers. 

 2



• Safety Hygiene Good working conditions in the Netherlands factories and workshops (Den Haag 
z.j.). 

• Social services in Britain (London 1954). 
• Social work and the social worker in Britain (London 1952).  
• The schizophrenic patient, his parents and siblings: observation through family art therapy 

(Bethseda z.j.). Uitgave van U.S. Department of health, education and welfare. 
• The school of social work: Den sociale Skole Copenhagen ( 1950) 
• What’s happening to delinquent children in your town? A guide for securing facts about certain 

agencies serving delinquent children (z.p. 1953) Uitgave van U.S. Department of health, education 
and welfare. 

 
Pamfletten en brochures 
Duitstalig 
• Die liebesarbeit der inneren mission in Deutschland (Bielefeld z.j.). 
• Das Elberfelder Systeem (Leipzig 1903) 
 
Reeksen 
• Ervaringen uit de Gezinsoorden 

- Deel 1 Rapporten maken, hulpmiddel in werk (1961) 
- Deel 3 Sociaal-culturele activiteiten (1961) 
- Deel 4 Jeugdwerk (1961) 
- Deel 5 Geestelijke verzorging (1961) 
- Deel 6 Arbeid (1962) 
- Deel 7 Budgetteren en sparen (1962) 
- Deel 8 De maatschappelijk werker (1962) 

• Bulletins van de commissie onderzoek maatschappelijk werk 
- Bulletin 1 Een korte introductie tot het werkterrein 
- Bulletin 2 
- Bulletin 3 
- Bulletin 4 
- Bulletin 5 
- Bulletin 6 
- Bulletin 7 
- Bulletin 8 
- Bulletin 9 
- Bulletin 10 
- Bulletin 11 

• Kaleidoscoop-flitsen van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid 
 
Jaarverslagen en beleidsplannen 
• Beleidsplan 1996-1998 – Stichting Blijf van m’n lijf Amsterdam.  
• Jaarvergadering 1931 – bond voor gereformeerde jeugdorganisatie. Wat moeten en wat mogen 

onze jeugdigen lezen en Bouwen naar goddelijk voorbeeld. 
• Jaarverslag  1950 – CICSA, Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid Amsterdam  
• Jaarverslag 1939 – Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 
• Jaarverslag 1963 – Stichting Valkenheide- Maasbergen Zakelijk vertaalde liefde 
• Jaarverslag 1969 – Dr. S. van Mesdag-inrichting Groningen 
• Jaarverslag 1995 – Stichting ICODO 
• Verslag van algemene ledenvergadering 1951 – Nationale Federatie De bond tot 

Kinderbescherming. De grenzen van het paedagogisch en psycho-therapeutische element in de 
kinderbescherming. 

• Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid 1969 – Ministerie van Sociale zaken 
en Volksgezondheid. Effecten van de wekaminen op de mens.  

 
Redevoeringen 
• Baan, P.A.H., Psychiatrie in de maatschappij (Groningen 1957). Rede uitgesproken bij de 

aanvaarding van het ambt hoogleraar in de psychiatrie aan de rijksuniversiteit Groningen op 15 
oktober 1957. 
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• Boerwinkel, F., Academie in futurologische perspectief (Driebergen 1967). Rede bij de opening 
van het cursusjaar van de academie de Horst 29 augustus 1967. 

• DornScheidt, Hermann, Obdachlosigkeit in Düsseldorf, bericht des sozialdezernenten der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, gehalten vor dem Rat der Stadt januari 1971 

• Groenman, Sj., Het gezin in het welzijnsbestel, Lezing gehouden op maandag 24 april 1961 in de 
voorjaarsvergadering der Nederlandse Federatie van Algemene Instelling voor Gezinsverzorging 
in  “de Pietersberg”  te Oosterbeek.  

• Heuven Goedhart, G.J. van, Refugee problems and their solutions (Oslo 1995) Lecture given at 
the nobel institute in Oslo 12 december 1955 on the occasion of the award of the nobel prize for 
peace 1954 to the office of the united nations high commissioner for refugees.  

