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Jan H.G. Janssen zal deze boekbespreking zelf niet meer onder ogen

met een bepaald thema of onder-
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len (ook wel reflectie in actie)

overleed hij op 73-jarige leeftijd.

van enkele bekende werkvormen
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maatschappelijk werk het licht.
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De kracht van het boek is dat deze
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methodisch handelen aan bod
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aspecten eruit te lichten. Het boek
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eindigt met een hoofdstuk over

moet komen. Janssen kiest ervoor
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maatschappelijk werk, taal en toe-
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noemt, te doen. Een boek als De

reflectie op het eigen handelen van

literatuurlijst en twee bijlagen,
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de werker. Hierbij is een code in
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pen om bij de tijd te blijven en niet

een steeds geactualiseerde versie
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king, toon en opbouw gelijk geble-

die in de code worden genoemd.

ven. Wel is meer aandacht geko-

Er wordt begonnen met een alge-

men voor professionalisering en de

meen hoofdstuk. Verreweg het
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