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1. Privacybescherming (witte map)  

 

Achtergrondinfo 

Deze map bevat materiaal over de rechtszaak 1982- 84, aangespannen door 

maatschappelijk werkster Nel Breed. Het zijn o.a. stukken van de NVAGG 

(Nederlandse Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), de RIAGG, 

artikelen over de rechtszaak en ander achtergrondmateriaal.   

De kwestie was als volgt: de AGGZ-hulpverlening was sinds 1982 een wettelijke 

verstrekking vanuit de AWBZ geworden. Volgens het machtigingsstelsel van de 

AWBZ werden hulpverleners verplicht om privacygevoelige gegevens te 

verstrekken over patienten. Ze moesten verslag geven van behandelingen en het 

uitzicht op verbetering, als criterium voor het verlenen van een machtiging. 

Maatschappelijk werker Nel Breed weigerde in 1982 om patientgegevens in te 

zenden. Ze spande een rechtszaak aan. Jens steunde haar, als secretaris van de 

Kommissie van Consultatie van de Sektie Maatschappelijk Werkers van de NOW 



en als lid van de Beraadsgroep Machtigingssysteem AGGZ. Beide organisaties 

steunden hulpverleners die knel kwamen te zitten door het machtigingssysteem.  

 

 Auteur onbekend, ‘Hoe de beroepsethiek het won van de 

ziekenfondsbureaucratie, maatschappelijk werkster Nel Breed vocht tot 

bij de kantonrechter’. In: Welzijnsweekblad (19 oktober 1984) 

 

 Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, 

Kernpunten uit het Rapport van de Werkgroep Wettelijke Regeling t.b.v. 

Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 1981. (6 bladzijdes, 23 juli 

1981) 

 

 Jens, L.F., Kernpunten uit het Rapport v. d. Werkgroep Wettelijke 

Regelgeving (handgeschreven aantekeningen, 5 bladzijden, datum 

onbekend) 

 

 Aan elkaar geniet:  

- Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, 

Informatie met betrekking tot RIAGG-erkenningsnormen (2 bladzijdes, 24 

juli 1981). 

-   Voortgangsverslag uit het overleg NVAGG met VenM, CRM en Inspektie     

over RIAGG-   erkenningsnormen (6 bladzijdes, 24 juli 1981). 

-     Rechten van de Klient in de AGGZ (voorstel tot een ‘behandelstatuut’) (2 

bladzijdes, 16 juli 1981) 

 

 NVAGG, afd. voorlichting, AWBZ-bulletin 2 (12 bladzijden, december 

1981) 

 

 Documenten van Ginneken, P. van, Regionaal Instituut Ambulante 

Geestelijke Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg:  

- brief aan het bestuur van de NVAGG t.b.v. ledenvergadering over 

concept-modelovereenkomst (privacy cliënten). Afkomstig van: bestuur 

RIAGGOZ (2 bladzijdes, 3 februari 1982) 

- artikelsgewijze toelichting concept-modelovereenkomst AWBZ-AGGZ 

(onvolledig, 1 bladzijde, datum onbekend) 

 

 Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 



- Brief aan L. F. Jens over ontvangst toezending Het Hulpverleners 

dilemma in de AGGZ. Ondergetekende: A. op ’t Hoog van MGV (1 

bladzijde, 22 juni 1982) 

- Jens, L.F., Het Hulpverleners Dilemma in de AGGZ – Reactie op de 

reactie van F. Mispelblom Beyer in MGV 5/1982 (4 bladzijdes, datum 

onbekend) 

 

 Est, Jan van, ‘Privacydiscussie ageert tegen  het machtigingsstelsel’. In: 

Welzijnsweekblad 3 (september 1982, jrg 7 nr 29) 

 

 Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, 

Eindrapport Werkgroep Evaluatie Machtigingssysteem (19 bladzijdes, 

deel dubbelzijdig bedrukt, 6 oktober 1982) 

 

 Brief aan bestuur van de NVAGG over het Machtigingssysteem AWBZ. 

Afkomstig van: Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers, Sektie 

Maatschappelijk Werkers en Kommissie van Konsultatie. 

Ondergetekende: J. van Zijverden & L.F: Jens (4 bladzijdes, 6 oktober 

1982) 

 

 Bestuursnotitie over machtigingssysteem en begeleidende brief. 

Ondergetekende: J. J. H. Engelen (4 bladzijdes, dubbelzijdig bedrukt, 7 

oktober 1982) 

 

 Documenten Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne: 

- Brief aan het bestuur van de Nederlandse Organisatie van 

Welzijnswerkers, sectiebestuur maatschappelijk werkers,  inzake 

privacybescherming bij het machtigingssysteem in het kader van de 

RIAGG-verstrekking. Ondergetekende:  J. van Londen. (3 bladzijdes, 20 

oktober 1982) 

- Afschrift brief aan Ziekenfondsraad inzake privacybescherming; 

machtigingssysteem in het kader van de RIAGG-verstrekking & 

begeleidende brief aan NVAGG. Ondergetekende: M. H. M. F. 