• Knappert, E.C., De School voor Maatschappelijk werk, afscheidsrede 1926.  
• Mennicke-Frankfurt, Carl, Bedrohte Kindheid (Dassel 1957). Drei referatie gehalten auf der 

Tagung Gilde Soziale Arbeit Dassel 1957. 
• Oyen, H. van, Logos en Ethos (Nijkerk 1942). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het  

hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen 25 april 1942.  
• Oyen, H. van, Op weg naar een christelijke wijsbegeerte? (Nijkerk 1948). Afscheidscollege van 

Prof. Dr H. van Oyen van de Groninger Universiteit.  
• Younghusband, Eileen, Grundausbildung für Case Work: Ihr Platz im Lehrplan der Schulen 

(Berlijn 1956). Eine vorlesung gehalten im Case Work Seminar der Vereinten Nationen in Finland 
1952. 

 
Bundels 
• Paspoort Maatschappelijk werk: Een selectie uit de internationale vakliteratuur (Houten 1998). 
• Understanding the psychology of the unmarried mother (New York 1945).  
• Understanding the older client (New York 1955). 
 
Monografieën en overdrukken 
• Alt, Herschel (red.), Conditioned Environment in case work Treatment: A monograph of five 

articles on Hawthorne-Cedar Knolls School Lavanburg Corner House (New York 1944). 
• Beugen, M. van, Hoger onderwijs en de welzijnssector van de samenleving (Groningen z.j.). 
• Bouman, P.J., Evenwicht tussen stad en platteland ( [Groningen] z.j.). Uitgave van de Groninger 

maatschappij voor landbouw. 
• Cordemann, Margarete, Werkfürsorge (Berlijn 1955). 
• Druckers, Peter F., The way to industrial peace (uit Harper’s Magazine 1947). 
• Fraiberg, Selma H., Psychoanalytic principles in casework with children (New York 1955). 
• Friedländer, Walter, Amerikanisches Wohlfahrtswesen und die Gewerkschaften (Köln 1958). 
• Hess, Max, Recht und Fürsorge (Zürich 1951) (Uit: Armenpfleger nr 9-10 1951). 
• Hymes Jr., James. L., Klare Antworten: Helfende Hinweise zur entwicklung einer gesunden 

Sexualität (Bonn 1954). 
• Johnson, F. Ernest, Protestant social work (New York 1954) (uit: Social welfare yearbook, 1954). 
• Kendall, Katharine A., Education for social work (New York 1954) (Uit: social work year book, 

1954) 
• Konopka, Gisela, A healthy group life-social group work’s contribution to mental health (uit: Mental 

Hygiene 1961). 
• Konopka, Gisela, Group work in psychiatric settings (uit: Canada;s mental health z.j). 
• Konopka, Gisela, Institutional treatment of emotionally disturbed children (z.p. 1962) (Crime and 

Delinquency, januari 1962). 
• Lotmar, Paula, Gedanken zur Defenition und Funktion der Sozialen Arbeit (uit: Mitteilungsblatt der 

Ehemaligen der Schule fur Soziale Arbeit Zurich 1963), 
• Lotmar, Paula, Gemeinschaftsplanung innerhalb der Sozialen Arbeit der Vereinigten Staaten von 

Amerika (uit: Schweizerische Zeitschrift fur Gemeinnutzigkeit 1962). 
• Lotmar, Paula, wissenschaftliche forschung in der Sozialen Arbeit (1961) (Uit: Schweizerische 

Zeitschrift für Gemeinnützigkeit 100 (1961) nr. 7/8). 
• Lowrey, Lawson G. e.a., Group therapy (New York 1943) (Uit: The American Journal of 

Orthopsychiatry Vol XIII, Nr 4 1943). 
• Murray, Clyde E., The profession of social work (New York 1954) (Uit: Social work year book (New 

York 1954). 
• Pek-Went, L. v.d., Veertig jaren School voor Maatschappelijk werk (Assen 1940) (uit: 

Volksontwikkeling (1940) nr 4). 
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• Priest, Benjamin R., Case work and the church (New York z.j.). 
• Rapoport, Lydia, In defense of social work: an examination of stress in the profession (Chicago 

1960) (Uit: the social service review 1 (1960) vol. XXXIV). 
• Rapoport, Lidia, The concept of prevention in social work (New York 1962) (Uit: Social Work 

(1961) januari). 
• Rapoport, Lydia en Kate S. Dorst, Teamwork in a rehabilitation setting: a case illustration (New 

