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Meer dan woorden: handboek voor ouders van kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale
communicatie om interactie en taalvaardigheid te ontwikkelen
Vertaling: Nathalie Vermeulen m.m.v. Annemarieke Melman en Mieke
Wilterdink – Auteur: Fern Sussman (SWP, 2016)
Dit handboek biedt praktische, op onderzoek gebaseerde strategieën om
communicatieve en sociale vaardigheden te bevorderen van jonge
kinderen met autisme spectrum stoornissen of problemen met sociale
vaardigheden.

Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren
Sonja Ehlers en Meta Kuipers (SWP, 2016)
De hulpverlener moet de ouders helpen inzicht te krijgen in hun eigen
specifieke opvoedingssituatie. Doel is te werken aan meer begrip voor het
gedrag van het kind op basis van de ervaringen en competenties van de
ouders. Vanuit dit begrip komt de ouder zelf tot handelingsmogelijkheden
die passen bij de situatie.

Disability Studies in de Lage Landen
Geert Van Hove, Alice Schippers, Mieke Cardol en Elisabeth De Schauwer (
Garant, 2016)
‘Disability’ gaat in oorsprong terug naar een fenomeen dat ontstaat
wanneer iemand met een beperking/stoornis/label op een negatieve
manier geconfronteerd wordt met gebouwde, fysieke, sociale,
georganiseerde en culturele omgevingen. Disabilty studies scholars zijn
lange tijd blijven hangen in een modellenstrijd. De laatste tijd wordt echter
een heel andere discussie gevoerd. Het gaat immers om een complex en
relationeel probleem met vele armen. Precies dit geheel wordt in dit boek
vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Denken, voelen,doen: aan de slag met Acceptatie en
Commitment Therapie. Een lees-en doeboek voor kinderen en
jongeren.
Maaike Steeman (SWP, 2016)
In dit boek leer je jouw gedachten en gevoelens beter te begrijpen en je
leert er woorden aan te geven, waardoor je er makkelijker over kan
praten.

Met sorry maak je dit niet ongedaan: ervaringen en adviezen van
als kind mishandelde vrouwen
Fiet van Beek (SWP, 2016)
In dit boek komen negen jonge vrouwen aan het woord die in hun jeugd
mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden. Zij vertellen hun
persoonlijke verhaal over wat er thuis gebeurde, hoe er al dan niet hulp op
gang kwam en wat hun ervaringen zijn met de hulpverlening.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