Gardeniers-Berendsen (2 bladzijden, dubbelzijdig bedrukt, 12 oktober 

1982) 

- Kopie Motie van Van der Heijden & Terpstra over Psychiatriebeleid, 

Tweede Kamer der Staten-Generaal (1 bladzijde, 7 februari 1983) 

 



 Onvolledige brief over machtigingssysteem. Adressant onbekend, 

ondergetekende: C. de Jong, RIAGG Arnhem (1 bladzijde, onvolledig, 30 

november 1982) 

 

 Brieven over opzegging medewerking aan machtigingsstelsel: 

- Aan bestuur en direktie van de Stichting Riagg Arnhem, van Willem van 

Enckevort (2 bladzijden, 6 november 1982) 

- Aan bestuur van de Stichting Medisch Pedagogisch Bureau van Simone 

Sas (2 bladzijden, ongedateerd) 

- Aan bestuur en direktie van de Stichting Riagg Arnhem van Nel Breed 

(2 bladzijden, 4 november 1982) 

- Aan bestuur van de Stichting Riagg “Noordhage” van Alice van der Pas 

& Simone Sas (3 bladzijden, 18 januari 1983) 

- Bijlage 9, Commissie van Consultatie, bijbehorende andere documenten 

niet aanwezig. Afkomstig van L. F. Jens. (1 bladzijde, gedateerd op 30 

oktober en 1 november 1982)    

                      

 Documenten RIAGG Arnhem: 

- Brief aan medewerkers over Machtigingsstelsel aggz; uitspraak in kort 

geding (2 bladzijdes, 12 augustus 1983) 

- Brief aan medewerkers over Machtigingsstelsel aggz; uitspraak in kort 

geding (2 bladzijdes, 12 augustus 1983) 

[de twee brieven zijn niet identiek, bij de tweede versie ontbreekt de 

laatste alinea] 

 

 Brief aan bestuur en direktie Riagg Arnhem, over machtigingsstelsel en 

medewerking onder protest nav verliezen van Kort Geding. 

Ondergetekende: W. van Enckevort & L. Geelen-Voss (1 bladzijde, 8 

september 1983) 

 

 Brief van P. M. Breed aan L. F. Jens  

 

 Begeleidende brief (1 bladzijde, 19 september 1983) 

 

 Afschrift (in tweevoud) brief aan Bestuur en Direktie Riagg Arnhem 

inzake machtigingsstelsel en medewerking onder protest (4 bladzijdes, 14 

september 1983) 

 



 Brief aan L. F. Jens inzake hoe om te gaan met machtigingsstelsel en 

juridische mogelijkheden. Ondergetekende: Nel Breed (1 bladzijde, 16 

november 1983)  

 

 Document met titel “Wijzigingen”, mogelijk behorend tot brief van Breed 

aan Jens van 16 november 1983 

 

 Brief aan voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake 

onjuistheden in de notitie machtigingssysteem in de AGGZ en de privacy-

bescherming van de klient. Afzender: Nederlandse Vereniging voor 

Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (bladzijde met ondertekening 

niet aanwezig)(2 bladzijden, onvolledig, 24 november 1983) 

 

 Brief aan Bestuur en directie van de Stichting Riagg Arnhem inzake 

machtigingsstelsel; verzoek om verzegelde enveloppen gesloten te 

houden. Ondergetekende: Nel Breed (1 bladzijde, 28 november 1983)  

 

 Brief advocaat met kopie verzoekschrift N. Breed, aan L.F. Jens (dec 

1983) 

 

 Brieven Nederlandse Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

(januari 1984) 

  

 Commentaar L. F. Jens op deze brieven (januari 1983) 

 

 Uitspraak kantongerecht in de zaak Nel Breed, juni 1984. Er is een 

‘compromis’ bereikt. Alle gegevens moeten binnen de instelling blijven, 

alleen steekproefsgewijs mogen deze landelijk worden verzameld. 

  

 Materiaal over de verplichtingen van de werknemer in de AGGZ 

 

 Materiaal over de rechten van de verzekerde in de AWBZ 

 

 Diverse publicaties (bv. Uit Medisch Contact, uit Tijdschrift 

Maatschappelijk Werk, uit Welzijnsmaandblad) over de rechtszaak, over 

privacy, over de rechten van patiënten en van werknemers en over 

procedures in de volksgezondheid  

 



 

 

2. Leergesprek Kerk-Werk-Werkloosheid, februari- mei 1985 (blauwe plastic 

order) 

 

 Verslag van het Leergesprek Kerk-Werk-Werkeloosheid-febr-mei ’85. 

Gericht aan de Kerkraad van de Wijkgemeente SVP, ondergetekenden: 

Bertje Jens, Peter Zwerver (3 bladzijdes, bladzijde 1 in tweevoud, 19 

juli 1985) 

 

 Begeleidende brief bij Verslag van het Leergesprek gericht aan MSA 

Westerveen-van der Wielen, scriba van de kerkeraad van de 

Hervormde wijkgemeente SVP te Groningen. Ondergetekende: LF 

Jens (1 bladzijde, 19 juli 1985) 

 

 Uitgetypte samenvatting van flaps leergesprekken bijeenkomst 1 (2 

bladzijdes) 

 

 Handgeschreven aantekeningen over motivatie deelname 

leergesprekken (1 bladzijde A3) 

 

 Uitgetypte samenvatting van flaps leergesprekken bijeenkomst 2 (2 

bladzijdes) 

 

 Brief aan Jeltje (Meulenbroek) ter voorbereiding op gastcollege. 