York 1960) (Uit: Social Caswork (1960) juni). 
• Rasch-Bauer, Hermine, Therapeutische Gruppenpädagogik I (Wiesbaden 1957). 
• Ross, Helen en Adalaide M. Johnson, Psychiatric interpretation of the growth process (New York 

1949) (uit: Journal of social casework). 
• Scheffer, M.C.J., Opvattingen omtrent personeelsbeheer: een onderzoek bij de leiding van een 

aantal bedrijven en instellingen (Groningen 1951) 
• Schumann, Hanna E., Haus Koserstraße: sozialpädagogische Fortbildungsstätte Der Senator für 

Familie, Jugend und Sport (Berlijn 1974). 
• Schwarzmann, Julia, Psychologische Mitarbeiterbesprechungen im Heim (uit: Mitteilungsblatt der 

Ehemaligen der Schule fur Soziale Arbeit Zurich 1963), 
• Smith, Neilson F., Practitioners orientations to knowledge and conceptual learning from practice 

part II (uit: Social Casework 1966). 
• Stahel, Albert, Walter, Sozialarbeid als Denkmodell (Zürich 1961). (Uit: Schweizerische Zeitschrift 

für Gemeinnützigkeit 100 (1961) nr 7/8). 
•  Verwoerd, W., Sociale zorg en personeelsvertegenwoordiging in de onderneming (Eindhoven 

z.j.). 
• Voiland, Alice L., Family casework diagnosis (New York 1961). 
• Vos, Roel, De factor macht in het opbouwwerk (Den Haag 1972). 
• Zeller, Doris, Die Schuldfrage in der Sozialen Arbeid (uit: Mitteilungsblatt der Ehemaligen der 

Schule fur Soziale Arbeit Zurich 1964), 
• Zeller, Doris, Zwang und Autorität in der Fürsorge (uit: Mitteilungsblatt der Ehemaligen der Schule 

fur Soziale Arbeit Zurich 1963), 
 
Rapporten en nota’s  
• “Alle begin is moeilijk” de voorbereiding van de instandhouding van ruim 300 oude woningen in 

Groningen, concept-uitgave (Groningen z.j.). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• Aanpak van de stadsvernieuwing: gemeente Groningen (Groningen 1973). 
• Beleidsnota speeltuinwerk (Groningen 1974) 
• Beleidsnotitie, verwachte uitbreiding van het aantal medewerkers t/m 1977 met toelichting en 

Uitwerking in financiële indicaties voor de begroting 1974 t/m 1977 met toelichting (Groningen 
1973). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Benadering van probleemgezinnen in Engeland: verslag en enkele suggesties naar aanleiding van 
een oriëntatiereis (Den Haag 1965).  

• Beroepsarbeid buitenshuis door vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid: rapport uitgebracht 
door de gezinsraad aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (Den Haag 
1966) 

• Bruyning, P. Practische en onderwijskundige problemen van de integratie van verschillene 
methodieken in het kader van de hulpverlening: verslag van een studiereis door Amerika (Rijswijk 
1966, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 

• Community organization and family welfare in European problem areas: working papers and final 
report of an expert-group held at Baarn (Netherlands) 2-8 oktober 1955 (Den Haag 1956) 
Ministerie van maatschappelijk werk.  

• Concept nota “ taken en organisatie: van het landelijk service- en ontwikkelingsorgaan voor het 
algemeen maatschappelijk werk (z.p. 1973).  

• Conceptrapport speeltuinonderzoek van de werkgroep speeltuinvoorzieningen (Groningen 1974). 
Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• De nieuwe stadswijken en het samenwerkingsverband opbouwwerk (Groningen z.j.). Stichting 
Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• De Oosterpoort een 19e eeuwse woonwijk: diagnose en therapie bij een stadsvernieuwing 
(Groningen 1972) 

• De stedelijke raad voor maatschappelijk welzijn op de voet gevolgd van 1957-1965 tot nu 
(Groningen 1971). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 
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• De tekenen van gemeente en provincie op het gebied van het maatschappelijk opbouwwerk en 
het individueel maatschappelijk werk, van het cultureel werk en van de sport en de recreatie: 
Rapport van de Groninger W.B.S. commissie voor sociaal, cultureel, sport en recreatiebeleid. 
(1963 z.p.). 

• Discussie naar aanleiding van de dissertatie van dr. H.P. Milikowski: sociale aanpassing niet-
aanpassing onmaatschappelijkheid. Uitgave van de Commissie oriënteringsdagen voor bijzonder 
gezins-wijkwerk (Den Haag 1963). 

