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POS Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal
handboek clientenraden
competentiespel

gedragswetenschap
emancipatie
algemeen

Vis! - Energie, passie en plezier
het psychisch functioneren van volw.mentaal geh. mannen met het fragielex syn.
Steen voor steen
jij bent belangrijk - voor de ontwikkeling van je kind
jij bent belangrijk - voor de ontwikkeling van je kind
Zin der zotheid
kleine sociale psychologie
elementaire sociale vaardigheden
dementie in beeld - landelijke richtlijnen
dwars door alle verbanden
grenzen (ver)leggen
pedagogische thuishulp voor gezinnen met jonge kinderen in nederland
Handreiking agressie en geweld
onder het woord geplaatst
Leiden of lijden? Het hangelingsrepertoire van de manager
de ene vraag is de andere niet
de kracht van de eenvoud
En toen verscheen een regenboog
geestelijke verzorging en psychotherapie
Op zoek naar duurzame zorg - vitale coalities tussen formele en informele
zorg
Oefeningenboek voor groepen
zin in het leven
Agressie (met dvd)
ouderen en zingeving

algemeen
gedragswetenschap
algemeen
gedragswetenschap
gedragswetenschap
algemeen
gedragswetenschap
communicatie
gedragswetenschap
hulpverlening
seksualiteit
gedragswetenschap
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
gedragswetenschap
autisme
zingeving
algemeen
algemeen
zingeving
hulpverlening
zingeving

toolkit toezicht zorginstellingen

algemeen

Een plek om te leven
Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg 1932-1982
Europlayer, Eurospel
Praten over diabetes
leren reflecteren
Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
communicatie - fundament van de orthopedagogiek
Basisboek Zorgethiek
over grenzen
respect voor elkaar
het lelijke jonge eendje gaat naar zijn werk
autisme in de praktijk
probleemgedrag voorkómen
autisme wat is dat eigenlijk?
geweldloos verzet in gezinnen
maak het verschil
alle kinderen bijzonder
mensen met een verhaal
zorg voor hun welzijn (DVD)
totale communicatie
totale communicatie
Cross-culturele Psychologie
Palliatieve zorg in de praktijk
Fijne dingen en nare dingen
Autisme - Van begrijpen tot begeleiden
zin beleven
zin beleven
Natuurlijk, een netwerk!

autisme
algemeen
emancipatie
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
communicatie
zingeving
seksualiteit
hulpverlening
algemeen
autisme
gedragswetenschap
autisme
hulpverlening
communicatie
zingeving
zingeving
hulpverlening
communicatie
communicatie
hulpverlening
hulpverlening
cliënten
autisme
zingeving
zingeving
emancipatie
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Pijper, Gerdje
pijs erik
pijs erik
pijs erik
Platform VG (Tamara Stranders)
pluijm, c. van der
pluijm, c. van der
poerstamper r.j.c.
Politiekeurmerk
pollman, paul
Pool, Aart en Jennie Mast
posma rob , frits koenen
prakken, joanka
Prakken, Joanka en Jeroen
Zomerplaag
prinsenstichting dr.m.j.
prinsenstichting dr.m.j.
profileren saw
profileren saw
profileren saw
Quant, Patries
raad maatschappelijke ontwikkeling
Raad op Maat
Raad op Maat
raad op maat
raad op maat
raad op maat
raad op maat
raams, youssi
Räkers, Marc
reedijk f s
reedijk f s
Reedijk, F.S.
referendum, het
regionaal expertise centrum
regionaal expertise centrum
regionaal expertise centrum
regionaal expertise centrum
regionaal expertise centrum
Reijen, José van en Ton Haans
Reinders, Hans
Reinders, Hans
reinders, hans
reinders, j.s.
Rescue Nederland
RIBW Alliantie
richard
riet, nora van en harry wouters
rijksen en vestjens
rijksen, h
rijksen, h en annelies van heijst
rijksen, h en leon segers
rijksen, h. e.a.
rink, roggen, pinto
rmo
Roeden, John
roeden, john en frederike bannink
rombach, carien en marijke de val
rooijendijk, dijt, wijers