Vermoedelijk geschreven door LF Jens (1 bladzijde, 3 april 1985) 

 

 Handgeschreven aantekeningen, vermoedelijk betrekking hebbend op 

gastcollege Jeltje Meulenbroek (5 bladzijdes) 

 

 Getypte aantekeningen gastcollege Jeltje Meulenbroek (1 bladzijde, 

april 1985) 

 

 Getypte stellingen ter discussie behorend tot vermoedelijk bijeenkomst 

5 (1 bladzijde, in tweevoud) 

 



 Uitgetypte vragen en antwoorden behorend tot vermoedelijke 

bijeenkomst 5 (1 bladzijde, 3 april 1985) 

  

 Uitgetypte stellingen behorend tot vermoedelijk bijeenkomst 5 (1 

bladzijde, in vijfvoud) 

 

 Handgeschreven aantekeningen behorend tot gastcollege van Henk 

Plasmeier (4 bladzijdes) 

 

 Handgeschreven aantekeningen niet nader geïdentificeerd (13 

bladzijdes) 

 

 Handgeschreven vragen/stellingen met antwoorden cursisten (18 

bladzijdes) 

 

 Ingevulde evaluatieformulieren (8 bladzijdes) 

 

 

3. NVMW Conferentie Ethiek & Praktijk, 22 & 23 Mei 1997 (blauwe plastic 

ordner) 

 Congresmap Ethiek & Praktijk 

o  niet ingevulde aanmeldingskaarten (tweevoud)   

o Nieuwsbrief NVMW uitgave april 1997 

 

 Programma Congres Ethiek & Praktijk donderdag 22 mei 1997 (1 

bladzijde, dubbelzijdig) 

 

 Abstract van Inleiding door prof. Dr. Van Houten (2 bladzijdes, 

inclusief voorblad) 

 

 Dictaat van Inleiding door prof. Dr. Van Houten (6 bladzijdes, 

inclusief voorblad) 

 



 Handgeschreven aantekeningen bij Inleiding door prof. Dr. Van 

Houten (2 bladzijdes) 

 

 Abstract van Inleiding door drs. Struijs (2 bladzijdes, inclusief 

voorblad) 

 

 Dictaat van Inleiding door drs. Struijs (9 bladzijdes, inclusief 

voorblad) 

 

 Abstract van “Deelsessie A: Ethiek & Etniciteit” door drs. Struijs (2 

bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Abstract van “Deelsessie B: Ervaring met Melding” door Jansen en 

drs. Vermeulen (3 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Abstract van “Deelsessie C: Waarden en Motieven in de 

Maatschappelijke Hulpverlening” door drs. Traas (3 bladzijdes, 

inclusief voorblad) 

 

 Voorblad van abstract van “Deelsessie D: Ethiek en Uitkeringsfraude” 

door Meijerink (1 bladzijde) 

 

 Abstract  van “Intuitie als deugd?” door prof. Dr. Widdershoven (2 

bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Dictaat van “Intuitie als deugd?” door prof. Dr. Widdershoven (6 

bladzijdes, inclusief voorblad) 

 



 Voorblad “Ethiek in relatie tot wetgeving” door prof. Dr. Beyaert (1 

bladzijde) 

 

 Dictaat van “Daders in Perspectief” door prof. Dr. Beyaert (9 

bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Programmatoelichting Forumdiscussie “Openheid versus 

Terughoudendheid” (1 bladzijde, dubbelzijdig) 

 

 Programma Congres Ethiek & Praktijk vrijdag 23 mei 1997 (1 

bladzijde) 

 

 Abstract Inleiding “Ethiek in de dagelijkse praktijk” door prof. Dr. 

Berghmans (1 bladzijde) 

 

 Abstract “Deelsessie A: Balanceren tussen betrokkenheid en distantie” 

door drs. Heeremans & Ooms (2 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Dictaat “Deelsessie A: Balanceren tussen betrokkenheid en distantie” 

door drs. Heeremans & Ooms (5 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Afschrift interview Heeremans & Ooms, verschenen in Deviant 

(december 1996[11]:12-18) (8 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Voorblad “Deelsessie B: Dagelijkse ethiek in het maatschappelijk 

werk” door prof. Dr. Berghmans & Vorstenbosch (1 bladzijde) 

 

 Abstract “Deelsessie C: Richtlijnen voor organisaties voor het 

ontwerpen van protocollen” door drs. Van Dartel (3 bladzijdes, 



inclusief voorblad) 

 

 Dictaat “Deelsessie C: Richtlijnen voor organisaties voor het 

ontwerpen van protocollen” door drs. Van Dartel (13 bladzijdes, 

inclusief voorblad) 

 

 Abstract “Deelsessie D: Ethiek en Zorg” door drs. Gelauff (2 

bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Abstract “Deelsessie E: Rechtspositie van de cliënt in de 

verzorgingsstaat” door drs. Tilborghs (2 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Dictaat “Deelsessie E: Rechtspositie van de cliënt in de 

verzorgingsstaat” door drs. Tilborghs (13 bladzijdes, inclusief 

voorblad) 

 

 Programmatoelichting Forumdiscussie “Ethiek in Maatschappelijk 

Perspectief (1 bladzijde, dubbelzijdig) 

 

 Samenstelling krantenknipsels betrekking hebbend op thema Ethiek 

(25 bladzijdes, inclusief voorblad) 

 

 Niet nader geïdentificeerde aantekeningen (2 bladzijdes, waarvan 1 

onbeschreven) 

 

 Deelnemerslijst (3 bladzijdes) 

 



 Maatwerk. Maatschappelijk Werk Magazine, Thema 

BEROEPSETHIEK (Jaargang 4 [2], mei 1997) 

 

 Brochure Uitgeverij Coutinho B.V. (2 bladzijdes, dubbelzijdig) 

 

 Brochure Beroepsethiek van Uitgeverij INTRO (1 A3 bladzijde, 

dubbelzijdig) 

 