• Discussienota aanloopcentrum Beijum (Groningen 1973). Stichting Stedelijke Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Discussienota wijkraden (z.p., z.j.) 
• Doeleman, F., Eindrapport van observatie verricht van 4 februari tot 3 juni 1956 in de Verenigde 

staten van Amerika als United Nations Social Welfare Fellow” over het onderwerp “medical social 
work” (Ministerie van Maatschappelijk Werk). 

• Doelstellingen binnen de stad Groningen: nota opgesteld door het binnenstadsteam, in opdracht 
van het gemeentebestuur van Groningen (Groningen 1972).  

• Engeslman, E.L. en J. Hamel, Huisvesting en Hulpverlening (Den Haag 1977, Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk). 

• Financieel verslag 1974 (Groningen 1974). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• Gelder, Kees van, Een vrijwilligerscentrale in Groningen: waarom het niet door ging (Den Haag 
z.j.) Onderzoeksverslag van Nederlands Instituut voor maatschappelijk werk onderzoek. 

• Gelder, Kees van, Een vrijwilligerscentrale in Groningen: waarom het niet door ging (Den Haag 
1974). Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek. 

• Handreiking aan de instellingen voor algemeen maatschappelijk werk ten behoeve van het maken 
van een instellingsplan + bijlage + jaarverslag (Den Bosch 1978). Joint. Landelijke organisatie 
voor maatschappelijke dienstverlening. 

• Harper, Ernest B., The Hollis report: issues and implications (East Lansing 1952) 
• Het Maatschappelijk werk in de bedrijven: Rapport van een werkgroep voor het Instituut voor 

Preaventieve geneeskunde (Leiden 1948).  
• Het open bejaardenwerk in de Oosterparkwijk: een peiling (Groningen 1974). Stichting Stedelijke 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 
• Hendriks, G., New trends in social welfare policy in the Netherlands (Ministerie van CRM, Rijswijk 

1978) 
• Het werkende meisje en haar levenssituatie: rapport samengesteld in opdracht van het Nationaal 

Centrum Vorming Bedrijfsjeugd te Rotterdam en het Katholiek Centraal Instituut ter verzorging van 
de Mater Amabilisscholen te Utrecht (Utrecht 1954). 

• Heukels, J.M., het agendum van maatschappelijk werkers: overzicht van de gegevens, door 43 
maatschappelijk werkers verstrekt over hun dagelijks werkzaamheden. (Utrecht 1962). 

• Heusden, A.A., Gezinsbehandeling in de Verenigde staten van Amerika: verslag van een 
studiereis (Rijswijk 1965, (Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 3 
exemplaren. 

• Hulp- en diensverlening aan de bewoners van 65 jaar en ouder van Selwerk, Tuinbuurt, 
Vinkhuizen en de Paddepoel: Rapport uitgebracht op verzoek van de Stichting Dienstverlening 
aan Bejaarden in de gemeente Groningen. (Groningen 1972). Stichting Stedelijke Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Hulpverlening aan gerepatriëerden uit Indonesië (Den Haag 1961) 
• Infopakket werkgroep Herstructureerring Maatschappelijke dienstverlening (z.p. 1974).  
• Informatiecentra algemene bijstandswet: verslag van enkele eksperimenten (Groningen 1971). 
• Informatie-nota over het initiatief “project gecoördineerd bejaardenwerk” in Selwerd, Vinkenhuizen 

en de Paddepoel (Groningen 1972). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
Groningen). 

• Inspraakprocedure Beijum (Groningen 1975). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• Jansen, J.D. Social work training in the United Kingdom and the need of workers on different 
levels of work: report on a fellowship. (Rijswijk 1966, Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk) 

• Kiezen of delen: informatie-set over de R.O.A.-struktuur (Nijmegen 1974). Stichting kontakt 
provinciale en plaatselijke organen voor overleg en advies.  
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• Kindercentra in de gemeente Groningen: de huidige situatie en gedachten omtrent de wenselijke 
ontwikkeling van kindercentra in de gemeente Groningen (Groningen 1971). Stichting Stedelijke 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Knipselkrant maatschappelijke begeleiding (Den Haag 1960, Ministerie van Maatschappelijk 
Werk).  

