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een helder overzicht van de actuele wetenschappelijke kennis op dit gebied. Het
boek geeft inzicht in de positieve en negatieve gevolgen van cohesieve krachten op
de groepsdynamiek en laat zien waarom het belangrijk is dat groepstherapeuten deze
krachten in hun groepen goed taxeren. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de manier
waarop therapeuten de cohesie in hun groepen kunnen beïnvloeden. Ook wordt er
ruimschoots ingegaan op het effect van cohesieve krachten buiten de groepstherapie
wat het boek ook geschikt maakt voor (systeem)therapeuten, onderzoekers, sociaal
psychologen, sociologen en antropologen. Voor de geïnteresseerde leek is deze
uitgave eveneens de moeite van het lezen waard. Groepen, groepsprocessen en
cohesieve krachten doen zich immers altijd en overal voor.
Interventies in behandelgroepen L. Beunens 2005-11-14 Groepsbehandeling is een
fascinerende therapievorm. Er gebeurt in een behandelgroep zo veel tegelijk dat
een begeleider zich vaak afvraagt wat op verschillende momenten de juiste
leiderschapsstijl is. Hoe kun je bijvoorbeeld een behandelgroep zó op gang
brengen, dat de deelnemers zelf veel initiatief nemen? Wanneer is het beter om
individuele interventies te maken en wanneer kun je beter, door het gebruik van
groepsinterventies, vertrouwen op de capaciteiten van de groep? Hoe krijg je vat
op processen, conflicten en antitherapeutische gedragingen? En hoe bevorder je
zelfonthulling– en feedbackprocessen zonder dat een behandelgroep te emotioneel of
te conflictueus wordt? Het uitgangspunt van dit boek is dat het bij de keuze voor
een interventiemethode essentieel is om te kunnen putten uit een waaier van
mogelijke alternatieven. Pas dán kan een therapeut een groepsbehandeling ook op
elk moment in de gewenste richting sturen.Er worden interventies beschreven die
deel uitmaken van drie modellen voor groepsbehandeling die veel in de GGZ
voorkomen: groepsdynamische, gestructureerde en psycho–educatieve behandelgroepen.
De beschreven uitgangspunten kunnen ook van belang zijn voor leiders van
behandelteams of andersoortige groepen om meer inzicht te krijgen in
groepsdynamiek en het effect van interventie.
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy Laurence Sterne 1990
Fictieve biografie waarin weinig over de hoofdpersoon bekend wordt doordat de
verteller de chronologie op zijn kop zet, voortdurend op komische wijze uitwijdt
en goochelt met typografie en hoofdstukindeling.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt.
De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Onwrikbare herinnering Susan Hogervorst 2010 Overlevenden van concentratiekamp
Ravensbrück hebben hun herinneringen 65 jaar lang uitgedragen aan een breed

Om gods verhevenheid en zijn nabijheid Arie Baars 2004
Our Happy Home Book. Stories and Pictures for Little Folk 1911
Begeleiden Van Groepen Jan Remmerswaal 2015-05-27 Hand- en studieboek op hboniveau over groepsprocessen en groepsdynamica.
Graaf- en modderwerk Ranjith Jayasena 2019
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker
eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie
te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer
ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op
haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel
de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe,
maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit
heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om
bij weg te dromen.’ Flair
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK
AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van TaNehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om
als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat
raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende
gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid
laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse
cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten
zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft
hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven.
Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Kaizen in business Robert Maurer 2013-11-06 De principes uit de bestseller De
kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer. Elk doel kan gehaald worden als je
er met kleine stappen consistent naar toe werkt. Bijvoorbeeld: verlaag kosten door
kleine beloningen uit te loven; haal het beste uit mensen door kleine
veranderingen te vragen; verbeter sfeer en productiviteit door vijf minuten per
dag te investeren. Kortom: realiseer grote ideeën in kleine maar effectieve
stappen.
Cohesieve krachten in groepen T.A.E. Hoijtink 2006-08 In Cohesieve krachten in
groepen analyseert Hoijtink de krachten die mensen binden. Hij laat zien waaruit
begrippen als 'wij–gevoel', 'saamhorigheid', 'groepseenheid', 'loyaliteit',
'aantrekkingskracht' en 'groepsidentificatie' voortkomen en waartoe ze leiden.
Eerder al beschreef Hoijtink in De kracht van groepen (2001) de invloed van normen
en rollen op het gedrag van mensen in groepen.Cohesieve krachten in groepen biedt
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publiek. Daarmee vestigden ze een beeld van het kamp dat door de jaren heen
nagenoeg onveranderd bleef. Het was voor hen een houvast in een veranderend
Europa. Uiteenlopende groepen vulden deze onwrikbare herinnering echter aan en
gaven hieraan steeds opnieuw betekenis. Onwrikbare herinnering laat de
wisselwerking zien tussen overlevenden en hun toehoorders in Nederland, Belgie,
Duitsland en Oostenrijk. Niet eerder werden de totstandkoming en overdracht van
een grensoverschrijdende herinnering aan een concentratiekamp in kaart gebracht.
Communisme, feminisme, geschiedschrijving en nationale manieren van omgang met het
oorlogsverleden drukten een stempel op de herinnering aan Ravensbrück. Op basis
van interviews, archiefmateriaal en publieke vormen van herinnering zoals
monumenten en herdenkingen wordt een kritisch en verrassend beeld geschetst van de
manieren waarop het verleden belangrijk werd gevonden voor het heden en de
toekomst.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar
de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de magische
planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de
jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden:
een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke
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communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van
New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze
droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is
geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf
van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
De kracht van groepen L. Buddemeijer 2001-05-03 Dit boek gaat over hoe groepen hun
leden beïnvloeden of over hoe mensen in een groep elkaar beïnvloeden. Het
illustreert hoe sterk het functioneren van mensen door de krachten die in hun
sociale omgeving werkzaam zijn, bepaald wordt. Therapeuten worden hier in de
praktijk van hun werk dagelijks mee geconfronteerd. Groepstherapeuten gebruiken de
kracht van groepen om therapeutische veranderingen bij hun cliënten te
bewerkstelligen. Zij willen de gang van zaken in een groep zodanig beïnvloeden dat
deze een therapeutische uitwerking op de leden heeft. Men kan een
psychotherapiegroep, met haar interpersoonlijke relaties en haar wirwar van
emoties en affecten, echter alleen begrijpen als men zicht heeft op de sociaalpsychologische processen die zich erin afspelen. De kracht van groepen biedt dit
noodzakelijke inzicht in de sociale psychologie. Er wordt veel aandacht besteed
aan normen en rollen, zowel in groepen in het algemeen als in therapiegroepen, en
aan hoe therapeuten hiermee om kunnen gaan.
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