 Brochure Psychologie – Psychopathologie van Uitgeverij INTRO (7 

bladzijdes, dubbelzijdig) 

 

 Brochure DEVIANT (1 bladzijde, dubbelzijdig) 

 

4. Divers materiaal (blauwe plastic ordner)  

 

 Opzet van een brief (2004) aan de NVMW naar aanleiding van de 

afhandeling van de tuchtrechtsspraak in de zaak van een client 

 

 Presentboekje Code of ethics for social workers (alternative), auteur 

onbekend, mogelijk studenten, handtekeningen in boekje  

 

 Correspondentie, oa over Hall of Fame  

 

 Feestboek ter gelegenheid van de 50-jarige samenwerking tussen Jens 

en H.P. Cloeck bij de Sociale Raad   

 

 Reactie op onderzoeksvragen van Jinke Hesterman, (NVMW) voor 

NVMW-nieuws  

 



 

5. Opleidingsmateriaal 1 (bruine map) 

 

 Agterof, André & Guus van der Veer, De jeugdwoning (jaartal 

onbekend) 

 

 Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, Wanningstraat 

[volume onbekend], pp. 653-662 

 

 Getypte aantekeningen over Baas, J, Crisisinterventie, vermoedelijk 

geschreven door L.F. Jens 

 

 Baas, J., ‘Crisisinterventie’. Verschenen in: Tijdschrift voor 

Maatschappelijk Werk (1974)  8, 2-8 [kopie, 14 bladzijdes]  

 

 Rooy, Pieter, de, [titel, jaartal, tijdschrift onbekend, mogelijk 

Maatschappelijk Welzijn], pp. 87-91 

 

 Sluis, Wim van der. Stencil, handgeschreven, betreffende het thema 

“samenwerken”. (5 bladzijdes, dubbelzijdig [jaartal onbekend]) 

 

 Epen, J.H., van, ‘Therapeutische modellen bij opvang en behandeling 

van verslaafden aan drugs en alkohol’. Verschenen in: Maandblad 

voor de Geestelijke Volksgezondheid. [volume en jaartal onbekend], 

pp. 584-592 

 

 Discussienota A.G. Hollenberg & P.S. Bakker over de begrippen 

Methodiek, Methode, Werkwijze. Protestantse voortgezette Opleiding 



voor Sociale Arbeid (2 bladzijdes, deels dubbelzijdig, november 1961) 

 

 Sluis, Wim van der. Stencil VII. Bewerking van “Menschen helfen mit 

neuen Methoden”. Groningen, Academie voor Sociale en Culturele 

Arbeid (5 bladzijdes, dubbelzijdig, Voorjaar 1975) 

 

 Sluis, Wim van der, Stencil VI. Bewerking van “Het fenomeen 

‘impasse’ in de Gestalttherapie (Michael Tophoff, M.G.V. 5/1974). 

Groningen, Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (4 bladzijdes, 

dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 

 Kopij uit Encyclopedia of Social Work t.b.v.het  vak “Social 

Casework”. Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op 

Sociaal-Pedagogisch Terrein (76 bladzijdes, augustus 1972) 

 

 Kopij uit Germain, Carel, Casework and Science: A Historical 

Encounter. Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein (9 bladzijdes, mogelijk uit 1972) 

 

 Samenvattend Uitreksel uit: Method and Process in Social Casework  

(7 bladzijdes, jaartal en auteur onbekend) 

 

 Hartman, Ann, ‘But what is social casework?’ Verschenen in: Social 

Casework (1971) pp. 411-419 

 

 Stencil, getypt, betreffende het thema “casework”. Protestantse 

voorgezette opleiding voor Sociale Arbeid (3 bladzijdes, gedeeltelijk 

dubbelzijdig, auteur en jaartal onbekend) 

 



 Perlman, Helen Harris, Social Service Review. The ‘social’ in Social 

Work (1961). [kopij vervaardigd door: Groningen, Academie voor 

Sociale en Culturele Arbeid tbv van Reeks: The Role Concept and 

Social Casework: Some Explorations]. (6 bladzijdes, gedeeltelijk 

dubbelzijdig) 

 

 Vermoedelijk vertaling van: Austin, Lucille (1948), ‘Verschillende 

behandelingsmethoden in het social casework’. (1948) Verschenen in: 

Social Casework (4 bladzijdes, gedeeltelijk dubbelzijdig) 

 

 Vermoedelijk vertaling van: Garrett, Anette, Modern Casework: The 

Contributions of Ego Psychology (jaartal onbekend), (3 bladzijdes, 

gedeeltelijk dubbelzijdig, Protestants Voortgezette Opleiding voor 

Sociale Arbeid) 

 

 Handgeschreven aantekeningen betreffende Perlman, Helen, The Role 

Concept and Social Casework (1961). [8 bladzijdes, vermoedelijk 

vervaardigd door LF Jens in 1967] 

 

 Oxley, Genevie, ‘A life-model approach to change’. Verschenen in: 

Social Casework (1971) pp. 627-633 

 

 Vertaling, uittreksel van W. Harsta, Academie voor Sociale en 

Culturele Arbeid betreffend: Maier, Henry, Three theories of child 

development (hoofdstuk 6), 11 bladzijdes, dubbelzijdig (januari 1974) 

 

 Vertaling, uittreksel, auteur onbekend, betreffend: Mayer, Henry 

(jaartal onbekend) ‘Helpende systemen’, verschenen in: Three theories 



of child development (2 bladzijdes, gedeeltelijk dubbelzijdig)  

 

 Sluis, Wim van der, Stencil II, getypt, Inleiding en diskussie-stuk als 

praktische voorbereiding op het praktijkjaar. Groningen, Academie 

voor Sociale en culturele Arbeid (8 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal 

onbekend, echter tbv studiejaren ’74-’75 en ’75-‘76) 

 

 Samenvatting lesstof “de intake”. Groningen, Voortgezette Opleiding 

voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein, auteur onbekend (2 

bladzijdes, dubbelzijdig, rond 1970) 

 

 Lesmateriaal tbv vak Social Casework/methodiek: Scherz, Frances, 

‘Intake: Concept en Process’, verschenen in: Social Casework (1960). 

Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein (5 bladzijdes, deels dubbelzijdig, 1972) 

 

 Samenvatting lesstof “het psycho-sociale onderzoek”. Groningen, 

Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch 

Terrein, auteur onbekend (2 bladzijdes, dubbelzijdig, 1970) 

 

 Perlman, Helen Harris, Social Service Review. What is Social 

Diagnosis? (1962) [kopij vervaardigd door: Groningen, Academie 

voor Sociale en Culturele Arbeid tbv van Reeks: The Role Concept 

and Social Casework: Some Explorations]. (7 bladzijdes, dubbelzijdig, 

jaartal onbekend) 

 

 Lehrman, Louis, ‘The Logic of Diagnosis’, verschenen in: Social 

Casework (1954?) (kopie in tweevoud, verdere informatie ontbreekt) 

 



 Garrett, Annette, The Worker – Client Relationship (jaartal onbekend) 

[kopij, vervaardigd door Protestantse Voortgezette Opleiding voor 

Sociale Arbeid] (7 bladzijdes, deels dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 

 Kopij uit Encyclopedia of Social Work tbv vak “Social Casework” met 

als thema “Socialization Methods in Social Work Practice”. 

Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein. (7 bladzijdes, dubbelzijdig, september 1972) 

 

 Vertaling, uittreksel van Wim Harsta, Academie voor Sociale en 

Culturele Arbeid betreffend: Ripple, Lilian, ‘Motivation, Capacity and 

Opportunity’, verschenen in: Social Service Monographs, University of 

Chicago (1964) (6 bladzijdes, dubbelzijdig, september 1973) 

 

 Orcutt, Ben, ‘Casework intervention and the problems of the poor’, 

verschenen in: Social Casework (1973, Vol. 54). [kopij vervaardigd 

door: Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein, jaartal onbekend]. (6 bladzijdes, dubbelzijdig)  

 

 Steneker, L., Mens en samenleving en stress-situaties en menselijke en 

maatschappelijk dysfunctioneren (jaartal onbekend). Collegedictaat? 

Groningen, Academie voor Sociale en Culturele Arbeid] (2 bladzijdes, 

dubbelzijdig) 

 

 Kopij uit Encyclopedia of Social Work tbv vak “Social Casework” met 

als thema Crisis. Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op 

Sociaal-Pedagogisch Terrein. (5 bladzijdes, dubbelzijdig, september 

1972)  

 



 Rapoport, Lydia, ‘The State of Crisis: Some theoretical 

Considerations.’, verschenen in: Crisis Intervention: Selected 

Readings, ed. Howard Parad (1965) [3 bladzijdes, dubbelzijdig, 

Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein, jaar van vervaardiging onbekend] 

 

 Lesmateriaal tbv vak Social Casework: Rapoport, Lydia, ‘Crisis-

oriented Short-Term Casework’, verschenen in: The Social Service 

Review (1967, vol 41) [vervaardigd door Groningen, Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein] (9 

bladzijdes, dubbelzijdig) 

 

 Goldberg, Standley, ‘Family Tasks and Reactions in the Crisis of 

Death’, verschenen in: SocialCasework (1973, Vol. 54  [kopij 

vervaardigd door: Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen 

op Sociaal-Pedagogisch Terrein]. (4 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal 

vervaardiging onbekend) 

 

 Kuyt, H. A., Onze behandelwijze van cliënten met symbiose-

problematiek (jaartal onbekend, 9 bladzijdes, p. 370-387) [nadere 

informatie over publicatie ontbreekt, kopie met handgeschreven 

aantekeningen] 

 

 Fisher, Phyllis, ‘Traditional and Behavior Therapy – Competition or 

Collaboration?’, verschenen in: Social Casework (1973, Vol. 54) 

[kopij vervaardigd door: Groningen, Voortgezette Opleiding voor 

Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein]. (3 bladzijdes, 

dubbelzijdig, jaartal vervaardiging onbekend) 

 



 Goldberg, Ruth, ‘The Social Worker and the Family Physician’, 

verschenen in: Social Casework (1973, Vol. 54) [kopij vervaardigd 

door: Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein]. (4 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal vervaardiging 

onbekend) 

 

 Lesmateriaal tbv Studierichting Maatschappelijk Werk: Cornelius, E. 