• Korte schets van de sociaal-culturele situatie van Vinkhuizen een nieuwe stadswijk van 
Groningen: uitgebracht n.a.v. de subsidie-aanvraag voor de verbouwing van de boerderij “Het 
Vinkhuys” aan de Boraxstraat tot sociaal-cultureel centrum voor Vinkhuizen. 

• Lens, L.F. (red). Beroepsethiek code en consultatie, commissie van consultatie (Utrecht 1983). 
• Loon, P. van, Nota Ontwikkelingsbeleid in Nederland (Den Haag 1963). 
• Method and process in social casework: report of a staff committee community service society of 

New York (New York 1958) 
• Nota betreffende de Rijksbijdrageregeling voor de plaatselijke organen voor overleg en advies op 

maatschappelijk terrein (z.p., z.j.). 
• Onderzoek Indische buurt (Groningen 1965). Stichting voor Christelijke Sociale Arbeid in de 

Gemeente Groningen, sectie Jeugdzorg). 
• Onderzoek naar arbeidssituatie van mannen uit probleemgezinnen te Maastricht: beschrijvend-

exploratief onderzoek naar de inschakeling in het arbeidsproces (in de periode 1950-1960) van 80 
werknemers, hoofden van probleemgezinnen, die zijn opgenomen in een woonschool te 
Maastricht. (Maastricht 1966) . Stichting bijzondere sociale zorg Maastricht. 

• Opbouwwerk Poolen? (Groningen 1973). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
Groningen). 

• Organisatie en voornaamste taken van het departement van maatschappelijk werk (Den Haag 
1960). Ministerie van maatschappelijk werk. 

• Paracommercialisme onoverkomelijk? (Groningen 1975). Stichting Stedelijke Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Participatie bij Stadsvernieuwing: theorie en praktijk, projekt-studie Bloemenbuurt te Groningen 
(Groningen 1971). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Participatie bij stadsvernieuwing: theorie en praktijk, samenvatting en beleidskonklusies n.a.v. 
projekt-studie Bloemenbuurt te Groningen (Groningen 1971). Stichting Stedelijke Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, Groningen. 

• Plan van aanpak: project Indisch Maatschappelijk Werk van de VOG-sectie AMW in 
samenwerking met stichting Pelita (Rijswijk 1996) 

• Programma van eisen, tweede fase nieuw en verbouw dr S. van Mesdag-inrichting Groningen 
(Groningen [1970]) 

• R.O.A. Projekten Groningen (Groningen 1972). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• R.O.A. Projekten Groningen (Groningen 1974). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• R.O.A. Projekten Groningen (Groningen 1975). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• R.O.A. Projekten Groningen (Groningen 1975). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• R.O.A. projekten in Groningen (Groningen 1971). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Groningen). 

• Raming van de behoefte aan gediplomeerden van de sociale academies in 1975 (Rijswijk 1969, 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk). 

• Rapport Levensovertuiging-maatschappelijk werk: van de commissie levensovertuiging-
maatschappelijk werk ingesteld door de sectie gezinszorg en gezinsverzorging van de Generale 
Diaconale Raad (Utrecht 1965). 

• Rapport van de dag der dorpshuizen (Den Haag 1963, Ministerie van Maatschappelijk Werk). 
• Rehabilitation of the handicapped (New York 1953). United Nations social welfare information 

series. 
• Report of the Lund committee on child and family support ([Lund] 1996).  
• Reyners, A.G., Revalidatie van Mindervaliden  (Zaandam 1952). Dienst voor sociale zaken 

Zaandam. 2 Exemplaren 
• Ritsema, N.H., The family transactional approach in the United States of America: Final report of a 

study in the United States of America in virtue of a Fellowship granted under de auspices of the 
United Nations (z.p. 1966). 
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• Samen mensen helpen: een visie op schaalvergroting op het terrein van sociale dienstverlening. 
(Zwolle 1969). Nota van de provinciale organen van samenwerking voor maatschappelijk werk in 
Overijssel.  

• Samenwerking van huisartsen en maatschappelijk werk: Verslag van een experiment in 
Amsterdam (Rijswijk 1968, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 

• Schets van een structuur voor het sociaal en cultureel beleid in de provincie Groningen. 
(Groningen 1975). Provinciaal bestuur van Groningen.  