Drama voor de beroepspraktijk
communicatieverbanden
omgaan met problemen, conflicten en agressie
organisatieverbanden
Erfrecht - Mensen met een verstandelijke beperking
mijn hersens denken als ik slaap
ik schilder de honden blauw
benchmarking in de zorg
Licht Verstandelijk Beperkt - Instructieboek tegen woninginbraak
kindermishandeling inzichtelijk
Eerst buurten, dan zorgen
feiten over alcohol
kicken, joh! De cliënt als manager van zijn eigen bestaan

hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
Algemeen
emancipatie
emancipatie
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
algemeen
hulpverlening

zonder beperkingen
Gezinswonen (DVD)
gezinswonen
cliënt en omgeving
methodisch begeleiden
communicatie en organisatie
Veranderen in honderd dagen
werken aan balans
Opzoekboek Rechten van Cliënten
Rechten van de cliëntenraad
woordenboek voor leden van cliëntenraden
functiebeschrijving coach/ondersteuner cliëntenraad
van thema tot advies -voor cliënten- cliëntenraad bzw cliënten
van thema tot advies -voor organisaties- cliëntenraad bzw cliënten
anders blijven kijken
Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk
psychiatrie
Psychogeriatrie
Psychische problemen
alle instellingen voor verstandelijk gehandicapten moeten dicht'
adhd op school
angst en depressie in het onderwijs
ass in de klas
gedrag
persoonlijkheidsstoornissen
Groepsdynamica in gedragstherapeutische en psychodynamische groepen
Hoera, ik ben een autist!
Ethiek op de werkvloer - Een werkboek
wat niets kan worden, stelt niets voor
ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap
Wonen met autisme - Werkboek voor begeleiders
wees nou eens duidelijk
casemanagement
levensbeschouwelijke vorming v.d. gezondheidswerker
op adem komen
levensvragen in de hulpvraag
levensbeschouwing en ethiek in educatieve beroepen - 1
leven in het zorgplan
interculturele orthopedagogiek
werken aan balans
De oplossingsgerichte begeleider
handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk gehandicapten
gedeelde zorg
de mens in thema's

emancipatie
algemeen
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
algemeen
algemeen
cliënten
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
hulpverlening
hulpverlening
gedragswetenschap
hulpverlening
gedragswetenschap
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
gedragswetenschap
autisme
zingeving
zingeving
zingeving
hulpverlening
autisme
autisme
hulpverlening
zingeving
zingeving
zingeving
zingeving
zingeving
gedragswetenschap
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
algemeen
gedragswetenschap
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rooijendijk, lambert
Roos, Sijtze de
Rosmalen, Jan van
ruigrok, henriëtte
rvu
s heeren loo
s heeren loo
s heeren loo
samenwerkingsverband participatie
midden-kennemerland
Sandra Cornelissen
Sbiti, Aziza, Inge Goorts en Florence
Tonk
schee, wim van der.
Scheweer, Eeke
Schlichting, Gabriele
Schlichting, Gabriele
schuur, geuk
schuurman, martin e.a.
Schuurman,Martin
schuyt, theo
sectorfondsen zorg en welzijn
seiwert, lothar
Sellin, Birger
Sellin, Birger
Siepkamp, Pouwel van de
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
sintmaheerdt , spant
slater-walker, gisela en christopher
Smits, José
Snijders, Hans
somma
Spies, Henk en Johny Vanschoren
staatstoezicht op de volksgezondheid
staring, ten horn
steman, c. en a. van gennep
stichting dagverblijven gg zk
Stichting Dichterbij
stichting gentle teaching
stichting thuiszorg gehandicapten
Stichting Vijfhoek
stichting voedingscentrum nederland
stichting vrije tijd en vorming zhn
stil, katja en renske castricum

zin geven of zin hebben
Diagnostiek en planning in de hulpverlening - Een dynamische cyclus
Het woord aan de verbeelding
wonen doe je zelf
televisieprogramma 'de metamorfose'
levensboek
kompas in de tijd (DVD)
verdwaald in de tijd (DVD)

zingeving
hulpverlening
hulpverlening
algemeen
algemeen
emancipatie
hulpverlening
hulpverlening

SVP MK voor kwetsbare buurtbewoners
Duidelijk koken met Sandra
Onbeperkt in kleur - aan de slag met intercultureel HRM in de
Gehandicaptenzorg
behandeling van gedragsproblematische jongeren
Veelzijdig coachen
Prinses Lucie en de chemo-ridders
Prinses Lucie en de chemo-ridders
omgaan met agressie
onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking
Tekenen en dan…?
hoed u voor de liefdadigen
agressie en onveiligheid in gehandicaptensector
de strategie van de beer
Ik deserteur van een braaf autistenras
Nieuwe berichten aan het volk van de bovenwereld
Zorg met compassie - Boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn
opening logeerhuis 10 februari 2007 (DVD)
afscheid van an ruiter
de menselijke maat
Schuurmanshuis, geschiedenis
Veertig jaar SIG, Fotoboek 8 oktober 2009
Jubileumfeest 40 jaar SIG 14 juni 2009
achter welke deur wil je wonen (DVD)
de stem van de cliënt (24 september 2006 kennemer theater)
de stem van de cliënt (24 september 2006 kennemer theater)
curssen cliënten
achter welke deur wil je wonen
evaluation of a project: de hooghe aert
Sociale Netwerken (DVD)
handleiding begeleidingsplannen sig
doeners aangekaart (spel)
zorg met ziel
religie / geloven op je eigen manier
verkering en vriendschap
een asperger relatie
Samen leren
Interventies in behandelgroepen
doe meer met gewoon zo!
Maatschappelijke particpatie
controle geneesmiddelen gvt'en schiet tekort
ouderen niet uitgesloten
supported living
ik wil serieus genomen worden
MHBP, mond hartje buik poepen
gentle teaching en de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid
natuurlijk thuis - 20 jaar thuiszorg
Pictoverhalen
hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen
kookboek met plaatjes
hoe werkt dat?