W., ‘Casework met kinderen’, verschenen in: Tijdschrift voor 

Maatschappelijk Werk (1961) [vervaardigd door Groningen, Academie 

voor Sociale en Culturele Arbeid] (3 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal 

vervaardiging onbekend) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak Beroepsgerichte Vakken MW/ Social 

Casework: auteur onbekend, eindrapport van de Werkgroep 

“Casework met Kinderen” [vervaardigd door Groningen, Academie 

voor Sociaal en Culturele Arbeid] (7 bladzijdes, dubbelzijdig) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak Beroepsgerichte Vakken MW/ Social 

Casework: Sherman, Sanford, ‘Joint Interviews in Casework Practice’, 

verschenen in: Social Work, Journal of the National Association of 

Social Workers (1959) [vervaardigd door Groningen, Academie voor 

Sociaal en Culturele Arbeid] (6 bladzijdes, dubbelzijdig, 1970) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak Beroepsgerichte Vakken MW/ Social 

Casework: Jolesch, Miriam, Casework Treatment of Young Married 

Couples (1959, verdere informatie publicatie onbekend)  [vervaardigd 

door Groningen, Academie voor Sociaal en Culturele Arbeid] (6 

bladzijdes, dubbelzijdig, 1970) 

 



 Lesmateriaal tbv vak Beroepsgerichte Vakken MW/ Social Casework: 

Geist, Joanne & Norman Gerber, ‘Joint Interviewing: A Treatment 

Technique with Marital Partners’, verschenen in: Social Casework, 

Appraisals of the Curriculum Study of the Council on Social Work 

Education (1960, Vol. XLI)  [vervaardigd door Groningen, Academie 

voor Sociaal en Culturele Arbeid] (6 bladzijdes, dubbelzijdig, 1970) 

 

 Sluis, Wim van der, Stencil IV, Aspekten van “gezinsgerichte 

behandeling”. Een eerste verkenning. Groningen, Academie voor 

Sociale en culturele Arbeid (6 bladzijdes, dubbelzijdig 1975 t.b.v. 

studiejaren ’74-’75 en ’75-‘76) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. Werkgroep Gezinsbehandeling: Bardill, Donald & 

Francis Ryan ‘The beginning Phase’, verschenen in: Family Group 

Casework (nadere informatie publicatie ontbreekt). [vervaardigd door 

Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein] (1 bladzijde, 1971) 

 

 Kopij uit Encyclopedia of Social Work tbv vak “Social Casework” met 

als thema “Family Services: Family Therapy”. Groningen, 

Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch 

Terrein. (5 bladzijdes, dubbelzijdig, september 1972) 

 

 Aantekeningen ter voorbereiding op “Cursus gezinsbehandeling 

ASCA” betreffend Parsons, T & R Bales, Socialization and Interaction 

Process (1956). [vervaardigd door Groningen, Academie voor Sociale 

en Culturele Arbeid]. (5 bladzijdes, dubbelzijdig) 

 



 Lesmateriaal t.b.v. vak “Social Casework/gezinsgerichte behandeling” 

[vervaardigd door Groningen, Academie voor Sociale en Culturele 

Arbeid]: Sherman, S., ‘Family Therapy as a Unifying Force in Social 

Work’, verschenen in: Expanding Theory and Practice in Family 

Therapy (jaartal en editor onbekend) (4 bladzijdes, dubbelzijdig, 1969) 

 

 Lesmateriaal tbv vak “Social Casework/gezinsgerichte behandeling” 

[vervaardigd door Groningen, Academie voor Sociale en Culturele 

Arbeid]: Ackerman, N., ‘The Future of Family Psychotherapy’, 

verschenen in: Expanding Theory and Practice in Family Therapy 

(jaartal en editor onbekend) (4 bladzijdes, dubbelzijdig, 1969) 

 

 Kramer, C., The theoretical position: Diagnostic and Therapeutic 

Implications (jaartal onbekend) [vervaardigd door Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein] (6 

bladzijdes, dubbelzijdig, vermoedelijk 1972) 

 

 Kopij Bennett, I., ‘Use of Ego Psychology Concepts in Family Service 

Intake’, verschenen in: Social Casework, 1973, Vol. 54 (5) 

[vervaardigd door Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein] (3 bladzijdes, dubbelzijdig, vermoedelijk 

1974/75) 

 

 Uittreksel t.b.v. vak “Social Casework” gebaseerd op Spieghel, J., 

‘The resolution of role conflict within the family’, verschenen in: 

Vogel, E. (ed.), Modern Introduction to the Family, Illionois, Glence 

(1960) [Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein]. (2 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 



 Lesmateriaal tbv vak “Methoden gezinsbehandeling”: Zuk, G., 

conferentiepaper The Go-between process in Family Therapy (1966) 

[Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein, J. Stam] (7 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 

 Zuk, G., ‘On the pathology of silencing strategies’, verschenen in: 

Family Process (jaartal en editor onbekend) [Groningen, Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein] (6 

bladzijdes, dubbelzijdig, vermoedelijk 1972) 

 

 Lesmateriaal tbv vak “Methoden gezinsbehandeling”: Zuk, G., 

conferentiepaper Psychotherapy: Theory, Research and Practice. On 

the theory and pathology of laughter in psychotherapy (1964) 

[Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein, J. Stam] (4 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 

 Lesmateriaal (kopie)  t.b.v. vak “Social Casework/gezinsgerichte 

behandeling”: Beatman, F., ‘Intergenerational Aspects of Family 

Therapy’, verschenen in: Expanding Theory and Practice in Family 

Therapy (jaartal en editor onbekend) [Groningen, Academie voor 

Sociale en Culturele Arbeid, ten Kate, A] (3 bladzijdes, dubbelzijdig, 

1969) 

 

 Watzlawick, P., ‘A Structured Family Interview’, verschenen in: 

Family Process (1960, editor onbekend) (7 bladzijdes) 