• Schoolholm en omgeving: Verslag van een enquête onder de bewoners van deze buurt ten 
behoeve van het klubhuis De Holm. (Groningen 1973). Stichting Stedelijke Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Slotopmerkingen uit het rapport “een verkennend onderzoek in de wijken de Wijert en Corpus Den 
Hoorn.” (Groningen 1973). Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Sociale academie en beroepspraktijk: een onderzoek naar de opvattingen van maatschappelijk 
werkers, leidinggevende functionarissen en docenten over de aansluiting tussen de opleiding aan 
de sociale academie en de beroepspraktijk van het maatschappelijk werk (Nijmegen 1971). 
Instituut voor toegepaste sociologie.  

• Sociale academie en beroepspraktijk: een onderzoek naar de opvattingen van maatschappelijk 
werkers, leidinggevende functionarissen en docenten over de aansluiting tussen de opleiding aan 
de sociale academie en de beroepspraktijk van het maatschappelijk werk. Bijlagen (Nijmegen 
1971). Instituut voor toegepaste sociologie.  

• Sociale academies en scholen voor opleiding van jeugdleiders: herkomst, aanmelding en 
afstuderen van leerlingen in de periode 1959-1964. (Denhaag 1968). Nationale raad voor 
maatschappelijk welzijn.  

• Sociale Wegwijzer voor de Gemeente Groningen (Groningen 1975). Stichting Stedelijke Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 

• Spelen in oude stadswijken Nota (z.p. z.j.). 
• Takenlijst van het algemeen maatschappelijk werk (Den Bosch 1983). Joint. Landelijke organisatie 

voor maatschappelijk dienstverlening.  
• The professional social worker in local authority health and welfare services: a statement prepared 

by the standing Joint committee of the association of General and Family Caseworkers the 
Association of Psychiatric Social Workers the Institute of Almoners (z.p. 1961).  

• Therapeutische gezinsverpleging Deel 1: van hulpverleningsproject naar research. Eindeverslag 
van een exploratief onderzoek naar de bijdrage van project “ therapeutische hulpverlening”  tot 
hulpverlening binnen het kader van de Justitiële Kinderbescherming. (z.j., z.p.). 

• Therapeutische gezinsverpleging Deel II: van exploratie naar hypothese-vorming. Eindeverslag 
van een exploratief onderzoek naar de bijdrage van project “ therapeutische hulpverlening” tot 
hulpverlening binnen het kader van de Justitiële Kinderbescherming. (z.j., z.p.). 

• Therapeutische gezinsverpleging Deel III: bijlagen. Eindeverslag van een exploratief onderzoek 
naar de bijdrage van project “ therapeutische hulpverlening” tot hulpverlening binnen het kader 
van de Justitiële Kinderbescherming. (z.j., z.p.). 

• Tienen, A.J.M. van, De verhouding sociologie en beleid in het overheidsbestuur (Rijswijk 1968, 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 

• Tienen, A.J.M. van, sociologisch profiel van het maatschappelijk werk in Nederland (Rijswijk 1967, 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 

• Trefcentra in Groningen: voorlopig rapport van de werkgroep Trefcentra (Groningen 1971). 
• Verhouding tussen cultureel en maatschappelijk werk: nota’s uitgebracht voor het nadere beraad 

met het Nederlands Cultureel Contact. (Woudschoten 1957).  
• Vissers, John J., Social administration. Some survey and tetative comments: final report of a study 

in the United States. (Den Haag 1965, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) 
• Voorontwerp Algemene Bijstandswet, nota van toelichting: I algemeen deel, II toelichting op de 

artikelen (Den Haag z.j.) 
• Voorontwerp van wet houdende beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen 

(comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw Amsterdam z.j.) 
• Welvaart en welzijn (Winschoten 1962). Publicatie van de Raad voor de Welvaartsbevordering “ 

opbouw Oost-Groningen” en de Stichting Welzijn Oldambt. 
• Woonschepen en hun bewoners in de gemeente Groningen: verslag en onderzoek naar de 

huidige situatie van woonschepen en hun bewoners, uitgevoerd door het Economisch 
Sociografisch Bureau van de gemeente Groningen en de SSRvMW (Groningen 1974). Stichting 
Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Groningen). 
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• Zee, H. van der, Concept discussienota hard-drugs in Groningen: niet in de eerste plaats een 
jongeren- of drugprobleem maar vooral een beleidsprobleem (Groningen 1975) 

• Zesde wetsontwerp omtrent de organisatie en de financiering van de maatschappelijke 
dienstverlening ter bevordering van de kwaliteit daarvan en van haar bereikbaarheid en 
beschikbaarheid voor allen, die daar behoefte aan hebben. (maart 1973). 