hulpverlening
cliënten
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algemeen
gedragswetenschap
algemeen
cliënten
cliënten
gedragswetenschap
gedragswetenschap
emancipatie
algemeen
algemeen
algemeen
autisme
autisme
hulpverlening
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
dvd
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
gedragswetenschap
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
zingeving
zingeving
seksualiteit
autisme
emancipatie
gedragswetenschap
hulpverlening
hulpverlening
algemeen
gedragswetenschap
hulpverlening
emancipatie
cliënten
hulpverlening
algemeen
emancipatie
algemeen
emancipatie
emancipatie

stokkom, b van.
stolk,j. en kars, h.
Stoppard, Miriam
stor, piek en hester storsbergen
stroeken
stuurgroep beeldvorming
stuurgroep exp. Volkshuisvesting
tammet daniel
taylor, john.f
teleac "knoop in je zakdoek"
teleac "knoop in je zakdoek"
Terlouw, Visser
terruwe anna
Thoomes-Vreugdenhil, Anniek e.a.
Thunnissen, dr. Moniek
Tielens, Jules, en Maurits Verster
Tijdschrift KLIK
timmer j.t.
timmerman max
timmers-huigens, dorothea
timmers-huigens, dorothea
Tinselboer, B.A. e.a.
Tonkens, Evelien
transact
transact
trappenburg, m. j.
Tuffrey-Wijne, Irene
turlings, drs. elma en drs. yvonne
smits
uden, m.h.f. van en j.z.t. pieper
uleyn, arnold
uleyn, arnold
universliteit leiden
urlings f J
v&vn
van linge r.h.
vanderheyden karlien /veronique
warmoes
vandermeersch, p.
vanier, jean
VBZ (Ver. Bedrijfstak Zorg)
verbeek, gabriëlle
verburg, marja en monique huijgen
Verdick en Lisovskis
Vereniging ouders kinderen en
kanker
Vereniging ouders kinderen en
kanker
vergeer, charles
Verheij, F. e.a.
verhulst c
verhulst, frank c.
Verhulst, Jan
vermeulen peter
vermeulen, peter
vermeulen, peter (red.)
Verweij, Jan
verwey, hans
VGN
VGN

voorbij de ideologie
licht en schaduw
Wat kan m'n kind
onveilig gehecht of een hechtingsstoornis
het geloof is er voor de mens
doe normaal
werkboek öuders aan zet
op een blauwe dag geboren
De AD(H)D Survivalgids
handen thuis
het geheim van mirjam
Relaties hanteren
de stap over de drempel
Behandeling van hechtingsproblemen
Waarom ben je zo?
Bemoeizorg
jaargang 2008 2009
eigen initiatief model
het gezicht
werken met geestelijk gehandicapten
ervaringsordening
Zorgaanbod van de AVG
Tussen onderschatten en overvragen - actief burgerschap
training dagelijkse omgang en begeleiding van kinderen met een
verstandelijke handicap die seksueel zijn misbruikt
van calamiteit naar preventiebeleid
soorten van gelijk
Hoe breng je slecht nieuws aan mensen met een verstandelijke beperking?

zingeving
zingeving
hulpverlening
hulpverlening
zingeving
hulpverlening
algemeen
autisme
cliënten
seksualiteit
seksualiteit
hulpverlening
hulpverlening
gedragswetenschap
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
emancipatie
gedragswetenschap
gedragswetenschap
algemeen
algemeen
seksualiteit
seksualiteit
zingeving
hulpverlening

auditen met zorg - leidraad interne audits in de zorg
religie in de geestelijke gezondheidszorg
zelfbeeld en godsbeeld
ego's en echo's
met andere woorden (DVD)
begeleiding van oudere dementerenden
wegwijzer palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
de organisatie van praktisch pedagogische gezinsbeg.