 Lesmateriaal (kopij) tbv vak “Social Groupwork”: Vinter, R., 

Readings in Groupwork Practice (jaartal onbekend) [Groningen, 

Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch 



Terrein] (11 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 

 Uittreksel gebaseerd op Trecker, H., Social Group Work – Principles 

and Practices, hfdstk 9 [Protestantse Voortgezette Opleiding voor 

Sociale Arbeid] (3 bladzijdes, dubbelzijdig, 1965) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak “Sociaal Groepswerk”: Wieringa, C., Hanteren 

van het Groepsproces (mogelijk 1962) [Groningen, Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein, van Andel, 

E] (4 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak “Social Groupwork”: Tropp, E., ‘The Group: in 

life and in social work’, verschenen in: Social Casework (1968) 

[Groningen, Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-

Pedagogisch Terrein, van Andel, E.] (5 bladzijdes, dubbelzijdig, 1972) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak “methodiek”: [auteur onbekend] ‘A broad-

range model of practice in the social work Group’, verschenen in: 

Social Service Review (vol. 46, 1972) [Groningen, Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein, van Andel, 

E.] (6 bladzijdes, dubbelzijdig, 1973) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. vak “Social Groupwork”: Hirsch, S., 

‘Therapeutisch groepswerk met emotioneel gestoorde pubers en 

adolescenten’, verschenen in: Maandblad voor de Geestelijke 

Gezondheidszorg vol. 18 (1963) [Groningen, Voortgezette Opleiding 

voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein] (8 bladzijdes, 

dubbelzijdig, 1972) 

 



 Auteur onbekend, A pre-parole service in a state hospital, functie tekst 

onbekend, vermoedelijk verslaglegging ziekenhuis maatschappelijk 

werk in 1961 [Protestantse Voortgezette Opleiding voor Sociale 

Arbeid] (7 bladzijdes, dubbelzijdig, jaar onbekend) 

 

 Sluis, Wim van der, lesmateriaal (discussiestuk) t.b.v. vak 

“Opbouwwerkmethoden bij het m.w.”. Bos, Hans; Schaik, van, Noora; 

Jong, de, Nanne, Wie van de drie. Of alle drie (scriptie, blz. 55-66. 

1976) (13 bladzijdes, 1976, met handgeschreven aantekeningen) 

 

 Kopij van: Wijnen, H.F.A.M., ‘Sociale actie: romantische utopie of 

noodzaak op indicatie?’, verschenen in: Maatschappelijk Welzijn 

(1969, Vol. 21 (9))  [vervaardigd door Groningen, Voortgezette 

Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein] (12 

bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 

 Epstein, I.; Tripodi, T.; Fellin, P., Community Development 

Programmes and their Evaluation (3 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal 

onbekend) 

 

 Tripodi, T.; Epstein, I.; MacMurray, C., ‘Dilemmas in Evaluation: 

Implications for Administrators of Social Action Programs’, 

verschenen in: Amer. J. Orthopsychiatrie (Vol. 40 (5), 1970) (4 

bladzijdes, dubbelzijdig, doel onbekend) 

 

 Lesmateriaal t.b.v. onbekend: Hammen-Poldermans, M.; Vroonhoven, 

van, L., ‘Paulo Freire’, verschenen in: De methode Paulo Freire (1970, 

pp. 238-258) (6 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 



 Schravesande, J., De methode Paulo Freire in Nederland – een 

onderzoek (34 bladzijdes, jaartal onbekend) 

 

 Kopij van: Tophoff, M., ‘Gestalt-Therapie’, verschenen in: 

INTERMEDIAIR (1974, Vol. 10 (32)): [vervaardigd door Groningen, 

Voorgezette Opleiding voor Beroepen of Sociaal-Pedagogisch Terrein] 

(3 bladzijdes, dubbelzijdig, 1974) 

 

6. Opleidingsmateriaal 2 (zwart/bruine map) 

 

 ‘Waarden, doelen, kennis in het soc. work’ [handgeschreven 

literatuurverwijzingen] (1 bladzijde) 

 ’Je moet in bewegingen kruipen – in gesprek met Lex Noyon’ [getypt, 

handgeschreven toevoeging: Martin Schuurman] (4 bladzijdes) 

 ‘Soc. functioneren  focus ma. We’ [handgeschreven 

literatuurverwijzingen] (1 bladzijde) 

 ‘Maatschappelijke nood’ [handgeschreven literatuurverwijzingen] (1 

bladzijde) 

 ‘Professionalisering’ [handgeschreven literatuurverwijzingen] (1 

bladzijde) 

 ‘Aanpassing’ [handgeschreven literatuurverwijzing] (1 bladzijde) 

 Bijlage stafvergadering 8-6-1966 ‘Sociale cultuur als thema’ 

[Protestantse voortgezette opleiding voor sociale arbeid] (4 bladzijdes, 

getypt) 

 Lesmateriaal ‘Samenvatting van de behandelde lesstof bij de 

introductie op het beroep maatschappelijk werker in het 1e jaar’ 

[Groningen, Academie voor sociale en culturele arbeid]  (2 bladzijdes, 

dubbelzijdig, in drievoud, vermoedelijk 1970) 



 Jens, L.F.,  Voorstellen en uitgewerkt programma voor de uren theorie 

M.W. in het 7e semester POIV (3 bladzijdes, 1977) 

 Jens, L.F. (vermoedelijk), Theoretische onderbouw voor het blok 

“Maatschappelijke rechtspositie van de client – gebaseerd op Pincus 

en Minahan, Social Work Practice (2 bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal 

onbekend). 