• Zijderveld, B. van, E. Sluys-van Werven en T. Scheffer, Verslag van een veranderingsproces: 
veranderingsproces op gang gebracht door introduktie van een speelleidster binnen een instelling 
voor maatschappelijke dienstverlening aan geestelijk gehandicapte. Deel 1 Theoretische notities 
(z.j. z.p.) 

• Zijderveld, B. van, E. Sluys-van Werven en T. Scheffer, Verslag van een veranderingsproces: 
veranderingsproces op gang gebracht door introduktie van een speelleidster binnen een instelling 
voor maatschappelijke dienstverlening aan geestelijk gehandicapte. Bijlagen (z.j. z.p.). 

 
Conferentieverslagen 
• Annual program meeting workshops of the council on social work education (januari 1954 

Washington D.C.). 
• Bremer Seminar 1953.  
• Conference of schools of social work (5e conferentie) (juli 1950 Parijs). 
• Conference of the International committee of schools of social work (6e conferentie) (augustus 

1952 Stockholm). 
• Conference on interprofessional communication between education and social work (april 1964 

Chicago) 2 stukken.  
• European seminar on training of senior personnel for the social services (oktober 1963 

Amersfoort). 
• International seminar on social welfare administration and planning (juni/augustus 1964 

Washington D.C.) 
• Internationalen Konferenz für Sozialarbeit (8e jaargang) (augustus 1956 München). 
• National Conference of social work (mei/juni 1955 San Francisco). 
• Provinciale dag van de stichting voor M Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht (oktober 

1960 Utrecht). 
• Studiebijeenkomsten “opleiding en praktijk” in het kader van het bijzonder opbouwwerk (mei/april 

1965 Zwolle). 
• Study-conference on new ways in family treatment (juni 1965 z.p.[Nederland]). 
• Symposium on the integration of psychiatry and case work in child guidance practice (december 

1945 New York). 
• Urban issues seminar (November 1965 Newark). 
• Xe international conference of social work (1961, Rome). 
• XIIIth International congress of schools of social work (augustus/September 1966, Washington 

D.C.) 2 stukken. 
• XIVth international conference on social welfare (augustus 1968 Tuusula) 
• XIVth international congress of schools of social work (augustus 1968 Otaniemi). 
 
Krantenknipsels en overige losse ongepubliceerde artikelen. 
• Anoniem, ‘Basic concepts in community development (z.j.). 
• Friedländer, Walter, ‘Jugendliche banden in Amerika, ihre soziologische Rolle und Massnahmen 

der Fürsorge’ in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 
nummer 12 december 1962. 

• Heerma van Voss, A.J., ‘Vijftig jaar sociale psychiatrie in Nederland’ in: Vrij Nederland 6 december 
1980. 

• Jongh, J.F. de, ‘Education for social work in Europe and its actual problems (z.j.). 
• Kamphuis, Marie, Gezinswerk (lezing of collegetekst), ca. 1966 
• Kamphuis, Marie, Ingezonden brief naar HP/de Tijd 3 april 1998. 
• Keyser, A.M.J. de, ‘Het wereldbeeld van  Frederick S. Perls. Deel 1: De ideeën achter 

gestalttherapie’ in: Intermediair 15e jaargang 4 mei 1979 nummer 18. 
• Putte, J. van der en E. Moolenaar, ‘De toekomst van de reclassering. Reactie op gelijknamig 

artikel van dr. G. Snel’ in: Intermediair 9e jaargang 18 november 1973 nummer 45. 
• Sieder, Violet M., ‘What is community organization practice in social work’ (z.j.). 
• Vismans, Leo L., ‘Verslag van mijn studiereis naar Amerika 31 maart – 16 september 1953 

(Amsterdam 1954). 
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• Wieringa, Cornelis F., ‘Entwicklungsphasen der Supervision (1860-1950)’, in: Supervision, 
zeitschrift für berufsbezogene Beratung in socialen, pädagogischen und therapeutischen 
Arbeitsfelderen 18 december 1990. 

 
 
 

 10