algemeen
zingeving
zingeving
zingeving
autisme
hulpverlening
algemeen
gedragswetenschap

grootmeester in communicatie
uit de hemel gevallen?
the challenge of l'arche
Handreiking domotica en eHealth
de cliënt centraal, hoe doen we dat?
van dale junior woordenboek nederlands
Haal de Grrrr uit agressie

algemeen
zingeving
algemeen
algemeen
algemeen
emancipatie
cliënten

Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen

cliënten

Radio-Robbie en zijn gevecht tegen de slechte kankercellen
binding en betekenis
Methodische praktijkbegeleiding & teambegeleiding
de ontwikkeling van het kind
inleiding in de kinder en jeugdpsychiatrie
psychologie voor dienstverleners
een gesloten boek
seks @ autisme . Kom
ik ben speciaal / 2 (met cd-rom)

cliënten
zingeving
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
hulpverlening
autisme
autisme
autisme

40 jaar Raphaëlstichting - initiatieven tot bloei brengen
doe normaal
de professionele gehandicaptenzorg
vroeg, voortdurend en integraal

algemeen
hulpverlening
algemeen
algemeen
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VGN
VGN
VGN
VGN
VGN
VGN
VGN
visio
vosman, frank
vries, de, liet
Vugts-de Groot, Bianca
vuijsje, herman en marian van de
veen
VWS
waling-huijsen, marianne
weerklank
weerklank
Weg, Fred
weggeman, mathieu
welle donker, marguerite en hans van
balkom
werkgroep klinische kenisionomie nh
westhoff en anderen
wijnker, andré
wijnker, andré
wijnker, andré
wijnker, andré
wijnker, andré
wijnker, andré
Williams, Chris en Barry Wright
wing, lorna
wisselwerk, stichting
Witjas, Ron
Witterdink, Nico
Wuertz, Karen en Hans Reinders
zanten - van hattum, mariet van
zeevalking, mia
zeevalking, mia
zevenbergen, hilde

Brancherapport Gehandicaptenzorg 2012
Kennisbeleid 2013-2015: naar meer kennis van en voor het veld
Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de GZ
goede zorg bij verzet
Lastig - Opgroeien met een licht verstandelijke beperking
Seksualiteit en seksueel misbruik
Thuis in een onbegrijpelijke wereld
kijk op wat je ziet (DVD)
god en de obsessies van de twintigste eeuw
weet wat je zegt
Werken met ervaringsordening

algemeen
algemeen
algemeen
hulpverlening
hulpverlening
seksualiteit
autisme
hulpverlening
zingeving
communicatie
hulpverlening

verstandig gehandicapt
Beleidsnota 2008
palliatieve zorg: de kunst van 'er zijn'
communiceren met gebaren
communiceren met gebaren
Omgaan met probleemgedrag van verstandelijk gehandicapten
Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

algemeen
algemeen
hulpverlening
communicatie
communicatie
gedragswetenschap
algemeen

grafische symbolen in ondersteunde communicatie
verplaatsingstechnieken
op gepaste afstand
in: honderd dichters 9
flying horse
televisieprogramma 'knoop in je zakdoek'
zijn oppasser
daar sta je dan als mooie jongen
zijn verhaal was eerlijk, ook al was het zoals het moest zijn
Hulpgids autisme
leven met uw autistische kind
dagbesteding werkt (DVD)
Geen tijd? Tips en tools voor timemanagment
Samenlevingen
De kunst van het zorgen
leren omgaan met zingevingsvragen
autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?
autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?
veel culturen, één zorg

communicatie
algemeen
zingeving
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
emancipatie
autisme
autisme
algemeen
algemeen
algemeen
hulpverlening
zingeving
autisme
autisme
hulpverlening

ZieZo

Ik neem je mee

dvd

ZieZo
Zijderveld, Bob van
Zijderveld, Bob van
Zijderveld, Bob van
zoest, cees van
zomerplaag, jeroen
Zomerplaag, Jeroen, en Willy Calis
zon mw
Zon, Astrid van
zozijn
Zwets, J.H.J. en H. Kars

Toch naar buiten
Samen onderweg
Frans gaat uit logeren
Wijzen van spreken
strategische beleidsvoering voor non-profitorganisaties
burger in amsterdam
Ouderen met een verstandelijke beperking
samen leven, samen zoeken
Ik wil ook - leren in kinderdagcentra
veiligheid in en om huis
Medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

dvd
hulpverlening
hulpverlening
zingeving
algemeen
emancipatie
algemeen
emancipatie
hulpverlening
emancipatie
hulpverlening
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