 Studentenwerkstuk (vermoedelijk), Gedachten over hulpverlening 

vanuit ervaringen als maatschappelijk werker [Protestantse 

Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid] (6 bladzijdes, 

dubbelzijdig, 1972) 

 Schröder, M., Help in everyday life [lijkt op een afschrift, nadere 

informatie over de achtergrond van de tekst ontbreekt echter] (8 

bladzijdes, mogelijk 1966) 

 Bakker, P.S. (mogelijk), Instituering als middel (6 bladzijdes, mogelijk 

1965) 

 Bijlage stafvergadering 29 november 1966 “Beroepsbeeld van het 

individueel maatschappelijk werk en stagebeleid” [Protestantse 

Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid. Auteurs: L.F.J. en E.v.A] 

(9 bladzijdes, 1966) 

 Auteur onbekend, Voorlopige Opzet: Theorie der Sociale Beroepen 

[Protestantse Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid] (3 

bladzijdes, mogelijk onvolledig, 1966) 

 Auteur onbekend, Theorie der Sociale Beroepen [Protestantse 

Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid] (9 bladzijdes, getypt met 

handgeschreven correcties, mogelijk onvolledig, 1966) 

 Jens, L.F. (vermoedelijk),  Lesmateriaal: categorie: Beroepsgerichte 

Vakken [Groningen, Academie voor Sociale en Culturele Arbeid] (3 

bladzijdes, dubbelzijdig, 1971) 



 Bakker, P.S., Theorie van het maatschappelijk werk: enkele voorlopige 

schetslijnen [Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid] (21 

bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 Bakker, P.S., Over Beroepsdenken en Wetenschap [Protestantse 

Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid] (4 bladzijdes, 

dubbelzijdig, 1967) 

 Auteur onbekend, Theorie in ruime zin bestaat nu uit [handgeschreven 

overzicht onderwijsuren, verdeeld over 4 studiejaren] (1 bladzijde) 

 Jens, L.F. (vermoedelijk), Notitie met het oog op de discussie over de 

vervulling van de vacature LFJ met ingang van de cursus 1978-1979 

[vermoedelijk Academie voor Sociaal en Culturele Arbeid] (2 

bladzijdes, jaartal onbekend) 

 Jens, L.F., handgeschreven aantekeningen (1 bladzijde, dubbelzijdig, 

maar de twee bladzijdes houden mogelijk geen verband met elkaar, 

jaartal onbekend) 

 Trimbos, M., Sluis, van der, W., Zunderdorp, R., De vervulling van de 

vakature JMMD (3 bladzijdes, dubbelzijdig, met handgeschreven 

aantekeningen, 1976) 

 Auteur onbekend, Voorstellen en Uitgewerkt Programma voor de 

Uren Theorie M.W. in het 7e Semester PO IV [opleiding onbekend] (2 

bladzijdes, dubbelzijdig, jaartal onbekend) 

 Aantekeningen 

  

 

7. Aantekeningen bij proefschrift Geert van der Laan (blauwe multomapje) 

 

8. Strafzaak tegen maatschappelijk werker Julius van der Werff, over 

hulpverlening aan weggelopen jongeren, 1973 (blauwe map) 



Achtergrondinfo 

Kwestie was: mag een minderjarige zelf beslissingen nemen over onderdak en 

hulp, of is dat een bedreiging van de ouderlijke macht? 

In 1973 was in Leeuwarden door voogdijinstellingen een adviesbureau ingesteld 

voor jongeren en ouders. Julius van der Werff werkte daar. Voor een aantal 

jongeren (twee meisjes van 16 en 17 jaar) die van huis waren weggelopen 

regelde hij een opvangadres. Van der Werff werd om deze reden door de politie 

opgepakt en bracht een nacht in de cel door. De rechercheurs bemoeiden zich 

met de hulpverlening en met de ouders. 

Het begeleidingsteam van het adviesbureau besloot, samen met het bestuur van 

de NVMW-Friesland, de handelwijze van de rechercheurs ter discussie te 

stellen.   

A. Aanleiding strafvervolging van Van der Werff. Twee verslagen van Julius 

van der Werff van de gebeurtenissen in 1973. Advocaat: F.H. Coster. 

B. Documenten en verslagen rechtszaken  1974 - 1977  

Men is, na de vrijspraak, nog in hoger beroep gegaan tegen Van der Werff. In 

1977 verklaarde de Hoge Raad dat de vrijspraak, eerder gedaan door het Hof, 

correct was. 

C. Voorstel wetswijzing 1975 artikel 280 Wetboek van Strafrecht over 

zorgvuldige hulpverlening aan minderjarigen ouder dan twaalf jaar. Verslagen 

van Tweede Kamer 1975-1978 over het voorstel wetswijziging. 

D. Jurisprudentie aangaande vonnissen bij hulpverlening aan van huis 

weggelopen minderjarigen 

 

9. Twee boeken met handtekeningen van de receptie ter gelegenheid van 

haar pensioen als docente ASCA, 29 september 1978, Kandelaarkerk, 

Groningen. 

In deze boeken zit ook een envelop met foto’s, o.a. van Marie Kamphuis en 

Bertje Jens. Het jaartal van de foto’s is onbekend en was waarschijnlijk later dan 

1978, gezien de leeftijd van Kamphuis op deze foto’s.  

 

10. Fotoboek ter gelegenheid van afscheid ASCA, 29-9-1978 (foto’s, brieven, 

toespraken e.d.) 



Foto’s, kaarten, brieven  

Plastic mapje: toespraak, o.a. van Bertje Jens  

Plastic mapje: artikelen ter gelegenheid van het afscheid 

Foto Bertje Jens, 18 sept. 1978, fotograaf en auteursrechten: Klaas Koppe. 

 

 

  

   


